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J e g y z ő k ö n y v : 
 
Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek 
Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. augusztus 29. napján tartott együttes testületi 
üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sásd Városháza Díszterem  
   7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Papp Melinda 
mb.aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Mészáros 
Ferencné jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol:  Hausmann Mária képviselő, Dr Jusztinger János, Jusztinger Krisztina,  
 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Felsőegerszeg: 
 
Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester 
Herke Csaba, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. 
 
Távollét nem volt.  
 
Meződ: 
 
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Bogdán János, Illés Rita és Balog 
Jánosné képviselők. 
 
Távollét nem volt. 
 
Oroszló: 
 
Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Márta, Szakcsi Csaba és Szente Kálmán képviselők,  
 
Igazoltan távol: Kázmér Miklósné polgármester 
 
Palé: 
 
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, Szabó 
Tamás képviselő 
 
Igazoltan távol: Nemes Gábor képviselők 
 
Varga: 
 
Márhoffer Tibor polgármester, Lukácsné Lembach Anita, Lukács István képviselők. 
 
Igazoltan távol: Cseh Kamilla alpolgármester, Krapecz József képviselő 
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Vázsnok: 
 
Fazekas Tibor polgármester, Kiss Ervin képviselő Árki Tiborné alpolgármester, Icha 
Róbertné, Lukács Mónika képviselők. 
 
Távollét nem volt.  
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a társult települések és Sásd Város 
képviselőtestületét. Megállapította, hogy valamennyi megjelent képviselőtestület 
határozatképes, mivel a sásdi 7 képviselőből 4,a felsőegerszegi 5 képviselőből 5 a meződi 5 
képviselőből 5 , az oroszlói 5 képviselőből 4, a paléi 5 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 
3, a vázsnoki 5 képviselőből 5 megjelent. 
 
Javasolta, hogy az alábbi, a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják:  
 
1./  ÁMK 2010.évi költségvetésének felülvizsgálata és beszámoló a költségvetés I. féléves 

teljesítéséről   
Előadó: Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató 

  Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes 
 
2./  Közös feladatok költségvetésének felülvizsgálata, beszámoló a közös feladatok 

I. féléves teljesítéséről   
Előadó : Székely Szilárd polgármester   

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

3./  ÁMK Alapító Okiratának felülvizsgálata 
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  

 
4./  Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 

Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  
 
5./  Ivóvíz minőség javító pályázat beadása Sásd, Oroszló, Palé, Vázsnok településekre 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Az első öt napirendi pont együttes képviselőtestületi ülés keretében kerül 
megtárgyalásra.  
 
 
6/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
7./  Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
    Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
8/ ÖNHIKI II. fordulójára pályázat benyújtása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
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9/ Rendeletalkotás az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól 
 Előadó: Dr Kajdon Béla jegyző  
 
10/  Sásdi ivóvíztisztító rendszerbe klórozó berendezés beszerzése  

Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
11./  Alapító okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Középiskola)  

Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  
 
12./ Sásd és Térsége Területi és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. alapításával összefüggő 

153/2009.(XII.03.) KTH. számú határozat módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

13./  Gropius Zrt-vel megkötött pótmunka szerződéssel összefüggő 55/2011.(IV.14.) KTH. 
számú határozat módosítása, OTP hitel feltételének pontosítása  
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  
Más javaslat nem volt, a képviselőtestületek a kiadott napirendi pontokat elfogadták.  
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a. 
 
 
1./ ÁMK 2010.évi költségvetésének felülvizsgálata és beszámoló a költségvetés I. féléves 
teljesítéséről   
Előadó: Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató 

   Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes köszöntötte a képviselőtestületeket.  
 
