
 
J e g y z ő k ö n y v : 
 
Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek 
Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus 31. napján megtartott együttes 
üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza Díszterem 
  7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Galambosné 

Wágner Éva, Keresztes Richárd, Jusztinger Krisztina, Skoda Dénes, Hausmann 
Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Dr. Jusztinger János, Pál Csaba és Kiskároly 
János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol: Szíjártó Csaba képviselő. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Felsőegerszeg: 
 
Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Herke Pál és 
Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. 
 
Igazoltan távol: Szabó Lajosné képviselő. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Meződ: 
 
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Kovács Viktor és Balog Jánosné 
képviselők. 
 
Igazoltan távol: Görföl Róbert és Bogdán János képviselők. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Oroszló: 
 
Szabó József polgármester, Jager Ferencné alpolgármester, Török Imre Miklósné, Hír Szilvia, 
Kázmér Miklósné képviselők. 
 
Igazoltan távol: Szabó Józsefné képviselő. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Palé: 
 
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, 
Nemes Gábor és Szabó Tamás képviselők. 
 
Igazoltan távol: Kalányos István képviselő. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
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Varga: 
 
Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Orsós Lajos  képviselők. 
 
Igazoltan távol: Szilágyi János és Kovács Roland képviselők. 
 
 
Vázsnok: 
 
Fazekas Tibor polgármester, Árki Tiborné, Icha Róbertné, Lukács Mónika képviselők. 
 
Igazoltan távol: Kiss Ervin alpolgármester  és Tóth Sándor  képviselő. 
 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 12 képviselőből 
11, a felsőegerszegi 6 képviselőből 5, a meződi 6 képviselőből 4 , az oroszlói 6 képviselőből 
5, a paléi 6 képviselőből 5, a vargai 5 képviselőből 3 megjelent, a vázsnoki 6 képviselőből 4 
megjelent. 
 
Javasolta, hogy az együttes testületi ülésen a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják 
meg. 
 
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: 
 
1.) Az ÁMK 2010. évi költségvetésének időarányos teljesítése, költségvetésének 

felülvizsgálata 
 Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
2.) Közös finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítése és költségvetéseik 

felülvizsgálata 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
3.) Szociális rendeletek felülvizsgálata, bölcsődei térítési díj megállapítása 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

4.) Zeneiskola térítési díj rendelete 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
5.) Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójához csatlakozás 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
6) ÁMK Művelődési Pedagógiai Programja 
 Előadó: Kengyel Zsuzsanna az ÁMK igazgatója 
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N a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1.) Az ÁMK 2010. évi költségvetésének időarányos teljesítése, költségvetésének 

felülvizsgálata 
 Előadó: Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Róbert a Sásdi ÁMK gazdasági igazgató helyettese elmondta, hogy a hat hónap 
lezárta után átvizsgálták az ÁMK-nak az első hat hónapos teljesülését mind a személyi jellegű 
és mind a dologi kiadásokat. A TOT. Tanács által meghatározott az ÁMK-nál a 
létszámleépítést végrehajtották. Ennek a létszámleépítésnek a megtakarításai a jövő évben 
fognak jelentkezni. A központi bevételekből ezekhez a kiadásokhoz jönnek majd bevételek, 
mert részben vissza lehet igényelni a 3 fő létszámcsökkentésénél a pénzt. A dologi kiadások 
valamelyest időarányosak. A költségvetési rendelet módosításánál  ugyanúgy felülvizsgálták 
és a tervezésnél az év elején a tartalékokat elmondták és megpróbálták a lehető legkisebb 
összegekkel tervezni a következő évet. Az ÁMK része az általános iskola, a dologi 
kiadásoknál a probléma a gázköltségeknél volt. Az „A” épületnek elavult volt a szigetelés, ezt 
felújították, valószínű, hogy sokkal kevesebb lesz a gázköltség.  
A napközi otthonos óvodában az élelmezésnél nem változtattak az élelmezésen és nem vettek 
el ebből semmit, nem tudhatják, hogy az árak hogyan befolyásolják mindezt. Októberben 
majd újra megnézik. A 16. sz. mellékletben látható, hogy nőtt a dologi kiadás, kissé nőtt a 
ráfordítás. A zeneiskola csökkent, ezt a személyi jellegű kiadásoknál spórolták meg. A 
könyvtárnál nem módosítottak. A 13. sz. mellékletben az ÁMK-nál az idei 395 tervezett 
létszámmal ha megnézik a különbözetet, akkor 64.422,-Ft, a változás 98, 8 %, tehát csökkent 
az egy főre jutó ráfordításuk. Az óvodánál 90.855,-Ft-ra jön ki egy fő esetén, az igazgatás 
szinte nem változott, majdnem a tervezettként alakult.  
A 14/B. sz. mellékletben látható a falvak hozzájárulását.  
Összefoglalva elmondható, hogy a költségvetés időarányos és úgy gondolják, hogy az év 
végéig az előirányzatok tarthatók. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a közös feladatok, illetve az ÁMK 
költségvetésében is lesz még dolga a képviselőtestületeknek, hiszen az októberi statisztikai 
adatok véglegesítése még hátra van. Most folynak a statisztikai felmérések, amiket 
októberben véglegesítenek és ezek befolyásolják majd a létszámadatokon keresztül az egy 
főre jutó különbségeket is. Az információk szerint várhatóan kevesebb lesz a gyermeklétszám. 
Ha így alakul, akkor ennek az 1/3 részével kell számolni normatívkiesésként. Elmondta, hogy 
lesz még rendeletmódosítás.  
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy 375 tanuló fog indulni az iskolában. A TOT. 
Tanács megtárgyalta ezt a napirendi pontot, elfogadásra javasolja a testületeknek.  
Javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 
2010. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról 
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 sásdi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

104/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, 
hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

48/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról 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 meződi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Meződ Község  Képviselőtestületének 
 

31/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
Szabó József  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról 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 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
 

15/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó József polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról 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 paléi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Palé Község  Képviselőtestületének 
 

47/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének 
felülvizsgálatáról 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 2010. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról 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 
 

52/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének 
felülvizsgálatáról 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 2010. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről és költségvetésének felülvizsgálatáról 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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

74/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK 2010. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és költségvetésének 
felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor polgármester 

 
 
2.) Közös finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítése és költségvetéseik 

felülvizsgálata 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, szinte az összes költségvetésükre 
jellemző, hogy a személyi kiadásoknál túlteljesítés található, ami vagy a dologi kiadások 
kompenzálnak, vagy csökkentenek, illetve a fejlesztési kiadások eltolódása és tervezése a jövő 
évre, ami szintén jellemzi ezeket. Az év elején kétszer is kapott a közszféra 
keresetkiegészitést, ezeket nem tervezték, de időközben megjelentek év közben a 
teljesítésben. Ezek mögött van bevétel is, az egyensúlyt nem fenyegetik. Ezeket a 
rendeletmódosítás során hozzák helyre. A körjegyzőségnél 50 %-os a kiadási teljesülés.  
A rendeletmódosításuk lényege az ehhez kapcsolódó módosítások, valamint az, hogy itt is 
jellemző, hogy az októberi létszámadatok befolyásolják az egy főre jutó kiadásokat és így a 
költségvetéshez való hozzájárulás is változni fog. A működési mérleget érintően, az év elején 
terveztek zárolt kiadásokat, amelyek nem kerültek megvalósításra, ezeket kivették a 
költségvetésekből, ugyanakkor a kiadási tételeket az ÖNHIKI-s pályázatokról van szó, nem is 
tervezték az egy főre jutó kiadásoknál. Ez kb. 29 mFt, amit kivettek, ez nem is befolyásolta az 
egy főre jutó kiadások változását. A polgármesteri hivatalnál sikerült egy nagyobb 
megtakarítást elérni a tervezetthez képest, ez leginkább a bértámogatásoknak köszönhető, 
illetve annak, hogy várhatóan sokkal kisebb rezsiköltségekkel jár majd a fenntartása.  
A karbantartóknál a tervezetthez képest nincs jelentősebb megtakarítás. A kapott 
keresetkiegészitések miatt nagyobb a kiadás.  
A polgármesteri koordinációs értekezleten megbeszélték a polgármesterek, hogy az 
integrációs pályázat önerejét tervezték a 14. sz. mellékletben, illetve a tulajdonosok általi 
hozzájárulás. A fejlesztést érintően ezek a jelentős tételek. Tavaly július 1-től nem 20 %, 
hanem 25 %-os az áfa mértéke. Ez sajnos a pályázatukat is érintette.  
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Közel 33 mFt-tal megnövekedett a beruházás mértéke, de szerencsére ennek a 95 %-át a 
pályázat támogatási intenzitásának mértékében támogatják az áfa növekedést. Így az 5 %-os 
áfa növekedésnek az 5 %-át kell kifizetni, ami kb. 1.100 eFt-os összeg, ez még bedolgozásra 
került a kiadott anyagban.  
 
