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Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 7 képviselőből 6, a 
felsőegerszegi 5 képviselőből 4, a meződi 5 képviselőből 5 , az oroszlói 5 képviselőből 5, a 
paléi 5 képviselőből 5, a vargai 5 képviselőből 4 megjelent, a vázsnoki 4 képviselőből 3 
megjelent. 
 
Javasolta, hogy az együttes testületi ülésen a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják 
meg azzal a módosítással, hogy az első két napirendi pontot cseréljék 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: 
 

N a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1.) Az önkormányzatok 2011. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának megállapítása 
 (rendeletalkotás) 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
2.) Az önkormányzatok 2011. évi települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatási díjak megállapítása (rendeletalkotás) 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
3.)  A 2010. évi közös fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálata 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

4.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
5.) Az ÁMK Általános Iskolájánál iskolai osztálylétszámok túllépésének engedélyezése  

Előadó: Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató 
 
 



 
6.) A sásdi tüdőgondozó intézet további működtetése 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
7.) Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelme ügyelet alóli mentesítés ügyében 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Koszorús Tímea aljegyző 
 
 
1.) Az önkormányzatok 2011. évi ivóvíz- és csatornaszolgáltatás díjának 

megállapítása (rendeletalkotás) 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Vadas Zoltán  a Pécsi Vizmü Zrt. képviseletében köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, 
hogy mindenki kézhez kapta az ezzel kapcsolatos előterjesztést. Mindenki előtt ismert a 
díjképzésre vonatkozóan, hogy az üzemeltetési szerződés rendelkezik a díjak alakulásáról. 
Ennek a pontja az, hogy a következő évi díjmegállapítások alapja a tárgyévi a KSH által 
közzétett fogyasztói árindex, ami a január és az októberi időszakra van megállapítva. Ez a 
2010. évre vonatkozólag 5 %. Tehát a gazdasági vezetés ennek megfelelően készítették el a 
díjjavaslatot. Ezt úgy hívják, hogy inflációkövető díjemelés.  
Tájékoztatásul elmondta, hogy a környékbeli települések esetében milyen díjak várhatóak.  
Sásd város esetében lakossági csatorna- és vízdíjról beszélne, a közületről nem beszélne. Sásd 
esetben jelen pillanatban  320,-Ft az ivóvizdíj és 211,-Ft a csatornadíj, a környezetterhelési díj 
kerül rá 531,-Ft + áfa jelenleg, ami 663,-Ft-ot jelent. Tehát erre a javaslatuk 5 %-os 
növekedést mutat.  
 
Koszorús Tímea aljegyző felhívta a községek döntéshozóinak a figyelmét, hogy miután a 
legtöbb településen van lakossági díjtámogatás, erre vonatkozóan külön hozzanak döntést. 
Sásd esetében arra hívta fel a figyelmet, hogy az eredeti vízmüjavaslat véleménye szerint 
rosszul kiszámított konstrukció, ugyanis a tavalyi 320,-Ft-os „I” tényezővel számított vízárra 
számítja az 5 %-os növekedést, ugyanakkor a javaslat szerint ebben a 336,-Ft-ban nincs benne 
az „I” tényező. Ha viszont ezt hozzáteszik, akkor ez azt jelenti, hogy kétszer van benne. 
Ebben az esetben viszont nem 5 %-os az emelés, hanem 9 %-os.  
A javaslatuk az, és már ez szerepel a rendelettervezetben is, hogy a 336,-Ft-os 5 %, illetve a 
csatornadíj esetén 5,2 % növekedést az „I” tényezővel együtt fogadják el. Ezzel ellentétben a 
vizmü javaslatával már tartalmazza az „I” tényezőt. Ez úgy gondolja egy számítási hiba.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megvizsgálta a 
vízárképzést és amennyiben ragaszkodna az előbb ismertetettekhez, akkor azt a javaslatot 
nem támogatta. Viszont, ha korrekcióra kerülne sor az „I” tényezővel kapcsolatban, hogy nem 
kétszer kerül benne felszámításra, akkor tárgyalás alapját képezheti, viszont arról a testületnek 
kell döntenie. Ami kiosztásra került tervezet az kettős, az egyik a vizmü javaslata, a kiosztott 
anyag egyik oldalon szerepel, a másik oldalon pedig a sásdi önkormányzat által korrigált 
tervezetről van szó.  
 
Papp Magdolna felsőegerszegi polgármester náluk az a baj, hogy nem 5 %-al, hanem 6 %-
al emelkedett a munkanélküliség, így a lakosság bevétele rohamosan csökkent.  
 



 
Fazekas Tibor vázsnoki alpolgármester többször elmondta már, hogy ahol termelik a vizet, 
ott drágább a víz, mint ahol fogyasztják. Eddig fizettek 364,-Ft-ot Sásddal szemben, aki 320,-
Ft-ot fizetett. A testületével együtt nem hajlandó a korábbi szerződést elfogadni, amit annak 
idején elfogadtak. Kérte, hogy a jelenlegi szerződést beszéljék meg és módosítsák.  
 
Pintér Gábor sásdi képviselő elmondta miután a cég nagy összeggel tartozik az 
önkormányzat felé, ezért véleménye szerint ne emeljenek vízdíjat a jövő évben, amíg nem 
teljesíti tartozását a vizmü.  
 
Vadas Zoltán  a Pécsi Vizmü Zrt. képviseletében elmondta, hogy a 2009. október 5-én a 
társaságuk telephelyét erőszakkal elfoglalták, az ott lévő eszközállomány, épületek, laborokat, 
egyebek hozzáférhetőségét megtiltották, a vizmü bankszámláit letiltották és onnan a pénzeket 
leemelték. Biztos abban, ha ez az esemény nem következik be a vizmü életében, akkor a 
megígért pénzeket teljesítette volna a vizmü.  
Vázsnok község esetében elmondta, ha egy szerződés 25 évre köttetett és az megalapozott, de 
az a mindenkori testületekre érvényes.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő egyetértett képviselő társa javaslatával. Úgy gondolja, amíg 
van egy tisztázatlan jogi helyzet és van több tízmillió forintos követelése az önkormányzatnak 
a vizmü felé, aminek egy részét az „I” tényező teszi ki, addig úgy gondolja, hogy  a 
legkorrektebb megoldás az, ha a korábbi vízdíj mértékét megtartják. Ha majd tisztázódni fog 
ez a jogi helyzet, akkor térjenek vissza erre a kérdésre.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nemcsak a vizmü küzd nehézségekkel, hanem 
Magyarországon minden önkormányzat és a toleranciának is van egy határa. Az 
önkormányzat az egyeztető levelet elküldte a vizmü felé, Dr. Kamarás Judit jogász részéről a 
válasz még nem érkezett vissza, hogy mikor kíván egyeztetést tartani a másik felekkel ebben a 
kérdésben.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy az önkormányzat semmilyen szerződést nem 
rúg fel, a vízdíjat továbbra is fizetnék a korábbiakban meghatározott mértékben.  
 
Pintér Gábor sásdi képviselő továbbá másik javaslatként elmondta, hogy legyen emelés, de 
akkor az „I” tényezőt kapják meg a vizmütől. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző ez így már a 3. javaslat, véleménye szerint az előző javaslatok 
ésszerűbbek.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, egyetért Dr. Jusztinger János képviselő úr 
javaslatával. 
 