Elmondta, hogy az előterjesztésben kiadásra került az ÁMK költségvetésének módosítása a 7. 
havi tényadatokra vonatkozóan. Azt tudni kell, hogy volt egy testületi ülés, ahol Sásd Város 
Képviselőtestülete határozott arról, hogy az ÁMK-t egy kicsit átalakítja, a költségvetését 
szűkíti. Ez azt jelenti, hogy hozzá igazította a tanári létszámot a tanulók létszámához, és 
hozzáigazította a város költségvetéséhez is. 
Az előterjesztésben is leírták, hogy működési mérleget érintő változásokat eszközöltek, és 
lehet látni azt is, hogy a költségvetést sok minden befolyásolta. A zárótételek ki lettek véve a 
költségvetésből, valamint a leépítéssel kapcsolatban látszik, hogy kevesebb munkabérből 
fognak gazdálkodni. A válság kezelése így nagyjából helyre tette az ÁMK-nak azt a részét, 
hogy olcsóbban tudnak majd működni. Az általános iskolánál a 13.sz, mellékletnél lehet látni, 
hogy az intézkedések hatására a 66.000 Ft-os különbözet 58.000 Ft-ra csökkent, az óvodánál 
71.000,- Ft-ról 62.948- Ft-ra.  A TOT-nál látszik, hogy az egy főre eső normatíva 34.000,- Ft, 
jelenleg a különbözet 30.984,- Ft. Mivel a Zeneiskola nem lett átalakítva, mivel május 31-e 
után már nem lehetett, ezért ott változatlanul 102.677,- Ft. a különbözet.  
El lehet mondani, hogy a megtakarítások a falvak számára is olcsóbbá tették az ÁMK-t, és a 
működésének a költségei jóval olcsóbbak lettek.  
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Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést. Megkérdezte, hogy 
kíván-e valaki kérdést feltenni a beszámolóval kapcsolatban?  
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte, hogy 
szavazzanak, majd ismertette a szavazás eredményét:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal, minősített többség 
hiányában érvényes döntést nem tudott hozni.  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

45/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2011. évi 
költségvetésének felülvizsgálatát, és az I. féléves költségvetési 
beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  

23/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2011. évi költségvetésének 
felülvizsgálatát, és az I. féléves költségvetési beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Oroszló Község Képviselőtestületének  

24/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2011. évi költségvetésének 
felülvizsgálatát, és az I. féléves költségvetési beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Jãger Ferencné alpolgármester 
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Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Palé  Község Képviselőtestületének 

36/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító 2011. évi költségvetésének 
felülvizsgálatát, és az I. féléves költségvetési beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének 

41/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2011. évi költségvetésének 
felülvizsgálatát, és az I. féléves költségvetési beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének 

70/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2011. évi költségvetésének 
felülvizsgálatát, és az I. féléves költségvetési beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
2./ Közös feladatok költségvetésének felülvizsgálata, beszámoló a közös feladatok 
I. féléves teljesítéséről   
Előadó: Székely Szilárd polgármester  

   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a közös feladatok tekintetében a 
karbantartókról és a Polgármesteri Hivatalról kell beszélni. Jelen pillanatban ahol 
rendeletmódosítást kellett végrehajtani ugyan azok az okok, mint az ÁMK esetében. Az év 
eleji zárótételeket kellett helyretenni, ami nem befolyásolja az egyensúlyt, a másik pedig, 
hogy szerkezeti változások történtek.  
 
A hivatalnál már év elején zárolva lett 3 álláshely, most pedig további 2 álláshelyet zároltak.  
A leg jelentősebbek az előirányzat változások az össz. költségvetéshez képest. Kb. 2 millió 
forint az a megtakarítás, amit meg lehetett találni, amely a bérekből és a működési 
költségekből tevődik össze. A karbantartóknál szintén nagyon jelentős változások történtek. 
Két álláshely megszüntetéséről van előterjesztés, a létszámokról kiadott külön mellékletben 
látható a változás. Születtek olyan döntések is a karbantartóknál, hogy több dolgozó fizetés 
nélküli szabadságra kell, hogy menjen.  
 
Októberben már a statisztikák is ismertek lesznek, illetve a 3/4 éves mérlegek, ezért át kell 
ismét részletesen vizsgálni a költségvetést, és további megtakarításokat kell véghezvinni. 
Minderre azért van szükség, mert a közös feladatokat érintően is elég veszélyes gazdasági 
helyzet alakult ki, ezekre kellett válaszokat keresni, amit közösen remélhetőleg sikerült is 
elérni. Ennek tükrében kéri a testületek támogatását a közös feladatok módosításához.   
 