Szíjártó Csaba sásdi képviselő megérkezett a testületi ülésre.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy van egy fontos tétel a közös feladatoknál a 14/A. 
számú mellékletnél kimutatásra került a DDOP-s pályázat önrészei. A tegnapi nap folyamán 
ez ügyben polgármesteri koordinációs értekezletet tartottak. Mindezek alapján tájékoztatták a 
polgármestereket, hiszen ők tulajdonosok, ez egy közös beruházás, itt a terhek is megoszlanak 
a tulajdoni részarányok szerint. Az együttműködési megállapodásban kötelezettséget vállalt 
minden önkormányzat arra, hogy az önrészt a tulajdoni részarány szerint viselik. Ez alapján 
azonban most hogy már ismertek a számok és az adatok rendelkezésre állnak, a 
költségvetésekben a falvaknál ez az önrészeket már ki kell mutatni. Az építkezés lassan a 
vége felé közeledik, kb. másfél hónap múlva zárás van. Pénzmozgás eddig nem volt, ez a 
kivitelező eddig még nem kért pénzt. A napokban jön majd és hoz egy részszámlát, mely 250 
mFt, majd kéthetente hozza a számlákat. Ezen felül a beruházásnak pótmunkái is jelentkeztek, 
amelyek halaszthatatlanok és el nem végzése esetén nem lehet az intézményt üzembe 
helyezni, ilyen például az erős áram  felújítása. Ezek a pótmunkák kb. 20.800 eFt, a sásdi 
testület ezt külön tárgyalta, próbált húzni egy határt, hogy legalább annál több ne legyen, mint 
amennyi állami támogatást nyertek, hogy a többletterhek ne jelenjenek meg. A sásdi testület 
azt mondta, hogy a felső határ 23 mFt lehet, ennél több nem lehet a többletmunkáknál. Most  
19.800 eFt-nál tartanak, és nem tudják, hogy a hálózatfejlesztési hozzájárulásoknak a végső 
összege mennyi lesz. Az E-on 2.200 eFt-ot kért a közösségi háznál arra, hogy áramot 
kapjanak az épületre. Ezt jogszabály írja elő. Nem tudják, hogy a gáznál mekkora lesz a 
hozzájárulás összege. Olyan konszenzus született a tulajdonos önkormányzatok részéről, hogy 
amit a megállapodásban vállaltak és az 41 mFt-ra szól, azt az önrészt függetlenül a pályázat 
sikerességétől elfogadva és tudomásul véve a pótmunkák nagyságát és szükségességét, azt 
biztosítja a megállapodásban foglaltak szerint. Ezért a költségvetéseikben a rájuk jutó részt 
vállalni fogják, költségvetéseikben szerepeltetik. Azt is hozzátették azonban, hogy jelen 
pillanatban nem állnak úgy, hogy ezt most azonnal fizetni tudnák. Sásd a hitelszerződéseit 
úgy készítette el, mintha nem lennének társtulajdonosok, tehát egyenlőre hitelből az önrészt 
lefinanszírozzák, de még ebben az évben a hét tulajdonos polgármesternek a fizetések 
módjáról, üteméről meg kell állapodnia és a 7 testületnek el kell fogadnia, hiszen a jövő évi 
költségvetésben  ezeket már tervezni kell. Mindenki kiveszi részét a kötelezettségvállalásból 
és ezt viselni fogja. Ennek megfelelően Felsőegerszeg 1.908 eFt-ot, ezen felül 
vagyonszaporulat is van, amit megvalósítanak ez a közös vagyon. A vagyonkimutatásokban 
csak a támogatási rész maga 36.400 eFt lesz, ami Felsőegerszeget illeti. Meződnél ez 1.605 
eFt, állami támogatás ami rájuk 30.600 eFt, Oroszlónál 3.035 eFt, állami támogatás 58 mFt, 
Palé esetében 1.084.500,-Ft, állami támogatás 20.700 eFt, Sásd 33.186 eFt, állami támogatás 
633.400 eFt, Varga esetében 1.128 eFt a fizetési kötelezettség, állami támogatás 21.500 eFt, 
Vázsnok esetében 1.431 eFt, állami támogatás 27.323 eFt. E megállapodás alapján valósággal 
az önrész nem 41 mFt lesz, ennyit adnak össze heten, de ha a 23 mFt-ot nézik a 20.800 eFt-tal 
szemben, de minden ami a 41 Ft felett van, az Sásdnak lesz 100 %-os kötelezettsége a sásdi 
testületi határozat alapján, ez azt jelenti, hogy durván 1-2 mFt-tal növekedni fog az az önrész, 
amit mondott, 33.1686 eFt, ez lehet, hogy 34-35 mFt lesz. Majd a Pénzügyi Bizottság fogja a 
többletköltség végszámait véglegesíteni.  
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A 6 társtulajdonostól azt kérik, hogy ennek alapján, amit a polgármesterek a tegnapi nap 
folyamán elfogadtak, erősítsék meg döntéseikkel, hogy a beruházási önrészeket a 
költségvetéseikben szerepeltetik és így ezekkel az összegekkel elfogadják.  
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületeknek, hogy a polgármesterek ezt tegnap 
megtárgyalták, Sásd ebben már döntött. Azt kérték, hogy a költségvetésükben tervezzék. 
Figyelembe vette azt a tényt is, hogy az önkormányzatoknál vagyongyarapodás fog 
bekövetkezni. Egy kis település életében 20-30 mFt-os vagyonnövekmény óriási.  
Javasolta a testületeknek, hogy a jegyző úr által elmondott előterjesztést fogadják el. 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú „Integrált kis- és mikro térségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú 
oktatási intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött konzorciumi 
szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként tervezze 1.908.757,-Ft-ot, melynek 
Sásd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig 
külön megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület vegye tudomásul az ismertetett pótmunkák szükségességét, ezért az 
önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni 
részarány szerint vállalja a finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő 
összegében már szerepel. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, 
hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

49/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú 
„Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött 
konzorciumi szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként 
tervez 1.908.757,-Ft-ot, melynek Sásd Város Önkormányzata, mint 
gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett pótmunkák 
szükségességét, ezért az önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, 
azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni részarány szerint vállalja a 
finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő összegében 
már szerepel. 
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Ha a gesztor önkormányzat (Sásd) a pótmunkák nagyságát ezen felül 
hagyja jóvá, illetve ismeri el az e feletti részt 100 %-ban köteles 
finanszírozni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a DDOP-
3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú „Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és 
központjaik fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött konzorciumi szerződés 
alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként tervezze 1.605.091,-Ft-ot, melynek Sásd 
Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület vegye tudomásul az ismertetett pótmunkák szükségességét, ezért az 
önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni 
részarány szerint vállalja a finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő 
összegében már szerepel. 
 
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 
32/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 

 
Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú 
„Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött 
konzorciumi szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként 
tervez 1.605.091,-Ft-ot, melynek Sásd Város Önkormányzata, mint 
gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett pótmunkák 
szükségességét, ezért az önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, 
azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni részarány szerint vállalja a 
finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő összegében 
már szerepel. 
Ha a gesztor önkormányzat (Sásd) a pótmunkák nagyságát ezen felül 
hagyja jóvá, illetve ismeri el az e feletti részt 100 %-ban köteles 
finanszírozni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 
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Szabó József  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú „Integrált kis- és mikro térségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú 
oktatási intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött konzorciumi 
szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként tervezze 3.036.659,-Ft-ot, melynek 
Sásd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig 
külön megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület vegye tudomásul az ismertetett pótmunkák szükségességét, ezért az 
önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni 
részarány szerint vállalja a finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő 
összegében már szerepel. 
 
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 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
 

16/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú 
„Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött 
konzorciumi szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként 
tervez 3.036.659,-Ft-ot, melynek Sásd Város Önkormányzata, mint 
gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett pótmunkák 
szükségességét, ezért az önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, 
azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni részarány szerint vállalja a 
finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő összegében 
már szerepel. 
Ha a gesztor önkormányzat (Sásd) a pótmunkák nagyságát ezen felül 
hagyja jóvá, illetve ismeri el az e feletti részt 100 %-ban köteles 
finanszírozni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó József polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú „Integrált kis- és mikro térségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú 
oktatási intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött konzorciumi 
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szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként tervezze 1.084.521,-Ft-ot, melynek 
Sásd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig 
külön megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület vegye tudomásul az ismertetett pótmunkák szükségességét, ezért az 
önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni 
részarány szerint vállalja a finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő 
összegében már szerepel. 
 
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 
 

48/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú 
„Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött 
konzorciumi szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként 
tervez 1.084.521,-Ft-ot, melynek Sásd Város Önkormányzata, mint 
gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett pótmunkák 
szükségességét, ezért az önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, 
azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni részarány szerint vállalja a 
finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő összegében 
már szerepel. 
Ha a gesztor önkormányzat (Sásd) a pótmunkák nagyságát ezen felül 
hagyja jóvá, illetve ismeri el az e feletti részt 100 %-ban köteles 
finanszírozni. 

 
   Határidő: azonnal 

Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú „Integrált kis- és mikro térségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú 
oktatási intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött konzorciumi 
szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként tervezze 1.127.902,-Ft-ot, melynek 
Sásd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig 
külön megállapodást kötnek.  
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A képviselőtestület vegye tudomásul az ismertetett pótmunkák szükségességét, ezért az 
önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni 
részarány szerint vállalja a finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő 
összegében már szerepel. 
 