Fazekas Tibor vázsnoki alpolgármester megkérdezte, mi indokolja azt, hogy 46,-Ft-tal 
olcsóbb a sásdi víz, mint Vázsnokon a termelői díj? 
 
Vadas Zoltán  a Pécsi Vizmü Zrt. képviseletében elmondta, hogy Vázsnokon a termelői díj 
nem azonos a lakosság által fizetett díjjal. Vázsnok község esetében 718,-Ft a víz m3-kénti 
előállítási díja, ebből a lakosság az önkormányzat döntésétől függően 364,-Ft-ot vagy 382,-Ft-
ot fizet, a többi rész az állami támogatás céljául szolgál. A víz kitermelése technológia és 
szakmai dolog. Kitermelése ugyanolyan költséges feladat Vázsnokon, mint Sásdon.  



 
Csak ahhoz, hogy a fajlagos díj 170 fős településen oszlik el, vagy egy 4000 fős településre, 
az nem mindegy.  
 
Fazekas Tibor vázsnoki alpolgármester ezzel nem ért egyet, mert ami idejön  az újtelepre 
víz, az nem 170 lakos, hanem akkor hozzá kell tenni az Újtelep lakosságszámát. 
 
Vadas Zoltán  a Pécsi Vizmü Zrt. képviseletében elmondta, hogy a vázsnoki vízdíjat a 
vázsnoki lakosok fizetik, a Sásdra átadott plusz mennyiséget pedig a sásdiak fizetik, tehát 
Sásd érdekében történik.  
Tájékoztatta a megjelent képviselőtestületeket a vizdijkintlévőségekről. Kiküldték a lakosság 
felé az értesítőket, de nagyon kevés reagálás volt rá. Arra kérte a testületeket, hogy járjanak el 
a lakosság körében, kérjék meg őket, mert valamit tennie kell a vizmünek a tartozások miatt. 
Sásd város kapcsán az „I” tényező, ami 3 mFt körüli összeg éves szinten. Sásd városában a 
kintlévőség 10.207.489,-Ft, Vázsnok településen 365.730,-Ft, Varga településen 101.408,-Ft, 
Palé településen 356.632,-Ft, Meződön 289.251,-Ft és Felsőegerszeg településen 282.578,-Ft.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő továbbra is javasolta, hogy hagyják változatlanul a vízárat, 
amíg a jogi helyzet nem rendeződik, addig ne emeljék a vízdíjat.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy  szavazzanak képviselő 
úr javaslatáról.  
 
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 6 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

181/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzata úgy döntött, hogy az ivóvíz- és 
csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 21/2009. (XII.21.) 
Ökr. számú rendeletét nem módosítja, annak rendelkezéseit továbbra, a 
2011. évre is alkalmazni kell. A képviselőtestület ezen döntését csak 
akkor vizsgálja felül, ha a szolgáltatónak az önkormányzat felé fennálló 
tartozását a szolgáltató rendezte.  

 
   Határidő: azonnal 
   Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja.  
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 

 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 

 
11/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 

 
az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Merk Zsolt  Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el úgy, hogy 38,-Ft-ot 20,-Ft-ra változtassa. 
 
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 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Meződ Község  Képviselőtestületének 
 

9/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
 

az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre vonatkozó 
ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról 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  Képviselőtestületének 

 
8/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 

 
az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre vonatkozó ivóvizszolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el 30,-Ft-os önkormányzati 
támogatással.  
 
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 4 szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat  
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Varga Község  Képviselőtestületének 
 

8/2010. (XII. 20.) Ökr. számú rendelete 
 

az ivóvizszolgáltatás díjának megállapításáról. 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
kiadott rendelettervezet ne fogadják el, tárgyalásokat folytassanak ez ügyben. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
109/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
   Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 

az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évi vízárra 
vonatkozó rendelettervezetet nem fogadta el, további egyeztetéseket tart 
indokoltnak a szolgáltatóval. 

 
   Határidő: azonnal 
   Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 



 
 
2.) Az önkormányzatok 2011. évi települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatási díjak megállapítása (rendeletalkotás) 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy korábbi egyezség alapján a 110 literes mennyiség 
mellett egy db zsák szemetet elvisznek ugyanabban az árban.  
 
Hausmann Mária képviselő nem tudja, hogy ez hogyan megy, de amikor az őszi 
lombhullatás van, akkor két zsákon kívül többet nem szállítanak el. 
 
Molnár Attila  a Honismereti Szakkör vezetője személyes tapasztalata szerint ez úgy 
működik most a Biokom Kft. részéről, hogy eddig elvittek több zsákot is, jelenleg úgy van, 
hogy a kuka mellett egy darab zsákot visznek el.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a községek esetében rendeletet kell elfogadni és 
egy határozatot kell meghozni. A községek esetében 5,3 %-os a növekedés. El kell fogadni az 
egyszeri ürítési díjat, ami ugyan 5,3 %-al nő, de még mindig olcsóbb, mint a sásdi idei díj. El 
kell fogadni az ennek megfelelő éves díjat.  
 
Papp Magdolna felsőegerszegi polgármester elmondta, elfogadják az 5,3 %-os emelkedést, 
de a kukaszámot módosítani szükséges, ugyanis az 55 db kuka helyett 50 db kukát kellene 
számolniuk, mivel csökkent a háztartások száma.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a felvetést jelezni fogja a Biokom Kft. felé. 
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a dijmegállapitást. 
Javasolta a testületeknek, hogy határozatban fogadják el a jövő évi díjakat. 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre szóló hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat 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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 



 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

64/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
2011. évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 39.000,-Ft + áfa 
összegben elfogadta.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre szóló hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

 
46/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 46.800,-Ft + áfa 
összegben elfogadta.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre szóló hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat fogadja el. 
 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a paléi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 



 
Palé Község  Képviselőtestületének 

 
70/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 26.520,-Ft + áfa 
összegben elfogadta.  

 
   Határidő: azonnal 

Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre szóló hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 
 

79/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 27.300,-Ft + áfa 
összegben elfogadta.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2011. évre szóló hulladékkezelési 
közszolgáltatási díjat 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 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 



Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

110/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
2011. évre a hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 31.980,-Ft + áfa 
összegben elfogadta.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt  települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 
szóló rendeletet 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 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

12/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
13/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet 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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 

12/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
11/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 



 
Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásról szóló rendeletet 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 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

10/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a testületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet 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 
 

9/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
10/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet 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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 
 

9/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
10/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a testületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  települési szilárd hulladék kezelésével 
kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendeletet 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 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 
Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

14/2010. (XII.20.) Ökr. számú rendelete 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

9/2002. (XII.16.) Ökr. számú rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
 
3.)  A 2010. évi közös fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálata 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető felülvizsgálták az ÁMK igazgatójával az ÁMK 
költségvetését, illetve a többi közös feladatot is megvizsgálták. A 13. sz. mellékletben látszik, 
hogy az általános iskolánál nagy változás nincs, 64.422,-Ft-ról 65.400,-Ft-ra emelkedett az 
egy főre jutó kiadás. Mindenhol általában a bérjellegű bevételeknél és kiadásoknál tudtak 
változásokat eszközölni. A prémiumévesek kiadásai, illetve a betervezhető bevételei állnak, 
illetve a zeneiskolánál a létszámcsökkentésnek a kiadásai, bevételei. Jellemző az iskolánál a 
dologi kiadásoknál a rezsiköltségek emelkedése, ami még ebben az évben jellemző az iskola 
épületére.  
 