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést. Megkérdezte, hogy 
kíván-e valaki kérdést feltenni a beszámolóval kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a beszámoló elfogadását. Kérte, hogy 
szavazzanak, majd ismertette a szavazás eredményét:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal, minősített többség 
hiányában érvényes döntést nem tudott hozni.  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

46/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt közös feladatok költségvetésének felülvizsgálatát  
és a  közös feladatok I. féléves teljesítéséről szóló  beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 
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Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  

24/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt közös feladatok költségvetésének felülvizsgálatát  
és a  közös feladatok I. féléves teljesítéséről szóló  beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Oroszló Község Képviselőtestületének  

25/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt közös feladatok költségvetésének felülvizsgálatát  
és a  közös feladatok I. féléves teljesítéséről szóló  beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Jãger Ferencné alpolgármester 

 
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Palé Község Képviselőtestületének 

37/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt közös feladatok költségvetésének felülvizsgálatát  
és a  közös feladatok I. féléves teljesítéséről szóló  beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
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Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének 

42/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt közös feladatok költségvetésének felülvizsgálatát  
és a  közös feladatok I. féléves teljesítéséről szóló  beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének 

71/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt közös feladatok költségvetésének felülvizsgálatát  
és a  közös feladatok I. féléves teljesítéséről szóló  beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
3./ ÁMK Alapító Okiratának felülvizsgálata  
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a módosításra jogszabály változás miatt került 
sor, tehát lényegében változás a alapító okiratban nem történt. A közoktatási törvényben 
történt egy újradefiniálása a sajátos nevelési igényű tanulóknak, ezt módosították. Ezen kívül 
az államháztartási törvény változása miatt kellett az eddig kisegítő, kiegészítő 
tevékenységként feltüntetett tevékenységeit az intézménynek alaptevékenységgé áttenni. Ilyen 
például az ingatlan bérbeadása. Módosítani kellett gazdálkodási jogkör kifejezést, a feladat 
ellátási funkció helyett ezt kell használni. Változás még, hogy az alapfokú művészeti 
oktatással kapcsolatosan szintén jogszabályváltozás történt, amely átrendezte a tanszakok 
rendszerét.  
Kérte a képviselőtestületeket, hogy az alapító okiratot, illetve a hozzá kapcsolódó módosító 
okiratot fogadják el.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést. Megkérdezte, hogy 
kíván-e valaki kérdést feltenni az elhangzottakkal kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte, hogy szavazzanak, majd ismertette a szavazás 
eredményét:  
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Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
97/2011.(VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

47/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  

25/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 
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Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Oroszló Község Képviselőtestületének  

26/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Jãger Ferencné alpolgármester 

 
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Palé  Község Képviselőtestületének 

38/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének 

43/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 
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Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének 

72/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK módosító okiratát és módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
 
4./ Óvodai csoportlétszám túllépésének engedélyezése 
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy az intézmény jelezte az önkormányzat felé, 
hogy továbbra is nagy a kereslet a településen az óvodai férőhelyek iránt. A korábbi években 
is volt már rá példa, hogy az óvodai csoportokat a maximális létszámmal működtették. 
Erre a jogszabály, a közoktatási törvény olyan esetben ad lehetőséget, ha a fenntartó 
engedélyezi azt, hogy a közoktatási törvényben előírt csoportlétszámot max. 20%-al túllépheti 
az intézmény. Évek óta így működik az óvoda, csak a korábbi években más szervnek kellett 
engedélyeznie. Az intézmény működésében az előző évekéhez képest ez változást nem jelent, 
ezért kéri a testületeket, hogy engedélyezzék a csoportlétszám túllépést.  
 
Elmondta, hogy a TOT ülésen felmerült, hogy a sajátos nevelési igényű tanulók 
átszervezéséhez kapcsolódóan iskolai csoportok esetében is ismételten tanuló létszám túllépés 
fog bekövetkezni. Tavasszal a testületek három osztály esetében már döntöttek, hogy 
engedélyezik a 20%-os túllépést. Ezek a létszámtúllépések zömében amiatt vannak, hogy 
vannak olyan tanulók, akik kettőnek számítanak, tehát fizikailag kevesebben vannak, mint a 
számított létszámuk, de ezt a számított létszámot kell a közoktatási törvény szerint alapul 
venni. Kérte, hogy az iskolánál is járuljanak hozzá az osztálylétszám túllépéshez.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy először az óvodai csoportlétszám túllépésről 
szavazzanak, majd ismertette a szavazás eredményét. 
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Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
98/2011.(VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény- 
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3. életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