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 
 

53/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú 
„Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött 
konzorciumi szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként 
tervez 1.127.902,-Ft-ot, melynek Sásd Város Önkormányzata, mint 
gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett pótmunkák 
szükségességét, ezért az önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, 
azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni részarány szerint vállalja a 
finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő összegében 
már szerepel. 
Ha a gesztor önkormányzat (Sásd) a pótmunkák nagyságát ezen felül 
hagyja jóvá, illetve ismeri el az e feletti részt 100 %-ban köteles 
finanszírozni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú „Integrált kis- és mikro térségi oktatási 
hálózatok és központjaik fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú 
oktatási intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött konzorciumi 
szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként tervezze 1.431.568,-Ft-ot, melynek 
Sásd Város Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig 
külön megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület vegye tudomásul az ismertetett pótmunkák szükségességét, ezért az 
önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni 
részarány szerint vállalja a finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő 
összegében már szerepel. 
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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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

75/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-3.1.2/2/F-2f-2009-0024. azonosító számú 
„Integrált kis- és mikro térségi oktatási hálózatok és központjaik 
fejlesztése” tárgyú pályázat révén megvalósuló közös tulajdonú oktatási 
intézmények épületeinek felújítására a tárgybani korábban megkötött 
konzorciumi szerződés alapján a 2010. évi költségvetésében önerőként 
tervez 1.431.568,-Ft-ot, melynek Sásd Város Önkormányzata, mint 
gesztor önkormányzat felé történő átadásáról ez év végéig külön 
megállapodást kötnek.  
A képviselőtestület tudomásul veszi az ismertetett pótmunkák 
szükségességét, ezért az önerős pályázatban elnyert támogatás erejéig, 
azaz összesen 20.867.799,-Ft-ig tulajdoni részarány szerint vállalja a 
finanszírozást, amely az előzetesen meghatározott önerő összegében 
már szerepel. 
Ha a gesztor önkormányzat (Sásd) a pótmunkák nagyságát ezen felül 
hagyja jóvá, illetve ismeri el az e feletti részt 100 %-ban köteles 
finanszírozni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor polgármester 

 
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos 
teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 11 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartozkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város  Képviselőtestületének 

 
105/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös finanszírozású  feladatok 2010. évi 
időarányos teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, 
hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

50/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös finanszírozású  feladatok 2010. évi 
időarányos teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról 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: 
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Meződ Község  Képviselőtestületének 
 

33/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
Szabó József  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös finanszírozású  feladatok 2010. évi 
időarányos teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
 

17/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó József polgármester 

 
 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös finanszírozású  feladatok 2010. 
évi időarányos teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 

 
49/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 finanszírozású  feladatok 2010. évi 
időarányos teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 
 

54/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 finanszírozású  feladatok 2010. évi 
időarányos teljesítéséről és költségvetéseik felülvizsgálatáról 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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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Vázsnok Község  Képviselőtestületének 

 
76/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közös 
finanszírozású  feladatok 2010. évi időarányos teljesítéséről és 
költségvetéseik felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor polgármester 

 
 
3.) Szociális rendeletek felülvizsgálata, bölcsődei térítési díj megállapítása 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szociális rendelet módosítása a bölcsőde, mint 
újonnan megjelenő gyermekvédelmi szolgáltatás beépítése, megindulása miatt szükséges. A 
legalapvetőbb szolgáltatást nyújtó óvodai és iskolai napközi ellátáson kívül semmilyen más 
gyermekek napközbeni ellátás nincs. Hatásköri kérdéseket kell a felvétellel kapcsolatban 
tisztázni. A TOT. Tanács úgy határozott, hogy az óvodai intézményegységvezető, aki egyben 
a bölcsőde vezetője is ilyen tekintetben, tehát az óvodavezető dönt az ilyen kérelmekről.  
Ezentúl tisztázni kellett, hogy milyen elvek szerint vehetők fel gyermekek a bölcsődébe. 
Magát ezt a kérdést a gyermekvédelmi törvény is elég részletesen szabályozza, a 
legalapvetőbb kérdést tisztázza, hogy milyen esetben kell felvenni mindenképpen a 
gyermeket. A 4.§-ban  van, hogy azt a gyermeket aki rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult és szülője igazolja, hogy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, fel kell venni. Szintén alapvető indokot a TOT. Tanács azt javasolja, hogy 
ezt követően minden más olyan gyermeket, tehát nemcsak a szociálisan rászorult nemcsak a 
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket, minden olyan gyermeket, akinek a 
szülője a tényleges munkavégzése miatt nem tud a gyermekéről gondoskodni, vegye fel vagy 
biztosítsa előnyben a felvételben a vezető. Nyilvánvaló, ha ezek az igények ki vannak 
elégítve, akkor jöhetnek az egyéb elismerhető indokok.  
A bölcsődei ellátás megszüntetését a gyermekvédelmi törvény alapján szabályozzák. 
Az ellátásért fizetendő térítési díj a gyermekvédelmi törvény szerint ugyanúgy mint az 
óvodában itt is magáért az étkezésért kell térítési díjat fizetni, ez egyenlő a 
nyersanyagnormával. Tehát ugyanolyan módon kell meghatározni az intézményi térítési díjat, 
mint az óvoda esetében. Abból kiindulva, hogy az óvoda konyhában történik az ebéd 
előállítása, az óvodai térítési díjjal megegyező összegű intézményi térítési díjat javasolja 
meghatározni. A bölcsődei ellátásnál négyszeri étkezési ellátás van, míg az óvodában 
háromszori ellátás van.  
A fenntartóknak ugyanúgy, mint az óvodai térítési díj esetén intézményi térítési díjat kell 
megállapítani, ebből a gyermekvédelmi törvény szerint bizonyos kedvezményeket kell biztosi 
tani a személyi térítési díj meghatározása során, amit az óvodavezető fog megállapítani.  
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Ezentúl amennyiben a szülő szociális rászorultságát indokolta, akkor természetesen bármely 
más térítési díjfajta esetén saját önkormányzatához fordulhat plusz kedvezmények 
igénybevétele céljából. Ez a falvak esetén a képviselőtestületet jelenti, Sásdon pedig a 
Népjóléti Bizottságot.  
Javasolta a testületeknek, hogy a TOT. Tanács által kialakított rendelet módosítást fogadják 
el. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy a felvett gyerekek listája mikor publikus, 
miután több szülő érdeklődik. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az első felvételi során a 12 helyre 17 szülői 
kérelem érkezett. Az óvodavezető nem szeretne saját maga dönteni a felvételben, bár vannak 
benne olyan igények, amelyek abszolút nem a munkaviszonnyal kapcsolatosak. De viszont 
lesz helyhiány miatti elutasítás is. Ezért nem szeretne saját hatáskörben egyedül dönteni, 
felvételi bizottságot hozott létre és szeptember első napjaiban fog a bizottság javaslatot tenni, 
majd az óvodavezető ezt követően dönt.  
 
Keresztes Richárd képviselő megkérdezte, hogy a 3. pontnak mi értelme van? 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, normális esetben, ha évközben beérkezik kérelem, 
akkor nem kell a bizottságot létrehozni. 
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

8/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2007. (III.06.) 
Ökr. számú rendelet módositásáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 1/2009. 

(II.16.) számú rendelet módositásáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet fogadja el. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, 
hogy szavazzanak. 
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Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének 
 

8/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (II.12.) Ökr. számú rendelet 
módositásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet fogadják 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 rendeletet alkotta: 
 

Meződ Képviselőtestületének 
 

6/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (I.26) Ökr. számú rendelet 
módositásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Szabó József  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet 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 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Oroszló Község Képviselőtestületének 
 

3/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 
6/2007. (VIII.28.) rendelete módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
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Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
 

5/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (II.06.) Ökr. számú rendelet 
módositásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta: 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
 

5/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (II.05.) Ökr. számú rendelet 
módositásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
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Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
 

9/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 1/2009. (II.02.) Ökr. számú rendelet 
módositásáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 

4.) Zeneiskola térítési díj rendelete 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ezen rendelet kizárólag a községekben jelentkezik 
új feladatként. Eddig Sásd szabályozta kizárólag ezt a kérdést. A közoktatási törvény szerint a 
fenntartónak a törvényben foglalt %-os mértékek között kell választania és meghatározni az 
iskolákban a fizetendő térítési és tandíjakat. Sásd esetében azért nem tartalmaz semmilyen 
újdonságot, miután a jelenleg hatályos rendelet szövege került a testületek elé némi frissítéssel 
a törvény változásait figyelembe véve. Nem javasolnak, mellyel a TOT. Tanács is egyetértett 
a %-os mértékben emelést, holott a közoktatási törvény éppen most szeptembertől hatályba 
lépő változása alapján még emelhetnének is a %-os mértéken és azért nem miután a gyakorlat 
szerint a működési költség %-ában van meghatározva a térítési díj, miután az egy gyerekre 
jutó működési költség mindenképpen nőtt, ezért ha maradnak az 5 %-nál, illetve a 15 %-nál, a 
szülők által fizetendő díj összege így is úgy is növekszik. Tehát a befizetendő összeg nő, nincs 
szükség arra, hogy ezt még plusz mértékben emeljék. Továbbra is a 18 éven aluli tanulók 
esetében a bekerülési költség 5 %-a, a 18 éven felüli tanulók esetén pedig 15 %-os mértékes 
javasol, amelyből a tanulmányi eredménynek megfelelő kedvezményt biztosit az igazgató. 
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról szóló rendelet 
tervezetet 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 12 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

9/2010. (IX.01.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról szóló 
rendelet tervezetet fogadja el. 
 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, 
hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

9/2010. (IX.01.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról szóló 
rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta: 
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Meződ Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

7/2010. (IX.01.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Szabó József  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról szóló 
rendelet tervezetet 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 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Oroszló Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

4/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról 
szóló rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

6/2010. (IX.01.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
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Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról szóló 
rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta: 
 

Varga Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

6/2010. (IX.01.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt zeneiskola térítési díjról és tandíjról szóló 
rendelet tervezetet 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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Vázsnok Község Önkormányzata Képviselőtestületének 
 

10/2010. (IX.01.) Ökr. számú rendelete 
 

A Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény intézményegységében fizetendő térítési díjról és tandíjról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
5.) Bursa Hungarica  Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi 

fordulójához csatlakozás 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a képviselőtestületek közül Sásd, Meződ és 
Vázsnok községeket érinti a pályázat. Nem változtak a pályázat feltételei, továbbra is az 
általuk megítélt támogatást odaítélik, maximum 5.000,-Ft.  
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A beadási határidőket kellett megállapítani. A szokásos keret megállapításánál az ideivel 
megegyező összeg került tervezésre.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat 2011. évi fordulójához csatlakozzon. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a  képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 12 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

106/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíj  pályázat 2011. évi fordulójához csatlakozik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

Merk Zsolt  Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához csatlakozzon. 
 