 
Ennek köszönhető a változás, illetve annak, hogy tervezhettek egy bizonyos 
létszámcsökkentést is, hogyha nagyobb a létszám, akkor többfelé oszlik el ugyanaz a kiadás, 
akkor nem lenne ennyi az egy főre jutó kiadás. De sajnos az októberi létszámadatok 
csökkenést mutatnak. Az óvodánál ellenkező irányú a változás, ott megtakarítás van. Ott a 
javasolt módosítás majdnem 3 eFt-tal lehetett csökkenteni az egy főre jutó különbözetet. Itt a 
bértámogatásokat lehet kiemelni, amit időközben lehetett az intézménynél feltárni. Az 
igazgatásnál szintén a béreknél jelent meg megtakarítás.  
Polgármesteri Hivatalnál jelentős arányú módosítást lehetett végrehajtani, hiszen több 
kollégát baleset érte, így betegszabadságon voltak huzamosabb ideig. Továbbá több pályázat 
kapcsán bevételnövekedést tudtak a béreknél elérni, így majdnem 6 mFt-tal csökkenthették a 
hivatalhoz való hozzájárulást.  
A dologi kiadásokhoz is hozzá lehetett nyúlni, itt is volt korrigálási lehetőségük.  
Minden község tekintetében csökkentek az átadandó összegek a tervezetthez képest.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a 6 mFt-os megtakarításból 3 mFt a bérmaradvány 
olyan, ami az időszakos, tehát dolgozók voltak táppénzen hosszabb ideig. Senki nem kapott 
jutalmat ebben a hivatalban ebben az évben sem. A hivatalsegéd 100 %-ban a Sásd Város 
Önkormányzata finanszírozásában van a hivatalnál. Elmondta, hogy a sásdi testület a jövő évi 
koncepció tárgyalása kapcsán a polgármesteri hivatalnál a takarékosság jegyében zárol két 
álláshelyet. Ezek már a jövő évi költségvetésben megjelennek. Az egyik álláshely a 
hivatalsegédi álláshely, ezt január 1-től már nem töltik be. Nyugdíjba tud vonulni a mostani 
hivatalsegéd. A másik álláshely az okmányirodában van, ez akkortól lesz, ha Koszorús Tímea 
aljegyző a szülési szabadságát megkezdi.  
Bejelentette, hogy Papp Melinda lesz mb. aljegyző. Így Papp Melinda helyére az 
okmányirodából Szabó Sándorné kerül át. Itt az okmányirodai álláshelyet zárolta a testület. 
Sajnos a jelenlegi közcélú foglalkoztatottaknak december 31-én lejár a munkaszerződésük, 
január 1-től senkinek nem áll módjában továbbfoglalkoztatni őket. Új jogszabály lesz erre 
vonatkozóan, de még nem jelent meg. Ez azt jelenti, hogy tartósan foglalkoztatva a mostani 
közcélúakból valakit, akire pályázni lehet majd, talán március-április körül fog erre sor 
kerülni. A hivatalnál 8 ilyen főállású ember dolgozik december 31-ig. Napi 4 órában 4 
hónapon keresztül kötelező munkát vállalnia az ebbe a körbe tartozóknak. Január 1-től 
megoldható Sásdon ez a fajta feladat, többlet bérköltség nélkül. Elmondta, hogy a 
polgármesteri hivatal személyi állományában jelentős változás lesz, 4 fő dolgozó vonul 
nyugdíjba. A hivatalsegédük mellett a pénzügyön 3 fő fog nyugdíjba vonulni, név szerint az 
adóirodából Kovács Zoltánné, a sásdi pénzügyi részről Till Józsefné és a községeknél 
Rumbus Istvánné. Mind a négy dolgozó 3 havi jutalmat kap majd, ezt tervezik majd a jövő évi 
költségvetésben. Továbbá a titkárságról is szülési szabadságra megy egy dolgozó, Tollár 
Mónika. Az ő helyére viszont fel kell venni főállásba egy főt.  

 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálatáról szóló beszámolót. 
 
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 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

182/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények 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 2010. évi közös fenntartású intézmények 
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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

65/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények 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 2010. évi közös fenntartású intézmények 
költségvetésének 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 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

 
47/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös fenntartású intézmények 
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 

 
28/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Kázmér Miklósné polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös fenntartású 
intézmények költségvetésének 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: 



 
Palé Község  Képviselőtestületének 

 
71/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények 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 2010. évi közös fenntartású intézmények 
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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 
 

80/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös fenntartású intézmények 
költségvetésének 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 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Vázsnok Község  Képviselőtestületének 



 
111/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2010. évi közös 
fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 

 
4.) A Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatának elfogadása 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az ÁSZ vizsgálatot tartott a hivatalnál a tavalyi 
évben, előírta ennek az SZMSZ-nek a megalkotását, mert az Áht-ról szóló jogszabály előírja a 
költségvetési szerveknek a saját SZMSZ megalkotását. A 2. és 3. oldalt nézve jelezte, hogy 
mi nincs meg szabályzatok tekintetében: a beszerzési szabályzat, informatikai biztonsági 
szabályzat, gépjárműüzemeltetési szabályzat, a telefonhasználati szabályzat, közérdekű 
adatok nyilvánosságának rendje.  
Sásd Város Polgármesteri Hivatala önálló költségvetési szerv, önálló bankszámlával 
rendelkezik és gyakorlatilag leképezi a sásdi önkormányzat költségvetését az intézményi 
költségvetések kivételével.  
Felsorolják itt is, hogy kik azok a felek, akikkel együttműködik Sásd városa. A 
várossányilvánitás után Sásd új megállapodást kötött az 5 önkormányzattal, hogy a körjegyzői 
feladatokat a polgármesteri hivatal útján ellátja.  
A hivatal jogállásánál hangsúlyozta, hogy a költségvetési szerv vezetője a polgármester. A 
szabályszerűségért a polgármester felel, aki a főutalványozó is.  
Felül kell vizsgálni a középiskolával azt a dolgot, hiszen részben önálló költségvetési 
szervként a polgármesteri hivatal látja el a gazdálkodási feladatokat, jogszabályi változások 
voltak, ezért ezt felül kell vizsgálni és a sásdi testület elé be kell hozni jóváhagyásra.  
A 6. oldalon a hivatal alaptevékenysége került felsorolásra.  
A 15. oldalon van a hivatal létszáma, mely 27 fő, ami régen 31 fő volt.  Ebből egy fő a 
hivatalsegéd, akit Sásd 100 %-ban finanszíroz. A hivatalnál az utóbbi években folyamatosan 
létszámleépítés volt.  
A 16. oldalon van a jegyző feladat- és hatásköre, itt emeli be azt az alaptevékenységi kört, 
ahol a jegyző gazdálkodik és ő felel a pénzek elköltéséért.  
A törvény erejénél fogva beemelésre került a gazdasági vezető feladat- és hatásköre.  
A 23. oldalon új szabály a hivatali titok megőrzése. Tehát a köztisztviselő csak akkor 
nyilatkozhat, ha erre kifejezetten adott körben felhatalmazzák. 
Az 1.sz. mellékletben látható a szervezeti felépítés. A 2. sz. mellékletben látható, hogy 1 fő 
pénzügyi irodavezető van és 5 fő pénzügyi dolgozó. Az 5. sz. melléklet a hivatal nyitvatartási 
rendjét írja le.  