48/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi 
Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény-
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3. életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  

26/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Meződ Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény- 
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egységben a 2011/2012-es nevelési évben -  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3. életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Oroszló Község Képviselőtestületének  

27/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény- 
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3. életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Jãger Ferencné alpolgármester 

 
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Palé  Község Képviselőtestületének 

39/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Palé Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény- 
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3.életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
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Varga Község Képviselőtestülete 2  Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal, tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének 

44/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Varga Község Képviselőtestülete nem engedélyezi, hogy a Sásdi 
Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény-
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3.életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének 

73/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi 
Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézmény-
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-  mind a négy csoportban – 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott csoportlétszámot 
az intézmény.  
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy két gyermek esetében óvodai 
felvételre a gyermekek 3.életévének betöltése előtt kerüljön sor (2012 
január helyett 2011. decemberében).   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki az iskolai csoportlétszám túllépést 
engedélyezi, az szavazzon, majd ismertette a szavazás eredményét.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
99/2011.(VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-egységben a 
2011/2012-es nevelési évben- az 5/b. és a 8/a. osztályban maximum 
20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot az 
intézmény.  
 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

49/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi 
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-
egységben a 2011/2012-es nevelési évben- az 5/b. és a 8/a. osztályban 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot 
az intézmény 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  

27/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Meződ Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-egységben a 
2011/2012-es nevelési évben- az 5/b. és a 8/a. osztályban maximum 
20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot az 
intézmény 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 
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Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Oroszló Község Képviselőtestületének  

28/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-egységben a 
2011/2012-es nevelési évben- az 5/b. és a 8/a. osztályban maximum 
20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot az 
intézmény 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Jãger Ferencné alpolgármester 

 
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Palé  Község Képviselőtestületének 

40/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Palé Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-egységben a 
2011/2012-es nevelési évben az 5/b. és a 8/a. osztályban maximum 
20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot az 
intézmény 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének 

45/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Varga Község Képviselőtestülete nem engedélyezi, hogy a Sásdi 
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-az 5/b. és a 8/a. osztályban 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot 
az intézmény 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 



 17 

 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének 

74/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete engedélyezi, hogy a Sásdi 
Általános Művelődési Központ Általános Iskolája intézmény-
egységben a 2011/2012-es nevelési évben-az 5/b. és a 8/a. osztályban 
maximum 20%-al túllépje a törvényben meghatározott osztálylétszámot 
az intézmény 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
5./ Ivóvíz minőség javító pályázat beadása Sásd, Oroszló, Palé, Vázsnok településekre 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a KEOP pályázatban érintett településeknek elmondta, hogy készen 
vannak az I. fordulóval, és szeptember közepéig be kellene adni a II. fordulót. Itt azonban 
20%-os önrészt kell letenni, amit próbáltak két évre elhúzni, és lehet pályázni az önrészre is, 
de akkor ott marad 40%. Sásd esetében ez 10 mFt, amit le kellene tenni készpénzben. Sajnos 
olyan dolgok történtek, hogy a sásdi költségvetés nagyon nehéz helyzetben van, és az OTP 
újabb fejlesztési hitelekre nem hajlandó, éppen ezért úgy tűnik, hogy a sásdi testület olyan 
kötelezettséget a jövő évre vonatkozóan nem tud vállalni, ahol az OTP-nek be kellene lépni 
kézfizető kezesként. Mivel Sásd lenne a pályázat gesztorönkormányzata, a dolgok jelenlegi 
állása szerint ebben a formációban nem valószínű, hogy be tudják adni a II. fordulót. Viszont 
a DRV Zrt. küldött egy körlevelet, amely egy figyelemfelhívás. A mostani pályázati 
előkészületbe már bevonták a DRV-t is, ezért tudtak a szándékukról, és felhívták a figyelmet 
arra, hogy indul a kormányhatározat alapján egy új pályázat, amelynek a lényege az, hogy 
2012-re meghirdet egy másfajta pályázatot hasonló konstrukcióval, de nem kell hozzá önerő 
100%-os lefedettséggel fizetné az állam. Az EU-s forrás mellé az állam fizetné az önerőt. A 
Hungaro Projekt Kft-vel tárgyalásokban vannak, mert át kell dolgozni a pályázatot, az 
önrészeket ki kell venni a költségvetésből, nem oda adják be a pályázatot, ahova elő van 
készítve és ahova várják. Ahová most beadják, az egy másik szervezet, Energiaközpont 
Nonprofit Kft. December 15-ig kell a pályázatot benyújtani.  
Azért hozta be a testületek elé ezt a napirendi pontot, mert augusztus 31-ig kell egy 
szándéknyilatkozatot kiadni, hogy nem zárkóznak el az elől és szándékukban áll, hogy 
beadják a pályázatot ebben a formációban ehhez a szervezethez. Lesznek azért bizonyos 
problémáik, mert az ÁFA-t átmenetileg előlegezni kell, tehát az OTP-vel tárgyalni kell a 
rulirozó hitelről. Ennyi veszteség lesz rajta, de ez megoszlik a 8 önkormányzat között 
beruházás arányos utólagos elszámolással. Azt kérdezi a 4 érintett településtől, hogy részt 
kívánnak-e venni a pályázatban?  
Véleménye szerint nem veszítenek semmit. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez kötelezően elő van írva minden település 
részére, aki benne van ebben a pályázatban, hogy az ivóvízminőség javítást végre kell hajtani. 
A lehetőséget nem akarják elvetni maguktól, de nincs Sásd városnak 20% önereje, és szerinte 
más sem akar több millió forintot kifizetni. A szándéknyilatkozat azért kell, hogy nem akarják 
elvetni a lehetőséget, ne hogy abból később szankció legyen.  A szándéknyilatkozat nem 
jelent kötelezettséget a pályázat beadására sem. Annyit várnak, hogy nyilatkozzanak, érdekli 
őket a lehetőség és meg fogják fontolni.  
 