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 nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Meződ Község  Képviselőtestületének 
 

34/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíj  pályázat 2011. évi fordulójához csatlakozik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Merk Zsolt polgármester 
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Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2011. évi fordulójához csatlakozzon. 
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

77/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
úgy határozott, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

 Ösztöndíj  pályázat 2011. évi fordulójához csatlakozik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fazekas Tibor polgármester 

 
 
6) ÁMK M űvelődési Pedagógiai Programja 
 Előadó: Kengyel Zsuzsanna az ÁMK igazgatója 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Kengyel Zsuzsanna az ÁMK igazgatója szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a 
programot azért kellett átdolgozni,  mert egységes szerkezetbe kellett  foglalni az 
intézményeikben folyó különböző nevelési munkát, másrészt pedig a TÁMOP pályázat miatt. 
Valójában a személyiségi és közösségfejlesztő programokat tartalmazza ez a program. 
Tartalmazza a sajátos nevelési igényű gyerekekre vonatkozó programokat, a 
fogyasztóvédelemmel, gyermekvédelemmel kapcsolatos minden olyan fontosabb elméleti 
alapokat, amelyekkel együttdolgoznak. A program első része a nevelési feladatokat 
tartalmazza, a második része pedig a helyi tantervüket.  
Alsó folyamon II. osztálytól már érdemjegyekkel értékelik a gyermekek munkáját, a szöveges 
értékelést megszüntették, természetesen választhatnak a tantestületek, az ország jelentős 
részében inkább az érdemi jegyekben való elismerést választották. Második osztálytól kezdve 
évismétlésre kötelezhető a gyermek, aki nem teljesíti a megfelelő szintet, a szülőnek nincs 
vétójoga. Változás az is, hogy az un. nem szakrendszerű oktatás ebben az évben V. osztálytól 
már nem kell bevezetni, ha a tantestület ezt így szeretné, de VI. osztályban még felmenő 
rendszerben végig kell csinálni. A helyi óraterveket úgy dolgozták ki, ahogy a fenntartó 
döntött, a 93 %-os órateljesítés mellett. Ennek megfelelően igyekeztek arra, hogy teljesítsék 
amit elvárnak tőlük. Volt egy-két lépés amit meg kellett tenni ahhoz, hogy a programjuk 
törvényes legyen.  
A szakértő véleményezte a programot, melyet a testületek részére kézbesítettek.  
Kérte a testületeket, hogy fogadják el a programot és segítsék a munkájukat.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző amit tudni kell a program miatt, hogy az integrációs pályázat 
előkészítése kapcsán az egyik mérföldkő volt, ahol be kellett a Közreműködő Szervezet felé 
nyújtani a létesítendő ÁMK SZMSZ-ének tervezetét és a pedagógiai programjának tervezetét. 
Tehát az intézménynek igazából az volt a feladata, hogy az a tervezet, amit ők annak idején 
szakértőkkel készíttettek és a Váti Kht. felé benyújtottak, az alapján véglegesítsék és 
pontosítsák a pedagógiai programot.  
240 oldalas a pedagógiai program, képtelenség lett  volna kiadni, ezért kérte az igazgató 
asszonyt, hogy készítsen belőle egy összefoglalást, mely szerint melyek a változások.  
 
Székely Szilárd polgármester tudomása szerint a programot a Szülői Munkaközösség, 
Iskolaszék is támogatásra javasolták.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő személy szerint megköszönte volna, ha már szavaznak erről, 
hogy az egész programot kézhez kapja. Úgy gondolja, hogy vannak egyéb adathordozók, 
mely szerint eljuthat a képviselőhöz az anyag. Nem látja a kiadott anyagban a Művelődési 
Központ és Könyvtár programját, pedig szerepel, hogy mellékletben megkapják.  
 
Kengyel Zsuzsanna az ÁMK igazgatója elmondta, jogos az észrevétel. Ha igényli képviselő 
úr, akkor eljuttatja az egész anyagot részére. Minden polgármesternek eljuttatták e-mailon 
keresztül a komplett anyagot. Természetesen ha bárki szeretné megtekinteni, nagyon szívesen 
a rendelkezésére adják.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megköszönte, majd elolvassa, de szavazni most kell róla.  
 
Szíjártó Csaba a Közoktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő a bizottság 
megtárgyalta a napirendi pontot. A bizottság tagjai cd-n megkapták az egész anyagot. A 
bizottság elfogadásra  javasolja a Programot. 
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületeknek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődés Központ pedagógiai-
művelődési programját 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 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással, 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
107/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 
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Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődés Központ 
pedagógiai-művelődési programját fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a felsőegerszegi képviselőtestületet, 
hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

51/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődés Központ pedagógiai-
művelődési programját 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 
 

35/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 
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Szabó József  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődés Központ 
pedagógiai-művelődési programját 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 5 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
 

18/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Szabó József polgármester 

 
 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődés Központ 
pedagógiai-művelődési programját 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 
 

50/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 

 
   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 Általános Művelődés Központ 
pedagógiai-művelődési programját  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 
 

55/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődés Központ 
pedagógiai-művelődési programját 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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

78/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános 
Művelődés Központ pedagógiai-művelődési programját elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor polgármester 
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Székely Szilárd polgármester az iskola nyitásával kapcsolatban elmondta, hogy a TOT. 
Tanács megtekinti az iskola épületét, mielőtt megnyitásra kerül. Az iskolakezdés időpontját 
szeptember 6. napjára tervezik.  
Mindenkinek megköszönte az elmúlt időszak munkáját, sok sikert kívánt mindenkinek, aki 
indul a választáson. 
 
 
Mivel más napirend, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester 
minden képviselőtestületnek megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta, 
Sásd Város Képviselőtestülete folytatta tovább ülésezését.  
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

Székely Szilárd  Papp Magdolna    Merk Zsolt 
Sásd polgármestere  Felsőegerszeg polgármestere   Meződ polgármestere 
 
 
 
Szabó József   Pintérné Magyar Mária   Márhoffer Tibor  
Oroszló polgármestere Palé polgármestere    Varga polgármestere  
 
 
 
Fazekas Tibor   Dr. Kajdon Béla    Dr. Babits András 
Vázsnok polgármestere Sásd jegyzője     körjegyző 

Magyarhertelend, 
          Bodolyabér, Oroszló 
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J e g y z ő k ö n y v : 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. augusztus  
31. napján megtartott testületi üléséről. 
 
Az ülés helye: Városháza Díszterem 
  7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Galambosné 

Wágner Éva, Szíjártó Csaba, Keresztes Richárd, Jusztinger Krisztina, Skoda 
Dénes, Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch Eszter, Dr. Jusztinger János, Pál 
Csaba és Kiskároly János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölt 
napirendi pontokat tárgyalják meg. 
  
Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 12 
szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi napirendi pontok megtárgyalása 
mellett döntött: 
 
7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
8.) Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése és 

felülvizsgálata (rendeletmódosítás) 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

9.) Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakmai programjának módosítása 
 Előadó: Gáspár Andrea iskolaigazgató 

 
10.) Háziorvosok támogatása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
11.) Duna-Dráva Önkormányzati Társulás SZMSZ-ének módosítása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
12.) Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

13.) A ciklus képviselőtestületi munkájának értékelése 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
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14.) Beszámoló a Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntésekről 
 Előadó:  Hausmann Mária a bizottság elnöke 
 
15.) Polgármester beszámolója az átmeneti, szülési és temetési segélyek megállapításáról 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a : 
 
7.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
 között  történt  fontosabb eseményekről  

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy  a kistérségi 
polgármesterekkel közösen levelet intéztek több helyre az ügyben, hogy a menetrendek 
módosítására vonatkozó javaslatukat közölték, illetve az azzal kapcsolatos határozatukat, 
hogy tiltakoznak az intercity vonatok megszüntetése ellen. Annak idején megszüntettek több 
sebes és gyors vonatot a menetrendből kifolyólag. Ezáltal volt, hogy az intercity vonatok 
megálltak, és a térség közlekedése nem romlott.  
Rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy szeptember 18-án kerül megrendezésre 
Sásdon a Hegyháti Ifjúsági Fesztivál. Az ifjúsági fesztiválon a Hegyhát fiatalja, a Hegyhát 
ifjúság segítője és a Hegyhát fiatal vállalkozója címekre a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 
pályázatot ír ki, melyet jutalommal kíván díjazni. A rendezvény a vásártéren kerül 
megrendezésre. A kistérségi társulás 1 mFt-tal támogatja a rendezvényt, szintén az 
önkormányzat pályázattal nyerte el ezt a pénzt. A rendezvény sztárvendége a Republic 
együttes lesz.  
Idén szeptember 8-án lesz 50 éves a Sásdi Honismereti Szakkör. Az ezzel kapcsolatos 
rendezvényt a városháza dísztermében tartják.  
A bölcsőde várható nyitása az engedélyezések elhúzódása miatt november 1. lesz.  
A rendőrség épületének hivatalos átadására szeptember 17-én kerül sor. Sásdon járt a megyei 
rendőrfőkapitány megbízásából a rendőrség gazdasági igazgatója, a megyei főkapitány úr. 
Megtekintette a rendőrség új épületét, megbeszélték a felújítás visszalévő részleteit. A 
rendőrség udvarában kettő hét alatt elpusztult az összes fenyőfa, valamilyen betegség kapta el 
őket, ki kell vágatni az összes fát. Hivatalos átadó ünnepséget terveznek, ahová meghívást kap 
a belügyminiszter is. Erre az ünnepségre a testületi tagok is meghívást kapnak majd.  
A kistérségi társulás több képzési pályázatot nyújtott be az idei év folyamán, ezek a 
pályázatok már az új bíráló bizottság által lettek elbírálva, mindegyik pályázat nyert. 
Összességében mintegy 170 mFt értékben. Ezeknek a képzéseknek a lebonyolítására az 
elkövetkezendő két évben kerül sor.  
Megkezdődött a bútorbeszerzés  a nagy pályázatban központi közbeszerzéssel.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy a holnapi nappal újra megkezdi 
működését a megyei közigazgatási hivatal, eddig is működtek, de eddig egy regionális 
szervezetnek voltak a kihelyezett szervei. A hivatal vezetője Dr. Bércesi Ferenc. A 
törvényességi ellenőrzés szeptember 1-től újból funkcionál. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő a polgármesteri  beszámolóból hiányolta a Sásd Kft. 
Felügyelő Bizottsági üléséről szóló beszámolót. Kérte polgármester urat, hogy mondja el mi 
történt a bizottsági ülésen. 
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Székely Szilárd polgármester  elmondta, majd akkor fog beszámolni, ha kézhez kapja az 
erről készült jegyzőkönyvet és megismeri az abban lévő határozatokat. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, de hát jelen volt a polgármester úr. 
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy valóban jelen volt, de szeretné  majd átnézni 
a jegyzőkönyvet. Úgy gondolja majd személy szerint eldönti, hogy mikor tart erről 
beszámolót. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ő is jelen volt ezen a bizottsági ülésen. 
Elmondta, hogy több mint egy éve működik ez a kft., most derült fény arra, hogy 
gyakorlatilag az alapító okiraton kívül ennek a társaságnak semmilyen más szabályzó 
dokumentuma nincs, tehát se SZMSZ-e, se egyéb az alapító okirat által ügyvezető 
kötelességévé tett szabályzat nincs, gyakorlatilag abszolút jogellenesen működött eddig ez a 
cég. Nagyon reméli, hogy minél hamarabb sikerül orvosolni ezt a hiányosságot, hiszen elég 
jelentős összegek folynak át a kft-hez. 
Levelet intézett korábban a polgármester úr és a jegyző úr felé, amire a mai napig nem kapott 
választ. Megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy nem kapott választ. Szeretett volna 
megismerni néhány olyan adatot, mely véleménye szerint közérdekű adat, mely a közösségi 
ház építésével kapcsolatos. Szeretett volna betekinteni a közösségi házzal kapcsolatos 
pályázat legfrissebb anyagaiba, költségvetési elszámolásokba, illetve látni szerette volna az 
ütemtervet. Szívesen vette volna polgármester úr levelét, ha már olyan gyorsan felhívta őt 
telefonon az értesülést követően, mely szerint amikor polgármester úr arról értesült, hogy 
személy szerint érdeklődött az előbb említett dolgok miatt. 2010. július 26-án írta a levelét, 
melyre nem kapott választ. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, annak idején amikor az SZMSZ kérdése felmerült, akkor 
ő olyan ügyvédet kérdezett meg, aki ezzel foglalkozik szinte folyamatosan, melyre írásos 
állásfoglalást kapott, mely szerint SZMSZ megalkotása a Kft-ben nem kötelező, az alapító 
döntése, mérlegelési jogköre, hogy lesz vagy nem lesz, erről a testület nem is döntött. El kell 
készíteni, ha ilyen szándék lesz majd az új testületnél.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy az alapító okirat hivatkozik az SZMSZ-re, 
nem kell SZMSZ-t készíteni akkor, hogyha az alapító okirat olyan kellően részletes, hogy 
rendelkezik a szervezeti működési rendről. Az az alapító okirat, melyet a testület elfogadott, 
az rendelkezik SZMSZ-ről.  
 