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatát 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 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

183/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt  
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát vegye tudomásul. 
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

66/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát tudomásul vette. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatát vegye tudomásul. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a meződi képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 



Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

 
48/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát tudomásul vette. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát vegye tudomásul. 
 
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 

 
29/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát tudomásul vette. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Kázmér Miklósné polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát vegye tudomásul. 
 
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 



 
72/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát tudomásul vette. 

 
   Határidő: azonnal 

Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát vegye tudomásul. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vargai képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 
 

81/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát tudomásul vette. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri Hivatal szervezeti és 
működési szabályzatát vegye tudomásul. 
 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
 
Amennyiben nem volt kérdés, hozzászólás, javaslat kérte a vázsnoki képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Vázsnok Község  Képviselőtestületének 



 
112/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Polgármesteri 
Hivatal szervezeti és működési szabályzatát tudomásul vette. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 

 
 
5.) Az ÁMK Általános Iskolájánál iskolai osztálylétszámok túllépésének 

engedélyezése  
Előadó: Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Róbert az ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese elmondta, hogy mindenki részére 
kiosztották a kérelmet. A közoktatási törvényben meghatározásra került, hogy az 1-4. 
osztályig, illetve 5-8-ig hány fő engedélyezett az osztályokban. Van egy olyan rendelet benne, 
hogy 20 %-al túlléphető az, ha a fenntartó engedélyezi.  
Ezért kérnék, hogy a 4.b. osztályban fizikailag 24 tanuló van, viszont az elméleti 
osztálylétszám 28 fő, tehát négy tanuló két főnek számit. Ugyanez a probléma a 7.b. 
osztályban is, hogy az engedélyezett max. létszám 30 fő lenne, viszont a jelenlegi fizikai 
létszám 28 fő, tehát 5 fő kettőnek számit, így 33 tanuló az elméleti létszám. Így beleférnek 
még a 20 %-ba, ezért kérnék a testületeket, hogy engedélyezzék a létszámtúllépést az ÁMK 
iskolájánál.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az ÁMK Általános Iskola 4.b. 
osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os túllépését engedélyezze a 
2010/2011-es tanévre.  
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 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

184/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Általános Iskola 
4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 

 



Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
ÁMK Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezze a 2010/2011-es tanévre. 
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

67/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK 
Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 
20 %-os túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az ÁMK 
Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os túllépését 
engedélyezze a 2010/2011-es tanévre. 
 
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 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

 
49/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Általános 
Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
 
 
 
 



Kázmér Miklósné  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
ÁMK Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezze a 2010/2011-es tanévre. 
 
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 

 
30/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Általános 
Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Kázmér Miklósné polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
az ÁMK Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezze a 2010/2011-es tanévre. 
 
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 

 
73/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Általános 
Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 

 
   Határidő: azonnal 

Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
 
 
 
 



Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
ÁMK Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezze a 2010/2011-es tanévre. 
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 
 

82/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Általános 
Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
ÁMK Általános Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezze a 2010/2011-es tanévre. 
 
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 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

113/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ÁMK Általános 
Iskola 4.b. osztályban és a 7.b. osztályban az osztálylétszám 20 %-os 
túllépését engedélyezi a 2010/2011-es tanévre. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 

 
 
 



6.) A sásdi tüdőgondozó intézet további működtetése 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a megyei önkormányzat a megyei kórházat az 
idei évben átadta a klinikák részére. A klinikák szerződést kötöttek Dr. Schreiner Máriával, 
aki vállalkozóként a sásdi tüdőgondozó intézet működtetését ellátta a megyei kórház 
eszközeivel a hét tulajdonos önkormányzat ingatlanában. A klinika igazgatója úgy gondolta, 
hogy a sásdi tüdőgondozó működtetését bevinnék a Rákóczi utcába, de ezt az itteni 
települések nem támogatták. A kistérségi társulás részéről tárgyalásokat folytattak, Rabb 
Győzőné alpolgármester és Polics József országgyűlési képviselő, továbbá Dr. Magda Tamás 
tüdőgyógyász főorvos, és Ruzsa Csaba a volt megyei kórház igazgatója és Endrei Dóra a 
klinikák általános orvosigazgatója is jelen volt a tárgyaláson. A dolgozókat a későbbiekben ő 
kívánja foglalkoztatni. Dr. Magda Tamás látná el a továbbiakban ezt a feladatot.  
A finanszírozásról még a kistérség tárgyalni fog. Az biztos, hogy januárban működni fog a 
tüdőgondozó. Felvetődött, hogy a későbbiekben a kistérség működtesse a tüdőgondozót. Az 
épület használatbavételi jogáról kellene dönteni. Dr. Schreiner Mária sem fizetett az épület 
használatáért, ezt ugyanúgy átengednék továbbra is a klinika használatába határozatlan időre, 
mely kölcsönös megegyezéssel bármelyik fél kezdeményezésére felbontható.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a tüdőgondozó, amióta ő Sásdon él, már azóta így 
működik. Már nagyon régen  szerették volna megszüntetni, akkor is sikerült visszahozni, ott 
is bevállalták akkor, hogy a rezsit is fizetik az önkormányzatok.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a klinika számára a hét 
tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen használatba adja a tüdőgondozó 
épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére felbontható.  
 
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 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

185/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a polgármesterét, hogy a tüdőgondozó 
további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 



Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
klinika számára a hét tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen 
használatba adja a tüdőgondozó épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére 
felbontható.  
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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 

68/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a sásdi polgármestert, hogy a 
tüdőgondozó további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a klinika 
számára a hét tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen használatba adja a 
tüdőgondozó épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére felbontható.  
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 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

50/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a sásdi polgármestert, hogy a 
tüdőgondozó további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 



 
 
Kázmér Miklósné  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
klinika számára a hét tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen 
használatba adja a tüdőgondozó épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére 
felbontható.  
 
 
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 

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

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a sásdi polgármestert, hogy a 
tüdőgondozó további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Kázmér Miklósné polgármester 

 
 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
a klinika számára a hét tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen 
használatba adja a tüdőgondozó épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére 
felbontható.  
 
 
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 

 
74/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a sásdi polgármestert, hogy a 
tüdőgondozó további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
   Határidő: azonnal 

Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
klinika számára a hét tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen 
használatba adja a tüdőgondozó épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére 
felbontható.  
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 
 

83/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a sásdi polgármestert, hogy a 
tüdőgondozó további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
klinika számára a hét tulajdonos önkormányzat határozatlan időre, térítésmentesen 
használatba adja a tüdőgondozó épületrészt. A megállapodás bármelyik fél kezdeményezésére 
felbontható.  
 