Megkérdezte, hogy a pályázattal kapcsolatban van-e valakinek kérdése.  
 
Mivel kérdés nem hangzott el, kérte, hogy szavazzanak, majd ismertette a szavazás 
eredményét:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
100/2011.(VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Sásd Város gesztorsága mellett a 
KEOP 7.1.3.-2008-0020 azonosítószámú, „Tiszta víz, tiszta élet” Sásdi térség 
ivóvízminőség javítása című pályázat első fordulóját megnyerte, pályázatban 
vállalt RMT.t, valamint az engedélyes terveket elkészítette. Ez alapján Sásd 
Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt az ivóvízminőség-javító 
program felgyorsításáról szóló 1224/2011 (VI.29.) számú Korm. határozatra 
figyelemmel, hogy a „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című 
KEOP 7.1.0/11 pályázati kiírásnak megfelelő pályázati dokumentációt 
legkésőbb 2011. december 15-og benyújtja az Energia Központ Nonprofit Kft-
hez, mivel az Önkormányzat a korábbi döntésével összhangban az 
ivóvízminőség-javítást meg kívánja valósítani. A képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, az önkormányzat nevében eljárjon.  

 
Határidő:  azonnal 

  Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Oroszló Község Képviselőtestületének  

29/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete Sásd Város gesztorsága 
mellett a KEOP 7.1.3.-2008-0020 azonosítószámú, „Tiszta víz, tiszta élet” 
Sásdi térség ivóvízminőség javítása című pályázat első fordulóját megnyerte, 
pályázatban vállalt RMT.t, valamint az engedélyes terveket elkészítette. Ez 
alapján Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt az 
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ivóvízminőség-javító program felgyorsításáról szóló 1224/2011 (VI.29.) számú 
Korm. határozatra figyelemmel, hogy a „Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése” című KEOP 7.1.0/11 pályázati kiírásnak megfelelő pályázati 
dokumentációt legkésőbb 2011. december 15-og benyújtja az Energia Központ 
Nonprofit Kft-hez, mivel az Önkormányzat a korábbi döntésével összhangban 
az ivóvízminőség-javítást meg kívánja valósítani. A képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, az önkormányzat nevében eljárjon.  