Skoda Dénes képviselő elmondta, hogy a testület ebben a formájában már nem fog ülésezni, 
a testületnek mindenképp tudomást kell szereznie arról, mégha a jegyző úr azt is mondja, 
hogy nem is kell SZMSZ, mert a  testület nem hozott ilyen döntést, de a testület arról sem 
hozott döntést, hogy a kft. több mint egy éve a felszámolás alatt előtte lévő eszközöket 
használja. A felügyelő bizottság egy hónapja tartotta ülését, nem hiszi, hogy egy hónap alatt 
nem lehet elkészíteni az erről szóló jegyzőkönyvet. 
 
 
Molnár Attila  sásdi lakos megkérdezte mi a helyzet a forgalmi csomóponttal és a 
mentőállomással kapcsolatban? 
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Székely Szilárd polgármester a mentőállomással kapcsolatban  elmondta, hogy a 
beszámolójában erről majd részletesebben szeretne kitérni. A forgalmi csomóponttal 
kapcsolatban elmondta, hogy megkérték a T-com árajánlatát, amit szakértővel fognak 
megvizsgáltatni, hogy mennyire reális az abban közölt összeg, mely közel 10 mFt-os ajánlat. 
Meg kell várni a szakértő állásfoglalását, ezt követően tud a testület újra tárgyalni erről.  
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 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 8 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

108/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 
 
 

8.) Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítése és 
felülvizsgálata (rendeletmódosítás) 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az 
egyensúlyosság fennáll, az időarányosság viszont nem. Sásdnál az említett beruházási 
feladatok miatt költségvetésük fele, több mint egy milliárd forint beruházási, felhalmozási 
feladat. Mind a kiadások, mind a bevételek 34 %, a bevételek 34,71 %, a kiadások pedig 
34,25 %-on teljesültek, így az egyensúlyosság fennáll. Éppen ezért viszont ha az 
időarányosságot is nézik, akkor a működést külön kell vizsgálni, így ha a működési mérleget 
nézik akkor 57,37, bevételi 59 % körül van.  
Itt is elmondható, mint a közös feladatoknál, hogy a személyi kiadásoknál a kétszeri 
keresetkiegészités, a prémiumos nyugdíjazásos kifizetések, létszámcsökkentési feladatokkal 
összefüggő plusz kifizetések, amelyek szerepelnek. A rendeletmódosítás a féléves 
átvizsgálásnak köszönhető. Főleg a pályázatos beruházásaikat általában az önerő szintjén 
tervezik. Ebben az esetben rendeletmódosításnál bruttó összeggel tervezik. A bevételi forrását 
is szerepeltetik a költségvetésben.  
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Volt egy áprilisi lemondásuk, egy júliusi lemondásuk, de októberben lesz még egy, ahol a 
végleges statisztikai létszámmal tudnak szerepeltetni.  
Pozitív irányú változás a középiskolánál az ellátotti létszám emelkedett. A működési 
mérlegben 76 mFt-os zárolt tétel elvonás van. Az egy főre jutó kiadásoknál az 
intézményeknél ezeket már nem vették figyelembe. Az intézmények közül érintve a 
középiskolát, itt az egy főre jutó költségek tekintetében 76, 3 %-ra csökkent az egy főre jutó 
költség. 29.818,-Ft, melyet hozzá kell tenni a fenntartónak.   
A hivatalnál 3 mFt-ot lehet kiemelni. Bedolgozásra kerültek az ÖNHIKI-s támogatás összege 
és a működésképtelen önkormányzatok támogatása. Az ÖNHIKI-s támogatások országos 
szinten nem jók, sok önkormányzat nem is kapott támogatást.  
Összességében 168 mFt-tal indultak a működésnél év elején, 78 mFt-ra csökkentették a 
hiányt.  
A fejlesztési mérleget tekintően a legfontosabb, hogy 10 mFt-tal tervezték be a 
társtulajdonosok által vállalt  pályázat önerejét. A pótmunkák is betervezésre kerültek a nagy 
pályázatnál, ezzel szemben az EU önerő támogatás összege is. Korábbi testületi döntés, hogy 
1,5 mFt-tal középiskolai pályázatot fog támogatni ebben az évben az önkormányzat. 
Összességében 26 mFt volt a fejlesztési mérleg hiánya. Ezzel szemben nem hitelfelvételt 
terveztek. A 26 mFt-ot sikerült  12.596 eFt-ra csökkenteni. Ezzel szemben szintén nem lehet 
általános hitelfelvételt tervezni. A legvalószínűbb megoldás, hogy ezt a hiányt, ezt a 
következő évben költségátcsoportosításokkal tudják megoldani.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a tegnapi nap folyamán tartottak TOT. ülést. Olyan megállapodást 
kötöttek a képviselőtestületek három évvel ezelőtt, kompromisszumos megoldás volt, hogy 
szeptember 30-ig viszont  ha lejár a határidő, akkor egy összegben esedékessé válik a tartozás. 
Az önkormányzatok nem fizették a tényleges bekerülési költségeket. Szeptember 30-al 
lejárnak a határidők, sok millió forintos adósságok halmozódnak fel. Egészen biztos, hogy az 
új vezetőknek ezzel a problémával foglalkozni kell. Olyan törvény van, ami alapján nem is 
engedi meg a törvény, mert ez kötelező feladat. Lehet, hogy Sásd részéről név szerint kell 
döntéseket hozni, hiszen Sásd hitelezi három év óta hitelből. Gyakorlatilag a törvény nagyon 
szigorú, ők erre felhívták mindenki figyelmét, hogy itt egyoldalú döntéssel bármikor a 
számláról a pénz leemelhető, mivel inkasszálási joga van a sásdi önkormányzatnak. Ezzel a 
tartozással foglalkozni kell, ez a tartozás nem irható le.  
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy Bodolyabér fizetett 1,5 mFt-ot, ő elmondta, 
hogy nagyon nehéz gazdasági helyzetben van. Hátraléka van még közel 4 mFt, ebben az idei 
év tartozása is benne van. A működési hitelállományuknak jelentős részét egyébként 
megelőlegezett pályázatok, lejárt fizetési kötelezettségek teszik ki. Itt kell megemlíteni a Pécsi 
Vizmü Zrt. tartozását, ami az idei évben eléri a 40 mFt-ot. 8-10 mFt adóhátralék van. Az 
önkormányzatokkal szemben és a Vizmüvel szemben a bizonyos eljárásokat megkezdte 
bizonyos tekintetben. Működési hitelből előlegeztek meg bizonyos pályázatokat, hogy 
elkészülhessenek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a vizmü felé a levél már elpostázásra került, de a 
vezérigazgató úr még nem reagált a levélre. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy legutóbb arról volt szó, hogy 16 mFt-ot 
felvettek az ÖNHIKI megelőlegezésére, amit vissza kell fizetni, nyilván a különbözetet, tehát 
akkor ezt levonják és a különbözetet kell visszafizetni? 
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen. A 
korábbi testületi üléseket azt mondták, hogy ez egy nagyobb összeg lesz. Havonta kapnak 
állami támogatást, abból ezt ők leemelik.  
 