 



 
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 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Vázsnok Község  Képviselőtestületének 
 

114/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
továbbra is szükségesnek tartja a tüdőgondozó működtetését. Ennek 
érdekében  továbbra is térítésmentesen biztosítja a Sásd, Arad u. 1. 
szám alatti közös tulajdonú önkormányzati ingatlant a jövőbeni 
működtetéshez. 
A képviselőtestület megbízza a sásdi polgármestert, hogy a 
tüdőgondozó további működtetéséről további egyeztetéseket tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 

 
 
7.) Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelme ügyelet alóli mentesítés ügyében 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző a kiadott kérelemből is kiderül, hogy Dr. Máté Mária a 
továbbiakban ez év őszétől nyugdíjasként dolgozik. 1992-1993. óta rendelkezik vállalkozási 
szerződéssel. A szerződésében a jogszabályok szerint ki kellett kötni, hogy részt kell vennie 
az ügyeletben, éppen abban a formában, amilyen formában ezt az önkormányzatok 
megszervezték.  
Az utóbbi 10 évben központi ügyeleti ellátás történik, tehát a sürgősségi ellátás mint 
hétközben, mint hétvégén központi ügyeletként működik vállalkozásban, mégpedig a Sásdi 
Medicina Bt. vállalkozásában oly módon, hogy a kistérség háziorvosai vesznek részt az 
ügyeleti ellátásban felváltva. Jelen pillanatban a vállalkozás Dr. Máté Mária nélkül is 
megoldható. Természetesen ezt nem lehet kijelenteni jogszabály feltétel változáskor, más 
egyéb személyi változáskor, ha változik a többi háziorvos hozzáállása, ügyeletben való 
részvétele, finanszírozási változások is várhatók. Továbbá kikérték az ÁNTSZ főorvosának a 
véleményét, arra hívta fel az önkormányzat figyelmét, hogy a jogszabály szerint valamennyi 
területi ellátási kötelezettséggel rendelkező háziorvos, házi gyermekorvos köteles 
közreműködni az ügyeletben. Tehát ez a fajta mentesítése legfeljebb időleges lehet és nem 
mentesíti őt még a kora, vagy fizikai állapota sem. Tehát ha ezt fizikailag nem képes ellátni, 
akkor az ÁNTSZ véleménye az, hogy ebben az esetben gondoskodnia kell saját magának a 
helyettesítéséről.  
 



 
Javasolta a képviselőtestületeknek, hogy a kérelemre olyan döntést hozzanak, hogy jelenleg 
visszavonásig nem köteles résztvenni a kérelmező az ügyeleti ellátásban, de ne módosítsák a 
szerződését úgy, ahogy ő kérte, tehát ne adják meg részére véglegesen és visszavonhatatlanul 
ezt a hozzájárulást.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem a testületnek kell azt eldöntenie, hogy a 
Medicina Bt. hogyan oldja meg az önkormányzattal fennálló szerződéses kötelezettségét. 
Szerződése az önkormányzatoknak a Medicina Bt-vel van az ügyeleti ellátásra. Abban az 
szerepel, hogy ő oldja meg saját felelősségére, költségére, hogy hogyan oldja meg. Amíg a 
Medicina Bt. képviselője nem keresi meg az önkormányzatot, hogy baj van, addig a testület 
ilyen dolgokkal ne foglalkozzon és ne is tárgyalja. A testület foglaljon abban állást, hogy ez a 
Sásdi Medicina Bt. feladata és kötelessége, és ezt ő köteles megoldani, ezért a testület ebben 
nem kíván állást foglalni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint is majd Dr. Bánfi Zoltánék megoldják az 
ügyelet kérdését, hiszen az ő feladatuk.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, törvénybe ütköző, ha mentesítik a doktornőt ez 
alól? 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy törvénybe ütköző.  
 
Székely Szilárd polgármester akkor olyan választ kell adni részére, hogy törvénybe ütköző, 
a kérését el kell utasítani.  
Javasolta a testületnek, hogy Dr. Máté Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne 
támogassa a kérését, nem tárgyal szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása 
a Sásdi Medicina Bt. feladata és jogköre. 
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 6 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

186/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd  polgármester 



 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy Dr. 
Máté Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne támogassa a kérését, nem tárgyal 
szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása a Sásdi Medicina Bt. feladata és 
jogköre. 
 
 
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 4 szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Felsőegerszeg Község  Képviselőtestületének 
 

69/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Felsőegerszeg  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Papp Magdolna polgármester 
 
 

Merk Zsolt   Meződ község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy Dr. Máté 
Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne támogassa a kérését, nem tárgyal 
szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása a Sásdi Medicina Bt. feladata és 
jogköre. 
 
 
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 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 



 
Meződ Község  Képviselőtestületének 

 
51/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Meződ  Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné  Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
Dr. Máté Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne támogassa a kérését, nem tárgyal 
szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása a Sásdi Medicina Bt. feladata és 
jogköre. 
 
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 

 
32/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Kázmér Miklósné polgármester 

 
 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
Dr. Máté Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne támogassa a kérését, nem tárgyal 
szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása a Sásdi Medicina Bt. feladata és 
jogköre. 
 



 
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 

75/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  
 

 
   Határidő: azonnal 

Felelős : Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy Dr. 
Máté Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne támogassa a kérését, nem tárgyal 
szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása a Sásdi Medicina Bt. feladata és 
jogköre. 
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 4 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Varga Község  Képviselőtestületének 

84/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Márhoffer Tibor polgármester 

 



 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy Dr. 
Máté Mária gyermekorvos kérelmét megvizsgálva ne támogassa a kérését, nem tárgyal 
szerződésmódosítást. Viszont az ügyeleti ellátás biztosítása a Sásdi Medicina Bt. feladata és 
jogköre. 
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 3 szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Vázsnok Község  Képviselőtestületének 

115/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete  
Dr. Máté Mária házi gyermekorvos kérelmét érdemben nem kívánja 
elbírálni, tekintettel arra, hogy a hétközbeni és hétvégi orvosi ügyeleti 
ellátásra a Sásdi Medicina Bt-vel van megállapodása az 
önkormányzatoknak. E megállapodás alapján a Sásdi Medicina Bt. 
feladata és kötelessége az ügyeleti szolgálattal kapcsolatos feladatok 
ellátása és a személyi feltételek biztosítása.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Fazekas Tibor alpolgármester 

 
Székely Szilárd polgármester mindenkinek megköszönte az elmúlt éves munkáját, kellemes 
karácsonyi ünnepeket és nagyon boldog új évet kívánt mindenkinek. 
 
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 
 
 
Kázmér Miklósné  Pintérné Magyar Mária   Márhoffer Tibor  
Oroszló polgármestere Palé polgármestere    Varga polgármestere  
 
 
Fazekas Tibor   Dr. Kajdon Béla    Dr. Babits András 
Vázsnok alpolgármestere Sásd jegyzője     körjegyző 

Magyarhertelend, 
          Bodolyabér, Oroszló 



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

Krisztina, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János, Pintér Gábor képviselők, Dr. 
Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol: Pál Csaba képviselő. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a testületi ülésen a meghívóban közölt 
napirendi pontokat tárgyalják meg. 