 
Határidő:  azonnal 

  Felelős:  Jãger Ferencné alpolgármester 
 

 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Palé  Község Képviselőtestületének 

41/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete Sásd Város gesztorsága mellett 
a KEOP 7.1.3.-2008-0020 azonosítószámú, „Tiszta víz, tiszta élet” Sásdi térség 
ivóvízminőség javítása című pályázat első fordulóját megnyerte, pályázatban 
vállalt RMT.t, valamint az engedélyes terveket elkészítette. Ez alapján Palé 
Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt az ivóvízminőség-javító 
program felgyorsításáról szóló 1224/2011 (VI.29.) számú Korm. határozatra 
figyelemmel, hogy a „Derogációs víziközmű projektek előkészítése” című 
KEOP 7.1.0/11 pályázati kiírásnak megfelelő pályázati dokumentációt 
legkésőbb 2011. december 15-og benyújtja az Energia Központ Nonprofit Kft-
hez, mivel az Önkormányzat a korábbi döntésével összhangban az 
ivóvízminőség-javítást meg kívánja valósítani. A képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, az önkormányzat nevében eljárjon.  

 
Határidő:  azonnal 

  Felelős:   Pintérné Magyar Mária alpolgármester 
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének 

75/2011.(VIII.29.) KTH. számú 
határozata 

 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete Sásd Város gesztorsága 
mellett a KEOP 7.1.3.-2008-0020 azonosítószámú, „Tiszta víz, tiszta élet” 
Sásdi térség ivóvízminőség javítása című pályázat első fordulóját megnyerte, 
pályázatban vállalt RMT.t, valamint az engedélyes terveket elkészítette. Ez 
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alapján Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt az 
ivóvízminőség-javító program felgyorsításáról szóló 1224/2011 (VI.29.) számú 
Korm. határozatra figyelemmel, hogy a „Derogációs víziközmű projektek 
előkészítése” című KEOP 7.1.0/11 pályázati kiírásnak megfelelő pályázati 
dokumentációt legkésőbb 2011. december 15-og benyújtja az Energia Központ 
Nonprofit Kft-hez, mivel az Önkormányzat a korábbi döntésével összhangban 
az ivóvízminőség-javítást meg kívánja valósítani. A képviselőtestület 
felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben a pályázathoz szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, az önkormányzat nevében eljárjon.  

 
Határidő:  azonnal 

  Felelős:  Fazekas Tibor alpolgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás olyan jól 
gazdálkodott, hogy 21 mFt.-ot halmozott fel a bankszámláján. Erre az összegre lehet, hogy 
szükség lenne most az oktatási feladatok finanszírozásához. A kistérségi társulás a 21 mFt-ból 
12 mFt-ot pályázatokban finanszíroz előre, viszont 9 mFt-ot tartósan nélkülözni tud.  
A társulás ülésén azt fogják előterjeszteni, hogy a 9 mft-ot a kistérségi oktatási feladatok 
támogatására az önkormányzatok számára biztosítson. Azt kéri, hogy az ÁMK társult 
települései legyenek jelen az ülésen, és támogassák ezt javaslatot, mert saját településeik 
terheit csökkentik ezzel a hozzájárulással, és az ÁMK-nak annyi fenntartója van, hogy a 
kistérségi társulás döntését önmagában is meg tudja hozni. Ez nagyon fontos lenne, a sásdi 
ÁMK-ra 2.3 mFt. esne a 9 mFt-ból.  
 
Mivel az együttes testületi ülés keretében több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd 
polgármester az együttes ülést bezárta, majd Sásd Város Képviselőtestülete folytatta 
munkáját.  
 
 

Kmft.  
 
 
 
Székely Szilárd  Papp Magdolna    Merk Zsolt 
Sásd polgármestere  Felsőegerszeg polgármestere   Meződ polgármestere 
 
 
Jãger Ferencné   Pintérné Magyar Mária   Márhoffer Tibor  
Oroszló alpolgármestere Palé polgármestere    Varga polgármestere  
 
 
Fazekas Tibor   Dr. Kajdon Béla    Dr.Németh György 
Vázsnok polgármestere Sásd jegyzője     körjegyző 

Magyarhertelend, 
          Bodolyabér, Oroszló 
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J e g y z ő k ö n y v  
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2011. augusztus 29. napján tartott 
testületi üléséről.  
 