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő összefoglalva látható, hogy a 
működtetésben vannak gondok. Nagyon rossz az ÖNHIKI helyzete. Úgy érzi, ha jövőre sem 
változik a finanszírozási kérdés, akkor baj lehet. Jelen pillanatban a hitelkeret elbírja most. 
Ekkora fejlesztéseknél a 12 mFt komolytalan összeg. Bízik abban, hogy a vizmütől 
megkapják majd a tartozás összegét. Ő a működtetésben látja a komoly gondokat, előbb-
utóbb lépni kell, de nem sásdi szinten.  

 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi 
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 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

109/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének 
módosítását 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 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
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Sásd Város  Képviselőtestületének 

 
10/2010. (IX.02.) Ökr. számú rendelete 

 
Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (III.02.) Ökr. számú 

rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
 

9.) Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakmai programjának módosítása 
 Előadó: Gáspár Andrea iskolaigazgató 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Gáspár Andrea iskolaigazgató elmondta, a módosításra azért volt szükség, mivel most már 
úgy van, két év alatt is lehet szakmát tanulni, tehát a moduláris 3 éves oktatásból moduláris 2 
éves oktatást kellett csinálniuk, ennek a szakmai programját kellett kidolgozni, ez volt a 
feladatuk. Tulajdonképpen ezt tartalmazza a módosítás. A központi program irányelveit szem 
előtt tartották. A tegnapi nap folyamán elmondta a bizottsági ülésen is, hogy nagyon 
szomorúnak tartja, hogy központi szervek egyszerűen nem foglalkoznak azzal, hogy egy 
kiadott központi program megfeleljen a tanítási kereteknek és időnek, ugyanis az óraszámok 
egyáltalán nem egyeznek a központi programban, mert hogy elfelejtették, hogy a végzős 
osztályok négy héttel kevesebbet járnak iskolába. Itt nem 32 hétre számolták ki az 
óraszámokat, hanem 36 hétre. Személy szerint telefonált az Oktatási Minisztériumba, mielőtt 
nekiálltak volna a program elkészítésének és azt a választ kapta, hogy „nem ő foglalkozott 
vele, hanem a kolléganője”. Ettől kezdve úgy jött ki, hogy készítsék el, ahogy gondolják. A 
programot elkészítették, melyet a szakértő véleményezett. A tartalmi és formai 
követelményeknek megfelelőnek tartotta. Összefoglalva a módosítás tartalmazza a két éves 
képzésre átdolgozott elemeket és a szakmai kínálat bővítését szolgáló cukrász szakképzés két 
éves moduláris tantervét is.  
 
Szijártó Csaba a Közoktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke, képviselő elmondta, 
hogy a napirendi pontot a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy nagyon sok helyről dicsérő szavakat hall az 
iskoláról és a pedagógusokról.  

 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, örül annak, hogy ilyen kollektíva dolgozik az 
iskolában.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester visszaemlékezve elmondta, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor 
arról volt szó, hogy a középiskolát átadják a megyének, nem támogatta a testület ezen döntés 
meghozatalát, örül annak, hogy ez a döntés nem született meg. 
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakmai programjának 
módosítását fogadja el.  
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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 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

110/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola szakmai programjának módosítását 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

10.) Háziorvosok támogatása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
Rabb Győzőné alpolgármester ezen napirendi pont kapcsán kérte az elfogultság 
megállapítását. 
 
Skoda Dénes képviselő szintén kérte a napirendi ponttal kapcsolatos elfogultság 
megállapítását. 
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy Rabb Győzőné alpolgármester és 
Skoda Dénes képviselő napirendi ponttal kapcsolatos elfogultságukat állapítsa meg. 
 
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, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

111/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
Rabb Győzőné alpolgármester és Skoda Dénes képviselő 
napirendi ponttal kapcsolatos elfogultságát megállapította. 
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Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez 
kapta. Kért e a Pénzügyi Bizottságot, hogy tegye meg javaslatát. 
 
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a bizottság megtárgyalta a 
napirendi pontot, a tavalyi évhez hasonlóan javasolta a támogatás mértékét megállapítani.  

 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, 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 sásdi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül (Rabb Győzőné alpolgármester és Skoda Dénes napirendi ponttal 
kapcsolatos elfogultságuk miatt nem szavaztak) - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

112/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alapellátást végző 

 háziorvosok részére a 2010. évre az előző évi végleges helyi iparűzési 
 adójuk 100 %-ának megfelelő összegű támogatást biztosít.  

   A támogatás kiutalásának időpontja: 2010. augusztus  30.  
   A támogatás kiutalásának feltétele, hogy a támogatottnak esedékes 
   helyi adó tartozása ne legyen. 

 
Határidő: 2010. augusztus 30. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

11.) Duna-Dráva Önkormányzati Társulás SZMSZ-ének módosítása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző gyakorlatilag a pályázat kapcsán előírásra került, hogy egységes 
szerkezetbe kérték az SZMSZ-t.  
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, 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 sásdi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
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Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

113/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 18. §. (1) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény 8. §. (2) a) 
pontja alapján a Mecsek-Dráva Regionális Szilárdhulladék Kezelő 
Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a Társulási 
Tanács által 19/2010. (06.01.) számú határozattal jóváhagyott 
tartalommal elfogadja. 
 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a Mecsek-Dráva 
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és 
Működési Szabályzatának aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a 12./ és 13./ napirendi pontokat 
együtt tárgyalják meg. 
 
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett. 
 
12.) Beszámoló az önkormányzat gazdasági programjának végrehajtásáról 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
13.) A ciklus képviselőtestületi munkájának értékelése 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a gazdasági program 
főbb kérdéseit szeretné ismertetni. Arra vonatkozóan a testületnek a négy éves munkáját, 
mely nem kevés. Összefoglalta, hogy négy év alatt mi történt a városban, az intézményeikben, 
a közterületeken, az életükben, olyan dolgok, amelyekre a testület sokáig büszke lehet. Az 
eredmények számszerűsíthetőek, nem vitathatóak. A gazdasági programra vonatkozóan 
többféle kérdéseket vetettek fel a város gazdasági helyzetével kapcsolatban, a 
vagyongazdálkodási stratégiával kapcsolatban, az Új Magyarország Fejlesztési Tervvel 
kapcsolatban milyen pályázati forrásokat jelöltek meg, ezzel kapcsolatosan megjelöltek 
kiemelt projekteket, így a város belvárosának integrált funkcióbővítő fejlesztését, a TOT. 
oktatási intézményeinek mikro térségi oktatási központtá fejlesztését és a város 
ivóvizminőségjavitásának fejlesztését. Ezek voltak a város kiemelt projektjei. Külön 
foglalkoztunk az intézményrendszer helyzetével, az egészségügyi ellátással, a szociális 
ellátással, oktatással, kultúrával, sporttal, ifjúsággal és civil élettel.  
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Annak idején, amikor a gazdasági program elkészült, a testület áttárgyalta, megtárgyalta. Úgy 
érzi jól fogták meg azokat a lehetőségeket, amelyek előttük álltak. Azokra a kérdésekre tértek 
ki, amelyek számukra fontosak voltak, azokra keresték meg a megoldást. Nem minden 
esetben sikerült minden kérdésre megoldást találni azért, mert a lehetőségek nem minden 
esetben tették lehetővé azoknak a kérdéseknek a megoldását. Összességében elmondható, 
hogy a képviselőtestület minden rendelkezésre álló megoldási lehetőséget megragadott és 
támogatott, ez nagyon fontos dolog. Nem hátráltak vissza egy pályázatnak az elkészítésétől, 
hanem megvizsgálták a lehetőségét hogyan tudnak valamilyen eredményt felmutatni abban. 
Összesen 10 témakört határoztak meg, amiről mindenképp szeretne megemlékezni.  
1. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, képzés 
Az elmúlt négy évben számokban is kifejezhető eredményt értünk el a térség gazdaságának 
fejlesztése érdekében. 
A sásdi iparterület régóta elkészült, 2008-ban értékesíthettük az első parcellát, a Solt-út KFT-
nek. Azóta újabb két területet értékesített a város. A vállalkozások letelepítése érdekében  a 
sásdi telephelyek fejlesztésére több, mint 100 millió forintot különített el a regionális tanács 
kérésünkre. Ezt a pénzt csak a sásdi iparterületen megtelepedő vállalkozások kaphatják meg, 
de jó szakmai pályázattal kell megindokolniuk a fejlesztésüket. A cégek már benyújtották a 
pályázatokat, jelenleg értékelik azokat. 
Siker esetén több tucat munkahely létesül a közeljövőben az iparterületen!  
2008-ban Sásd Önkormányzata is csatlakozott a LEADER közösséghez, a jelenlegi LEADER 
egyesület alapító tagja lett. Az önkormányzat azt kívánta elérni, hogy a területén és 
vonzáskörzetében élők minél nagyobb számban pályázzanak a meghirdetett 
gazdaságfejlesztési és turisztikai lehetőségekre. A város erőfeszítése nem volt hiábavaló: 
térségünkből 83 vállalkozás nyújtott be pályázatot több, mint 500 millió forint értékben, ebből 
385 millió forint támogatásról már értesülhettek is a szerencsés nyertes vállalkozások. 
Együttműködésben a kistérségi társulással szerepet kapott a térségben élők képzése, hogy a 
nem pályakezdő álláskeresők újabb esélyhez jussanak a munkaerőpiacon. A benyújtott 
pályázatok közül nyertek, összesen 170 millió forint fordítható képzésre a következő két 
évben a térségben. A térségben ez volt az első alkalom, hogy önkormányzati összefogással 
gondoskodnak a munkanélküliek képzési lehetőségeiről.  
 