-         a 13./ napirendi pontot követően: Közlekedési forgalmi csomópont közbeszerzési 
eljárás eredményhirdetését, 

-         Sásd Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítását, 
-         Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére pályázati felhívás 

kiírását, 
-         Pintér Ernő sásdi lakos ingatlanvásárlási kérelmének módosítását, 
-         Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítását. 

 
Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 
szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi napirendi pontok megtárgyalása 
mellett döntött: 
 
8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
9.) Sásd város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
10.) Sásd Város Önkormányzat és a Sásd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 

együttműködési megállapodása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorús Tímea aljegyző 
 
11.) Sásd Város Önkormányzat és a Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

együttműködési megállapodása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorús Tímea aljegyző 



12.) A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0368 azonositó számú „A pedagógiai, módszertani reformot 
támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a Sásdi Vendéglátóipari 
Középiskolában” című pályázat támogatási szerződésének módosítása 

 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
13.)            Közlekedési forgalmi csomópont közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

14.)            Sásd Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának és SZMSZ-ének módosítása 
Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 

 
15.)            Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére pályázati felhívás 

kiírása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

16.)            Pintér Ernő sásdi lakos ingatlanvásárlási kérelmének módosítása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
17.) Gropius Zrt-vel a „Sásdi Mikro térségi Integrált Közoktatási és Művelődési Intézmény 

létrehozása, fejlesztése, bővítése vállalkozási szerződés keretében kiviteli terv 
készítésével” tárgyában kötött vállalkozási szerződés módosítása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

18.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megbízása 
 (pályázatok értékelése) 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
19.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása 

 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a 17./, 18./ és 19./ napirendi 
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják 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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

187/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a 17./,18./ és 19./ napirendi pontokat zárt ülés 
keretében tárgyalja. 

 



 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a : 
 
8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
 között  történt  fontosabb eseményekről  

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester a tüdőgondozóval kapcsolatban elmondta, ha kell, akkor 31 
település fogja finanszírozni a működését. Mindenki segített ebben a kérdésben. 
Az önkormányzat indult a „Virágos Magyarországért” című településszépítési versenyen és a 
szereplésüket elismerő oklevéllel jutalmazták a beküldött fotók alapján.  
A fogorvosi ellátással kapcsolatban elmondta, hogy az ÁNTSZ a működési engedélyt még 
nem adta meg. Át kell majd rendezni a rendelési időt, ehhez kötötték a feltételét.  
A városrehabilitációs pályázatuk záróelszámolását elfogadta a DDRFÜ változtatás nélkül, a 
projektet teljesen lezártnak minősítették.  
A Pécsi Vizmü Zrt. részére az Egyeztető Bizottságba javasolt személy nevét, felkérték őket, 
hogy adjanak időpontot az ülésre. Dr. Kamarás Judit jogtanácsos még nem válaszolt. 
Valószínű meg kell sürgetni ezt az időpontot, mert a Pénzügyi Bizottság tárgyalta ezt a 
napirendi pontot. Arra jutottak, hogy 3 hónap alatt le kellene zárni ezt a tartozáskövetelő 
ügyet.  
A Pénzügyi Bizottság ülésén gondot okozott az Elmib Rt. követelése, hiszen az önkormányzat 
tartozott feléjük. Kérték őket, hogy az adófizetés befizetéséig engedjenek haladékot, sajnos a 
kérelmet elutasították.  
Bejelentette, hogy a Komló-Sásd vasútvonal elindult vasárnapi nappal. Ezzel kapcsolatban 
majd a Magyar Televíziónak fog nyilatkozni hétfő délelőtti műsorban.  
A gyerekesély pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy nyert a pályázat, jelezték, hogy két 
ünnep között kell majd a szerződést megkötni, 562.250 eFt támogatást nyertek. A 
munkatársak felvétele január 3. napjával fog megkezdődni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester a tüdőgondozóval kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is 
működik a tüdőgondozó, de az eredeti álláspont szerint nagyon könnyen megszüntették volna. 
Mindenképpen szükséges volt a tárgyalások kezdeményezése, hiszen ha nem tették volna, 
akkor január 1-től megszüntették volna.  
A fogorvossal kapcsolatban elmondta, hogy a rendelési idővel kapcsolatban nem tudnak 
megegyezni. A fogorvos felé jelezték, ha létrejön a szerződés, akkor ha a fogorvos 
szabadságon lesz, akkor ő nem kíván maga helyett Sásdra helyettesíteni, mert az sokba 
kerülne.  
 
Gáspár Andrea iskolaigazgató tájékoztatta a testületet arról, hogy a türingiai utazás 
megtörtént, nagyon jól sikerült. Elmondta, ha sikerül a pályázat második fordulóját elnyerni, 
akkor 2011. novemberében 14 fő tanuló újra külföldre mehet.  
A felvidéki utazásuk pályázatuk lezárult, az elszámolások rendben vannak. Az egyik 
szakoktatójuk nyáron kéthetes szakmai gyakorlaton vett részt.  
Az Útravaló Ösztöndíj pályázatot elindították, úgy tűnik, hogy 4 tanulónak sikerült, további 3 
tanulónak van még folyamatban.  
A Pannon Szakképzési Társulással kapcsolatban vannak, a pályázat jó úton halad.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az önrészt ki kell fizetnie az önkormányzatnak. 
Sikerült megegyezni, hogy ez évben 570 eFt-ot kifizetnek és a fennmaradó 1 mFt-ot jövő év 
március végéig kell kifizetni.  



 
Hausmann Mária képviselő mindenki részére megköszönte a segítséget abban, hogy a sásdi 
gyerekek eljutottak a hétvégén Nagykarácsonyba. Nagyon jól érezte magát mindenki, minden 
nagyon szép volt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Lengyelországban Mogilányban 
polgármesterválasztás volt, ahol nem Malgorzata Mardylát választották meg, hanem a volt 
művelődési ház vezetőjét. Úgy tudja, hogy Raababan is voltak választások, nem tudja mi a 
helyzet.  
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy Kőrösfőn Antal János a polgármester.  
 
Molnár Attila  a Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy kézhez kapta a 
képviselőtestületi határozatot, mely szerint a volt polgármesteri hivatal épületében a szakkör 
részére biztosítanak helyiséget, kérte, hogy amennyiben már tudni fogják, hogy mikor 
költözhetnek oda, akkor értesítsék őket. 
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy levélben fognak majd mindenkit értesíteni.  
 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a Honismereti Szakkör a foglalkozásait 
megtarthatja a Könyvtár olvasótermében is.  
 
 
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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

188/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 

 
9.) Sásd város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 



 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető felhívta a figyelmet, hogy az önkormányzat 
működési költségvetésében a forráshiányuk összege várhatóan nem fog változni. Ebben 
nyilván az is közrejátszik, hogy az állami támogatásoknak meg kell érkezni ebben az évben. 
Ha nem fog, és csak jövőre fog megjelenni, akkor már ez az összeg sem lesz tartható. Jelen 
pillanatban kb. 105 mFt körüli a működési hiányuk szintje. Ugyanakkor a bevételeik közül 
hiányzik, ez ügyben már intézkedtek, ugyanis a társult községeik átadott pénzeszközei 
hiányoznak, kb. 20 mFt, amit a tulajdonos községek részéről ebben az évben két községben 
merülhet fel probléma, (Meződ, Palé), a többieknél javarészt talán megoldható ez a probléma. 
Az anyagban kiemelték a fejlesztési mérleget és a működési mérleget érintő változásokat, 
javarészt a testületi döntéseket dolgozták be. A mai nappal érkezett meg a könyvvizsgálói 
jelentés is, amit kiosztottak. 
 