 
Az ülés helye:  Sásd Városháza Díszterem  
   7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Papp Melinda 
mb.aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Mészáros 
Ferencné jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol:  Hausmann Mária képviselő, Dr Jusztinger János, Jusztinger Krisztina,  
 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
A napirend tárgyalása előtt Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető kérte, hogy 8. 
napirendi pontként tárgyalják meg a költségvetési rendelet módosítását.  
 
A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag elfogadta. 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
 
 
6/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülésközött 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy Tállai András 
Államtitkár Úr válaszolt a felterjesztéses levelükre, komolyan és érdemben megvizsgálta azt. 
Ezután felolvasta a levelet.  
A döntéseiket az Államtitkár Úr megértette és elfogadta, nem ellentétes az országos 
politikával, amit tesznek, és arra biztatja őket, hogy újból adják be a pályázatot.  
 
A bírósághoz a Pécsi vízmű Zrt. keresetet nyújtott be, hogy az önkormányzat döntéseit 
semmisítsék meg. Alperes volt a jegyző, aljegyző, polgármester, és a DRV Zrt.  
A végzésben az áll, hogy a bíróság a felperes ideiglenes intézkedés elrendelése iránti kérelmét 
elutasította! Ez azt jelenti, az önkormányzat döntésének adott igazat a bíróság, tehát 
jogszerűen jártak el. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy itt az volt a tét, hogy a jegyzői döntést 
megsemmisítse a bíróság, mondván, hogy a sásdi jegyző az önkormányzat ügyében nem 
járhatott volna el, ez volt a kereset jogalapja, erre alapoztak, és ez alapján azonnal adjanak 
mindent vissza a Pécsi Vízműnek. A bíróság azonban közvetve úgy ítélte meg, hogy a 
rendkívüli helyzetre, az egészséges ivóvíz biztosítására tekintettel helyesen járt el az 
önkormányzat. A Pécsi Vízmű részéről ez egy bepróbálkozás volt!  
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azt tudják, hogy az önkormányzat a 
felmondást alaposan megindokolta, folyamatos egyeztetések, kezdeményezések voltak. Volt 
levelezés, tárgyalás, mindent megtettek a tartozás rendezése és az ivóvíz minőségének javítása 
érdekében. Miután minden kezdeményezésük zátonyra futott, egyértelművé vált, el kell válni 
egymástól, és ezt a határozatban alaposan meg is indokolták, hogy mikor, milyen 
intézkedéseket tettek, hogy ez az együttműködés a szerződés szerint legyen.  
A Pécsi Vízmű Zrt. ezt nem tudta teljesíteni, ezért került sor teljesen megalapozottan a 
szerződés felbontására. Úgy gondolja, hogy ebben az ügyben még ennyi igaza sem lesz a volt 
szolgáltatónak, és ezt ők is tudják, mert összesen abba kapaszkodtak, hogy azért nem jogszerű 
a felmondás, mert nem a polgármester írta alá a levelet, hanem a testület határozatát kapták, 
amelyet a jegyző hitelesített, és amelyet mind a polgármesteri hivatal vezetőjének meg kellett 
küldenie a Pécsi Vízmű Zrt-nek. Ez közigazgatásilag így szabályos, nem a polgármester 
feladata ezt kihirdeti, hanem a jegyzőnek.  
 
Az ÁMK felé fennálló tartozások behajtása tekintetében elmondta, hogy augusztus 20-án 
lejárt a határidő. Azokkal a településekkel kapcsolatban, akik semmit nem reagáltak a 
felszólításra, most egy lehetőség van, figyelmeztetni őket, hogy a szükséges eljárást 
megindítják. Ez nem jelenti azt, hogy ettől fizetni fognak, mert ennek ellentmondhatnak. Erről 
a polgármestereket tájékoztatni fogja, ezek fennálló követelések, ha nem tudják most 
kifizetni, akkor jogi úton kell, hogy haladékot nyerjenek, mert a sásdi önkormányzat több 
haladékot nem adhat. Itt volt a szágyi polgármester, nem nyilatkozott semmit.  
 
Pál Csaba képviselő szerint egyértelműen menni kell a jogi úton tovább!  
  
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezek az összegek járnak az intézmények 
működtetésére, valóban, ahogy a TOT ülésen elhangzott, Sásd a gesztor, és mindent meg kell 
tegyen, hogy az intézményeket működtesse, tehát fizetésre kell ösztönözni őket.  
 