2. Ifjúság  
Régóta húzódó kérdésnek számított a fonyódligeti ifjúsági üdülő felújításra szoruló állapota, 
ezért 2007-ben az első célok között pályázott a városi önkormányzat a minisztériumhoz. 
Külön pályázati sikernek számított akkor, hogy közte lehettünk az ország 20 nyertes 
pályázatának. A teljes felújítást követően 2008 májusától a környező magánüdülők 
színvonalát meghaladó  körülmények között fogadja a sásdi gyerekeket a tábor.  
A város és a térség ifjúságának segítése érdekében a kistérségi társulás ifjúsági referenst 
alkalmazott, kialakított kapcsolatot megyei és regionális ifjúsági szervezetekkel.  
A fiatalok képzési, kapcsolati és hasznos szabadidő kihasználási lehetősége érdekében 
pályázatokat készített, melynek programjairól gyakran  beszámolt még az országos média is. 
A FIGYUSZ a Hegyhátra elnevezésű programot pedig a minisztérium „országos ifjúsági 
mintaprojekt” címmel tüntette ki.  
Ifjúsági klub kialakítása és ifjúsági közösségi tanulási programok is része annak a már elnyert 
pályázatnak, melynek keretén belül egy volt kocsmaépületet alakít át a város és a fiatalok 
számára tartalmas programokat szervez több éven keresztül. A nagy horderejű program 
jelenleg kezdődött és 57 millió forintot költ rá Sásd Önkormányzata uniós forrásból. 
Idén szeptember 18-án rendezik Sásdon a térségi ifjúsági fesztivált, melyen helyi ifjúsági 
zenekarok lépnek fel, a fiatalok és segítőik tevékenységét nyilvános elismeréssel díjazzák. 
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3. Sport 
Az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű beruházása a közösségi ház nemzetközi méretű 
kosárlabda-pályával, lelátós nézőtérrel. A város sportéletének legértékesebb fejlesztése új 
lehetőséget teremt a sportolni vágyóknak és az általános és a középiskolának, mely eddig 
semmilyen fedett sportlétesítményt nem használhatott. További pályázatokból értékes 
eszközvásárlást készítettünk elő,  az asztalitenisz, atlétika iránt érdeklődőknek.  
Az általános iskola melletti kézilabdapálya gumiőrleményes burkolatú lesz ez év őszén, az 
iskolásokon kívül a sportkör futball szakosztálya számára is időjárás biztos edzési feltételeket 
nyújt.  
A Jókai utcai sportpályán található teniszpálya burkolására benyújtott pályázat eredményes 
volt, a gumiburkolat megépítésére a hivatalos kiértesítés és szerződéskötés után várhatóan 
még idén sor kerül. 
Az önkormányzat előkészítette a sportpálya atlétikapályájának felújítását, kistérségi társulás 
pályázatába illesztette 5 millió forintos költségkerettel, ez a beruházás a következő 
időszakban valósulhat meg.  
 
4. Oktatás 
Az oktatás infrastrukturális és tárgyi feltételeinek javítására a Dél-Dunántúlon is kiemelkedő 
fejlesztést hajthattunk végre. A város 13 környező önkormányzattal kötött együttműködési 
megállapodást a beruházás megvalósítása érdekében, hiszen ezen településekről is Sásdra 
járnak a gyerekek iskolába. A programban az óvoda és az iskola épületeinek felújítása mellett 
új közösségi ház épül, melyben modern étterem biztosítja az iskolások étkeztetését. Szintén a 
közösségi házban kap helyet egy hatalmas tornacsarnok, hogy az általános- és középiskolás 
diákok testnevelésóráikon XXI. századi feltételek mellett leljék örömüket a mozgásban és a 
sportban. A beruházás teljes értéke 864 millió forint, az önkormányzatok által vállalt önerő 
ebből 40 millió forint volt.  A várható beköltözés kezdete október 20. 
Az általános és középiskola elavult oktatási számítógépparkját is újakra cserélik idén: a két 
intézmény 30 millió forint értékben vásárolhat több, mint 50 számítógépet, az azt kiszolgáló 
szoftvereket, egyéb hardver eszközöket és digitális táblákat. (TIOP pályázat) 
Középiskolánk csatlakozott 2008-ban a Pannon TISZK elnevezésű szakképzési 
iskolatársuláshoz. Az iskolatársulás pályázatán 15 millió forintot nyert új oktatási eszközök, 
egy kémialabor és egyéb tantermi bútorok beszerzésére. Azt megelőző években közel 10 
millió forint értékű szakképzési hozzájárulást kapott, melyet szintén a magas színvonalú 
szakmai oktatás eszközszükségletére fordíthatott. A munkaerőpiaci alap pályázatán az 
intézmény 6 millió forintot nyert, melyből 1 nyelvi labort és 6 osztálytermet szerelt fel az 
iskola interaktív táblával, laptoppal, projektorral.      
Új oktatási módszertan elsajátítására volt lehetősége az óvoda és iskola pedagógusainak: 34 
millió forint állt rendelkezésre a képzések lebonyolítására, újdonság volt, hogy a képzésen 
részt vevő pedagógusok  kis összegű anyagi térítést kaphattak.    
 
5. Kultúra  
Művelődési Központ és Könyvtárunk a város épületeinek felújítása és funkcióváltása 
következtében másfél évre bérelt ingatlanban kapott elhelyezést. Kárpótolja a kétszeri 
költözést az új központ: a közösségi házat könyvtári és közművelődési szakmai szempontok 
alapján építették, míg a régi helyről ez messze nem volt elmondható.  A könyvtári nagyolvasó 
könnyedén belátható egy ügyeletes könyvtáros számára is, a könyvtár mellett előadóterem, 
szakkörtermek, kórusaink és zenekarunk számára épült próbaterem biztosítja magas 
színvonalú munkájuk feltételeit. A könyvtár elhasználódott polcai helyett is új bútorok 
kerülnek az új épületbe: székek, asztalok, modern polcrendszer 20 millió forint értékben.  
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A földszinten található 150 férőhelyes étterem az előcsarnokkal könnyen 250 fősre bővíthető, 
a tornacsarnokkal egybenyitva pedig akár 1000 fő számára biztosítható elegendő hely. A 
nagy, könnyen egybenyitható rendezvényteremre már régóta nagy szüksége volt Sásdnak és 
környékének, a közeljövőben nem okozhat gondot egy lakodalom, koncert, vagy szilveszteri 
bál magtartása.  
Állandó helytörténeti kiállításunk, Honismereti Szakkörünk értékes gyűjteménye jelenleg a 
Dózsa utcai volt komlói vízmű épületben várja végső kiállítási helyét. Sásd önkormányzata az 
épület többségi tulajdonosaként a többi szintén tulajdonos 41 más önkormányzattal kötött 
megállapodást, az épület későbbi közérdekű, kulturális célú hasznosításáról. Sásd az épület 
felújítására 26 millió forintot, bebútorozására és iroda berendezésekre 25 millió forintot 
fordíthat. A támogatási szerződést megkötötték, azonban a beruházás lebonyolítása az 
egyidejű építkezések miatt a következő év feladata lesz. A beruházás 100%-ban támogatott, 
azaz az önkormányzatnak egy forint önrészt sem kellett vállalnia. A felújítás után a 
helytörténeti kiállítás tárlata teljességében megtekinthető lesz az épületben. 
Jelentőség: a város kiemelkedő jelentőséget tulajdonított és tulajdonít a történelmét kutató és 
feldolgozó szakemberek munkásságának, rendszerint tevékenységüket az adható legmagasabb 
kitüntetéssel, a díszpolgári címmel jutalmazta. Következetesen folytatjuk a pályázat révén az 
általuk végzett tevékenységet, amikor a pályázatban biztosított keretek segítségével tartalmas 
programokon keresztül bemutatjuk a jelen és az új nemzedékeknek is gyökereiket.  
 
6. Közbiztonság 
A közbiztonság fenntartásán két szervezet tevékenysége meghatározó: a rendőrségé és a 
polgárőrségé. Az elmúlt időszakban mindketten problémákkal küszködtek: a rendőrség 
elhelyezési körülményei nem feleltek meg az előírásoknak, a polgárőrség pedig önkéntes 
alapon igen szűkös költségvetésből kellett gazdálkodjon. A városi intézmények új és felújított 
épületekbe költöztetésével lehetősége nyílt az önkormányzatnak a rendőrség számára 
megfelelő körülményeket teremteni. A volt városháza épületének egy részét a rendőrség 
szakmai igényeinek megfelelően átalakíttattuk, azt az állomány szeptember 17-vel 
használatba veheti. Jó hír, hogy a város fejlesztésével párhuzamosan a Megyei Rendőr-
főkapitányság a felújított épületbe 5 millió forintért új bútorokat biztosít az őrs számára. A 
helyi rendőrőrs állományfejlesztésére is sor került az idén: a 2007-es 16 fős állományi létszám 
2010-re 22 főre emelkedett.  
A polgárőrség működési feltételeinek biztosítására az önkormányzat 2007-től évente 100.000 
forint támogatást biztosít. Ebből az összegből többek között a tagság formaruháit szerezték be 
az elmúl években. 
 
7. Szociális ellátás 
A város és a társult 6 település szociális alapellátó központját 2009. január elsejétől 27 
település önkormányzata működteti közösen Hegyháti Szociális Alapellátási Központ néven. 
A széles fenntartói kör biztosítja az intézmény stabil gazdasági feltételeit, mivel a megelőző 
időszakban a települések évente 7 millió forint többlet ráfordítással tudták csak fenntartani az 
intézményt. Az intézménynek az átadáskor 8 dolgozója volt, ez 2010 januárjára 46 fő 
közalkalmazottra és 24 fő megbízási jogviszonyra bővült, jelenleg pedig egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően újabb 20 fő kapott határozott időtartamra közalkalmazotti 
kinevezést. Az intézmény a Sásdon pillanatnyilag a 3. legnagyobb foglalkoztatónak számít. A 
létszám emelkedésével párhuzamosan bővült a nyújtott szolgáltatások száma: 2009. január 
elsejétől az intézmény átvette egy budapesti szolgáltatótól a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás működtetését, kiépítette a térségben a családsegítő szolgálat, a házi 
segítségnyújtás és a támogató szolgálat működését sok száz ember számára magas színvonalú 
ellátást nyújtva.  
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A HSZAK működése során sok pályázatot nyújtott be a HEFOP, TÁMOP és hazai pályázati 
felhívásokra, összesen kb. 76 millió forintot nyert. A nyertes pályázatoknak köszönhetően az 
épület székhelyéül szolgáló ARAD utcai ingatlant felújították és akadálymentesítették, 
bebútorozták, új számítógépeket, fénymásoló gépeket, irodai eszközöket vásároltak. Az 
elnyert pénzből szakmai képzéseket és programokat valósítottak meg kb. 60 millió forint 
értékben. Az intézmény tevékenységét 2010-ben a Magyar Államkincstár, a Foglalkoztatási 
és Szociális Hivatal és az APEH is ellenőrizte, az APEH az ellenőrzést követően a 
gazdálkodást elismerésre méltatta.    
 