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy a bizottság tárgyalta ezt a napirendi pontot. 
A sportkör támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy a sportkör kérelmet irt a bizottsági 
tagoknak, melyben azt kérték, hogy 1.200 eFt-tal támogassák őket, mivel ebben az évben még 
ennek megfelelő összegű kiadásuk van. Az első bizottsági ülésen 231 eFt-ról döntöttek, most 
viszont úgy döntöttek, hogy a 231 eFt helyett az idei évben még 550 eFt-ot adnának a 
sportkörnek és a maradék költségeket 2011. márciusáig, ami 622 eFt adnák oda, így jövőre 
csak a 4 mFt lenne tervezve a költségvetésbe. A bizottság tagjai úgy gondolták, hogy az egy 
havi tiszteletdíjukat felajánlanák a sportkörnek. Ezt javasolják a többi képviselőtársuknak is. 
A közösségi ház legelső avató bálját, annak a bevételét is a sportkörnek ajánlják fel. Ezzel 
ellentétben kérné a bizottság, hogy a sportkör tagjai is valamennyien fizessék a sportköri 
tagdíjat, mert úgy tudják, hogy nem mindenki fizeti. A sportkör is tegyen meg mindent 
szponzorok felkutatása miatt, gondolkodjanak olyan rendezvények megtartásáról, ami 
bevételt hozhat.  
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy a közösségi háznál befolyt bevételről csak a 
TOT. Tanácsa dönthet. Jelen pillanatban folyamatban van az új sporttörvény, amelynek 
értelmében  a vállalkozások, a társas vállalkozások nyereségadójának az 50 %-át átadhatják 
profi ligás klubok részére.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a városban több helyről hallja azt, hogy a 
kapott támogatásból ünnepelnek, főznek a focisták. Úgy érzi, hogy a sportkörben több ágazat 
is van. Elmondta, hogy ő személy szerint mindig tesz felajánlást a tiszteletdíjára vonatkozóan, 
de most úgy érzi, hogy nem tesz felajánlást.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő úgy érzi, hogy az nem megoldás, ha az egyhavi 
tiszteletdíjukat felajánlják ennek a szervezetnek.  
 
Hausmann Mária képviselő egyetértett alpolgármester asszony által elmondottakkal. Ő is 
úgy tudja, hogy nem kimondottan arra költik a pénzt, amire kellene. 
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy a sportkör májusban megtartja majd a 
beszámolóját, ahol ezeket a kételyek vagy megerősítik, vagy eloszlatja. Rendszeresen részt 
vesz a sportkör bankettjein, tudomása szerint nem a sportkör fizeti ezeket a költségeket.  
Javasolta a testületnek, hogy a sportkör támogatásával kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság az 
idei évi költségvetésben plusz 550 eFt-ot irányozzon elő, miután átvizsgálta a 
költségvetésüket.  
 



 
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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

189/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a Pénzügyi Bizottság javaslatára a 2010. évi költségvetésben a helyi 
Sportegyesület támogatását további 550 eFt-tal megemelte és a 
költségvetési rendelet módosításánál ezt figyelembe veszi.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2010. évi költségvetési rendelet módosítását tartalmazó 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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi rendeletet alkotta. 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

13/2010. (XII.20.) 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.) 

 
 
10.) Sásd Város Önkormányzat és a Sásd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 

együttműködési megállapodása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 



 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az Áht. értelmében kell a települési 
önkormányzatnak és a kisebbségi önkormányzatnak az Áht-ban szabályozott tartalmú 
együttműködési megállapodást kötni. Felül kell vizsgálni főként azért, mert az Áht. 
végrehajtási jogszabálya újonnan jelent meg, mert ez némiképp megváltoztatja a kisebbségi 
önkormányzatok költségvetésének elkészítésének menetét. A határidők módosulnak, kinek mi 
a kötelezettsége a polgármesteri hivatalban, stb. További változtatáshoz szükséges az általuk, 
a hagyományokhoz megfelelően az e megállapodásban szabályozott helyiségbiztosítás és 
adminisztratív segítségi hozzájárulás. Maguk a kisebbségi önkormányzatok sem igazán irodát 
igényeltek, sokkal inkább a közösségi működéshez, közösségi programjaikhoz szükséges 
helyiségre tartottak igényt, ezeket többnyire kisebb-nagyobb megszakításokkal a sásdi 
önkormányzat biztosítani is tudta. Ez a helyiséghasználat ingyenes, ennek az épületnek a 
közműköltségeit is a város fedezi.  
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata és a Sásd Város Német Kisebbségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodást 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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

190/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város 
Önkormányzata és a Sásd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 
között kötendő együttműködési megállapodást elfogadta. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
11.) Sásd Város Önkormányzat és a Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 

együttműködési megállapodása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző a CKÖ is kérte kizárólagos használatra a helyiséget, hiszen a 
CKÖ-nek is vannak bútoraik, eszközeik, amelyeket el kell helyezni. 



 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata és a Sásd Város Cigány Kisebbségi 
Önkormányzata között kötendő együttműködési megállapodást 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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

191/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város 
Önkormányzata és a Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 
között kötendő együttműködési megállapodást elfogadta. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármester az együttműködési 
megállapodás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

 
12.)            A TIOP-1.1.1-07/1-2008-0368 azonositó számú „A pedagógiai, módszertani 

reformot támogató informatikai infrastruktúra fejle sztése a Sásdi 
Vendéglátóipari Középiskolában” című pályázat támogatási szerződésének 
módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a támogatási szerződés aláírása kicsit megcsúszott, nem az 
önkormányzat részéről, emiatt csúszik egy kicsit a program végrehajtása. A közbeszerzési 
eljárás eredményes lesz a gépek beszerzésére és a két ünnep között fog a Pénzügyi Bizottság 
erről döntést hozni. Az az indítvány lényege, hogy április 30-ig kezdeményezzék a támogatási 
szerződés végső határidejének módosítását, mert december 31. volt a határidő. 
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy jegyző úr előterjesztését 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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 

192/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a TIOP-1.1.1-07/1-2008-0368. azonosító számú „A pedagógiai, 
módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése a 
Sásdi Vendéglátóipari Középiskolában” című pályázat támogatási 
szerződésének módosítását kezdeményezi.  
A kezdeményezés a támogatási szerződés 2010. december 31-i 
határidőnek 2011. április 30-ig történő módosítására irányul. A 
képviselőtestület megbízza a polgármesterét a szükséges intézkedés 
meghozatalára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
13.)            Közlekedési forgalmi csomópont közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési döntőbizottság a 
képviselőtestület. A közbeszerzési eljárásnak a borítékbontása lezajlott, a mellékelt 
jegyzőkönyv szerint, ami most kiosztásra került. A meghívásos eljárásban három ajánlattevő 
került meghívásra, Duna Aszfalt, Magyar Aszfalt és a Soltút Kft. A Soltút Kft. tette meg a 
legjobban az ajánlatát. A műszaki tartalom mindhárom esetében ugyanaz, ezért a javaslata a 
bontó bizottságnak, hogy a legolcsóbb ajánlattevőt hirdessék ki a pályázati eredmény 
nyerteseként. 
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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
Sásd Város  Képviselőtestületének 

193/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a DDOP-5.1.3/C-2008-0012. azonositó számú „A közúti közlekedés 
biztonságának fejlesztése Sásdon” cimü projekt keretében a Sásd 66.sz. 
-611.sz. csomópontjának átépitése tárgyú hirdetmény nélküli általános 
egyszerü közbeszerzési eljárás keretében beadott három ajánlat közül a 
Soltút Kft. 6320. Solt, Kecskeméti út 34. 71.193.050,-Ft nettó ajánlati 
árát fogadta el és egyúttal velük kiván az önkormányzat vállalkozási 
szerződést kötni. 