8. Környezet és egészség 
Hároméves gazdasági programunk kiemelt projektje volt a település egészséges 
ivóvízellátásának biztosítása. Sásd 7 településsel közösen pályázatot nyújtott be a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, a pályázat első fordulóban 14 millió forintot 
nyert az ivóvíz minőség javító berendezések műszaki terveinek elkészítésére. A tervek 
elkészültek, jelenleg a második forduló benyújtása előtt állunk.  
Egészségünk megőrzése érdekében partnerként részt vettünk az Egészségügyi Minisztérium 
szűrőprogramjában, 2009 nyarán az általános iskolában felállított szűrőhelyeken több ezer 
sásdi és környékbeli egészségi állapotát vizsgálták meg szakemberek.  
Régóta felvetődő kérdés városunkban a sürgősségi betegellátás kérdése, közmeghallgatások 
visszatérő témája volt egy sásdi mentőállomás létesítése, mely nemcsak a Sásd, hanem a 
közeli települések ellátását is nagymértékben javítaná. 2009-ben az Országos 
Mentőszolgálattal megállapodást írtunk alá egy mentőállomás létesítése céljából. A 
mentőállomás céljára szánt ingatlant – a rendőrség jelenlegi épületét – az Országos 
Mentőszolgálat tulajdonába adta városunk. A mentőszolgálat hálózatának fejlesztésére 
pályázatot nyújtott be, mely tartalmazza a sásdi mentőállomás létesítését is. A pályázat 
jelenleg elbírálás alatt van. 
Régi probléma volt, hogy városunk legtöbb ingatlana nem felelt mag a modern 
környezetvédelmi elvárásoknak és az akadálymentesítés feltételeinek. A közintézmények 
felújítása során ügyeltünk arra, hogy legöregebb épületeink hőszigetelő burkolatot kapjanak 
és modern nyílászárókra cseréljék a régieket. A felújítás után az önkormányzat komoly 
mennyiségű energiát és évente ezzel sok millió forint fűtésköltséget takarít meg. 
 
9.Település és területfejlesztés 
Ezen a területen a leglátványosabb a változás az elmúlt időszakot figyelembe véve.  
Utak, járdák, csapadékvíz elvezető árkok, felújított parkok és középületek, új játszóterek 
adják meg városunk köztereinek új arculatát.  
A különbség akkor igazán szembetűnő, ha összehasonlítási alapként régi állapotuk képével 
vetjük össze őket. Az utak felújítása minden ciklus meghatározó programja volt, ez sem 
különbözött a többitől: a Jókai, Gárdonyi, Szent Imre utcákban és Hörnyéken 550 méternyi új 
aszfaltburkolat épült olyan szakaszokon, melyek eddig még nem rendelkeztek szilárd 
útburkolattal. A járdák felújítása meghaladta az eddig megszokott léptéket: az Arad, 
Kaposvári, Szent Imre, Kolozsvár, Kossuth és Rákóczi utcákban több,  mint 2 és fél kilométer 
új járda épült, a Deák téren pedig gyeprács burkolatot kapott az ABC melletti 150 
négyzetméteres sáros parkoló. Közterületeinkre szeptemberben 12 öntöttvas padot és 20 db új 
szemétgyűjtőt is kihelyezünk. A szoborkertet szintén sikerült felújítani, kandeláberek, 
térburkolat, köztéri padok teszik hangulatossá, a hősök terét pedig önkéntesek munkája 
segítségével tettük széppé.   
2009-ben kezdtük meg Sásd csapadékvíz elvezető árkainak burkolását. A beruházásra az 
elmúlt évek szélsőséges csapadékviszonyai miatt volt szükség.  
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Sásd újtelepi részén és Hörnyéken 2 és fél kilométernél több árok kapott burkolatot, a Deák 
téren pedig 130 méternyi föld alatti csatorna készült el.  Az árkok burkolása mellett 84 darab 
új kocsibejáró hidat is megépítettünk.  
2008-ban pályázat segítségével két új játszóteret adtunk át, egyet a rossz állapotú Fáy utcai 
játszótér helyén és egy teljesen újat létesítettünk a Deák téren.  
Sásd temetkezési helyét, a Hörnyéki temetőt is szükséges volt fejleszteni, 2007-ben fedett 
ravatalozó épült, 2008-ban új két férőhelyes hűtőgépet vásárolt az önkormányzat pályázati 
forrásból, 2009-ben pedig elkészült a temető bővítési terve is.  
Kiemelkedő jelentőségű a település városi funkcióinak magas színvonalú ellátása érdekében 
2010-ben átadott fejlesztés a felújított városháza.  
 
10. Vagyongazdálkodás 
Az önkormányzat vagyona 2002 és 2006 év között 1,4 milliárd forintról 100 millió forinttal 
1,5 milliárd forintra nőtt. Az időszakot meghatározó tendencia volt a meglévő értékesítésre 
nem alkalmas törzsvagyon állagmegóvó felújítása és a forgalomképes vagyon privatizációja a 
működési egyensúly kényszerű biztosítása érdekében. 
2006 és 2010 között a város vagyona kb. 950 millió forinttal 1,5-ről 2,45 milliárd forintra 
gyarapodott. Az időszakban ingatlant kizárólag vagyongyarapítás céljából a fejlesztésekhez 
szükséges önrész biztosítására értékesített az önkormányzat. A fennmaradó önrész 
biztosítására az önkormányzat 5% mértékben hosszú lejáratú hitelt vett fel. Az önkormányzat 
jelenlegi eladósodottsága a 2000 óta tartó fejlesztésekből fakadóan a költségvetésének 7%-a, 
mely alacsony mérték más egyéb városok eladósodottsági mértékéhez viszonyítva. Deviza 
adóssága (kötvény, stb) az önkormányzatnak nincs.  
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az önkormányzat gazdasági 
programjának végrehajtásáról és a ciklus képviselőtestületi munkájának értékeléséről 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 12 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

114/2010. (VIII.31.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat  
gazdasági programjának végrehajtásáról és a ciklus  
képviselőtestületi munkájának értékeléséről szóló beszámolót  
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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Gáspár Andrea iskolaigazgató személy szerint és a tantestülete nevében megköszönte 
mindenkinek a támogatását, mert úgy gondolja, hogy azt a sok-sok eredményt, melyet elértek, 
ez a pedagógusok sok energiája és a testület támogatása is együtt. A testület mindig 
mindenben segített a középiskolának.  
 
Molnár Attila  sásdi lakos Honismereti Szakkör tagság nevében megköszöni, hogy a 
szakkörük majd végleges helyet fog kapni, belátták azt, hogy ez nem ment egyszerre, hiszen 
áthúzódik majd a jövő évre.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző örül annak, hogy ez a beszámoló nem úgy íródott, hogy „én” és 
„mi”, ez úgy íródott, hogy az önkormányzat és a képviselőtestület. Az utóbbi évben 
törésvonalak vannak ebben a testületben már. De 2007-ben és 2008-ban hozták meg azokat a 
döntéseket szinte egyhangúlag, amelyekről az előbb polgármester úr beszámolt. Mindez a 
képviselőtestület eredménye. Minden képviselőtestületnek volt kiemelkedő projektje, pl: 
szennyvízberuházás, viztisztitó, gázberuházás. De ennyire zsúfolt, pályázatból pályázatba 
átsétáló döntéseket hozzon a testület, erre nem igen volt példa. Erre mindenki büszke lehet. 
Megköszönte mindenkinek azt az együtt töltött négy évet, ami nagyon mozgalmas volt, senkit 
nem szeretett volna és nem is volt szándékában, hogy bárkit is megsértsen, ha véletlenül 
mégis megtette volna, akkor elnézést kér. Reméli, hogy a kölcsönös tisztelet megmarad 
közöttük. Mindenkinek szerencsét kívánt a választásokon, de valakinek mégsem sikerül és 
érdekli a város sorsa, akkor megkereshetik őt személyesen, nincsenek titkaik és nem is 
lesznek, dokumentumok hozzáférhetők lesznek mindenben, amiben tájékoztatást adhatnak 
arról, hogy ami egyébként a nyilvánosságra is tartozik, főleg abban az esetben, amiben a 
képviselő döntést hozott. Nagyon reméli, hogy ez a testület ott lesz majd az átadáson. 
 
Skoda Dénes képviselő megkérdezte, hogy „Egyebek” lesz? Hiszen ez rendes 
képviselőtestületi ülés. 
  
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem lesz Egyebek. 
 
Skoda Dénes képviselő elmondta, ő még ilyent nem hallott, hogy a képviselő nem szólhat 
hozzá Egyebek-ben. 
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte mindenkinek a négy éves munkáját, örül annak, 
hogy a közös célokat mindenki támogatta. Mindenkinek azt kívánta, hogy a választások során 
tudjon felkészülni a kampányidőszakban, támogassák minél többen az elképzeléseiket. 
Megköszönte a polgármesteri hivatal munkatársainak a munkáját. Azon intézmények 
munkáját, akik sok mindenben közreműködtek. Nagyon sokban rajtuk múlott az a sok 
pályázati siker, elért eredmény.  
 
Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt a testületi ülésen Székely Szilárd 
polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta, a képviselőtestület zárt ülés keretében 
folytatta tovább ülését.  
 

Kmft. 
 
Székely Szilárd        Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 
 