 
Képviselőtestület felhatalmazza a vállalkozási szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

 
14.)            Sásd Kultúrájáért Közalapítvány alapító okiratának és SZMSZ-ének 

módosítása 
Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy annak idején Szeifer Csabát bízták meg az 
alapítvánnyal kapcsolatos dolgok rendezésére azzal együtt, amikor őt a testület megbízta a 
közalapítvány elnöki feladataival. Történt egy ügyészi vizsgálat, ami különböző 
hiányosságokat, szabálytalanságokat tárt fel. Mindenekelőtt a legnagyobb hiányosságot, 
magát azt, hogy az új kuratórium összetétele és egyéb személyi változások nem lettek 
regisztrálva, tehát nem lett bejelentve. Az elnök újabb ügyészi utóvizsgálatról kapott értesítést 
és ezt követően, miután már ennyire sürgető az idő kezdett el intézkedni annak érdekében, 
hogy a hiányosságokat pótolja. Ennek megfelelően készíttette el a közalapítvány új alapító 
okiratát, amit kér majd a testülettől elfogadásra. Az alapító okirat két féle változást tartalmaz, 
a változásokat dőlt betűvel jelezték. Egyrészt magát az alapítvány működésével érintett 
intézménynek az új elnevezését, azonkívül a képviselőtestület által meghatározott személyi 
változásokat, így a kuratórium két tagját, az elnök személyét és a felügyelő bizottság új 
összetételét tartalmazza. Az ügyészi vizsgálat kiderítette azt is, hogy a közalapítványnak 
egyáltalán nincs SZMSZ-e, miközben az alapító okirat ezt aláírja. Ezért elkészíttette ennek a 
tervezetét és kéri, hogy a testület ezt hagyja jóvá. Az elkészített szabálytervezet a jelenlegi 
működésnek felel meg. Nem tartalmaz olyan eltéréseket, ami újdonságot jelentene majd.  
 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ásd Kultúrájáért Közalapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát 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 Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
194/2010.(XII.16.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Kultúrájáért Közalapítvány 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta. 

 
   Határidő: azonnal 
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester 



 
Székely Szilárd polgármester  javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Kultúrájáért Közalapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát 
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 Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat, tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

195/2010.(XII.16.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Kultúrájáért Közalapítvány 
Szervezeti és Működési Szabályzatát elfogadta. 

 
   Határidő: azonnal 
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
 
15.)            Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatói álláshelyére pályázati felhívás 

kiírása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a pályázati felhívás a jogszabályi kötelező előírásokat 
tartalmazza.  
 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja e azzal a kiegészítéssel, hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelent hasonló 
munkakörben szerzett munkatapasztalat. 
 
 
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 6 igen szavazattal,  ellenszavazat és 
tartózkodás  nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
 



Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

196/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete pályázatot hirdet a Sásdi 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatói (magasabb vezető) állására 
2011. augusztus 1. napjától 2016. július 31. napjáig, 5 évre. Az 
intézményvezetői pótlék 230 %. Feltétele egyetemi szintű tanári 
végzettség és szakképzettség, 5 év pedagógus munkakörben szerzett 
szakmai gyakorlat. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent hasonló 
munkakörben szerzett munkatapasztalat. 
A pályázatnak tartalmaznia kell az iskolai végzettséget igazoló 
okmányok másolatát, kézzel irt szakmai önéletrajzot, az intézmény 
vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő 
fejlesztési elképzelésekkel (vezetői program), 3 hónapnál nemrégebbi 
erkölcsi bizonyítványt. A pályázatot benyújtani 2011. április 30. napjáig 
Székely Szilárd polgármesternél lehet személyesen vagy postán 7370. 
Sásd, Dózsa Gy. u. 32. szám alá. További tájékoztatás a 
polgármesternél kapható.  A képviselőtestület a pályázatokról a 
véleményezési határidő (30 nap) lejárta után, a harmincadik napot 
követő első testületi ülésen dönt. 
 
Határidő: meghirdetésre azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 

16.)            Pintér Ernő sásdi lakos ingatlanvásárlási kérelmének módosítása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy az ingatlanvásárlási kérelmét módosítani 
kívánja, ugyanis mint kiderült az egyik megvásárolandó ingatlan útként szerepel, ezért az 
önkormányzat törzsvagyon készletét képezi, így nem értékesíthető. Ezek után csökkentette a 
vételi szándékát arányosan, amihez kapcsolatosan Szamosi Alice értékbecslést is készített. Az 
értékbecslés alapján az ingatlan forgalmi értéke 60.000,-Ft.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy az ezzel kapcsolatos költségeket ki fizeti? 
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy a vevő fizeti a költségeket.  
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás  
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 



Sásd Város  Képviselőtestületének 
 

197/2010. (XII.16.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
Pintér Ernő Lajos Sásd, Anna u. 24. sz. alatti lakos részére kérelmére a 
Szamosi Alice igazságügyi-ingatlanforgalmi szakértő értékbecslésére is 
figyelemmel értékesíti az önkormányzat 1/1 tulajdonában lévő sásdi 
1031. hrsz-ú 3801 m2 nagyságú gyümölcsös műv. ágú zártkerti 
ingatlanát 60.000,-Ft vételárért.  
Az ingatlanszakértői értékbecslés díját a kérelmező köteles az 
önkormányzat felé megtéríteni. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi 
szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
E g y e b e k 
 
Pintér Gábor képviselő felkérést kapott egy megalakult civil szervezettől, hogy röviden a 
testület előtt mutassa be a működésüket. Az lenne a kérésük, hogy a Sásd, Gárdonyi u. 15/B. 
szám alá testületi meghívót, vagy városi rendezvényekre meghívót kaphassanak. Továbbá, ha 
szükséges, akkor helyiséget szeretnének igénybe venni az összejöveteleikre. Az egyesületről 
röviden elmondta, hogy az egyesület célként jelölte meg Sásd és térsége történelmi 
értékeinek, hagyományainak kutatása, ápolása. Sásdi polgárok tájékoztatása a város és 
térségének közületi, kulturális, politikai eseményeiről. Sásd és térsége fenntartható fejlődési 
gazdaságos fejlesztésének támogatása. A választott tisztségviselők felett egyfajta civilkontroll 
kialakítása. Helyi és kistérségi szinten a számonkérhetőség, a nyilvánosság kultúrájának 
elterjesztése.  
 
Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ez természetes.  
 
 
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 
 
 