Pál Csaba képviselő szerint az önkormányzatnak már nincs más mozgástere.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület hozott egy határozatot, ezt minden érintett 
önkormányzat megkapta, és aminek az volt a lényege, hogy augusztus 20-ig fizessék be a 
tartozás felét, december 30-ig pedig a másik felét. Ha viszont 20-ig nem fizeti be a felét, 
akkor az egész összeg esedékessé válik, és abban az esetben a testület felhatalmazta a 
polgármestert, hogy a behajtással kapcsolatos intézkedéseket hozza meg. Az össz. tartozás 28 
mFt, mindenki tartozik, van, aki többel, van aki kevesebbel. A nagy baj Baranyajenő 7,6 mft-
al, Bodolyabér, Tarrós és Oroszló. Oroszló ugyan már adott 1,7 mFt, de ez az idei évi 
kötelezettsége, ott van még a három éves tartozása. Azt mindenkitől elvárják, hogy legalább 
az idei évet fizesse ki, a nagy probléma a 3 év alatt összegyűlt tartozásokkal van.  
A testület mozgástere egyrészt a társulási megállapodásban van leírva, a másik fele az 
adósságrendezési eljárásról szóló törvényben van leírva. A felszólítás tehát ismét kiment, és 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető azt javasolja, hogy még egyszer küldjék ki a 
táblázatot, figyelmeztetve őket, hogy egyoldalú fizetési meghagyást fognak kibocsátani. 
Benne van ugyanis a szerződésben, és ezt elfogadták, hogy a társuló önkormányzatok a 
hozzájárulásuk biztosítása érdekében azonnali beszedési megbízást, inkasszó jogot 
biztosítanak bankszámlájuk felett a társulásnak fizetési kötelezettségeik behajtására Sásdnak. 
Ez azonban a jogszabályok alapján megállapodáson alapuló inkasszó, Sásd kiküldi, de nem 
fogják levonni tőlük, önkéntesen teljesíthetnek. Ezt azonban végig kell csinálni, azért kell a 
fizetési meghagyásokat kibocsátani, mert az adósságrendezésről szóló törvény azt mondja, 
hogy csak akkor lehet egy önkormányzattal szemben egy másik önkormányzat felé az 
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adósságrendezési eljárást kezdeményezni, mint végső érvet, ha előtte az önkormányzattal 
kötött vagy társulási megállapodáson alapuló beszedési megbízás benyújtását követő 60 
napon belül ezt nem teljesíti. Tehát előzetesen ki kell bocsátani egy fizetési meghagyást és 
várni kell 60 napot, hogy azt kifizesse. Nem köteles azonban kifizetni, ez nem úgy van, hogy 
leemelik a számlájáról a pénzt, hanem ha elfogadja, nem ellenkezik a bankban, nem csinál 
semmit, akkor leszedik a pénzét. 
De ha ellentmond a bankban, és biztos, hogy ellentmond, akkor nem csinálhatnak semmit. De 
ezeket a lépéseket meg kell tenni, ezeket dokumentálni kell. A megállapodás 3 alkalmat ír elő, 
viszont az új törvény, és ez erősebb, azt írja elő, hogy egyszer kell, és 60 nap van rá, hogy 
teljesítsen. Azt javasolta, hogy menjen a levél egy felszólítással, szabjanak egy határidőt az 
első részletre, és ha nem teljesít, akkor a polgármester automatikusan bocsássa ki a fizetési 
meghagyást, és van rá 60 nap, hogy ezt teljesítse. Ha nem teljesíti, akkor lehet kezdeményezni 
az adósságrendezési eljárást. Erről azonban majd testületi döntés kell.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy aki egyáltalán nem reagál és nem fizet, 
azoknál ezt meg kell tenni. Van olyan település, ahol van tartozás, de a részletekben a 
település fizeti az adósságát, ez már egy egyezségnek tekinthető.  
Az már azonban nem megy, hogy Sásdon nem tudnak fizetést adni, és van olyan tartozó 
település, ahol főállású a polgármester, ami évente a falunak 5-6 mFt.-ba kerül, ugyan akkor 
az iskolára 3 év alatt nem jutott 2 mFt. 
 
Pál Csaba képviselő azt javasolta, hogy a mai ülésen meg kellene határozni a következő 
dátumot, hogy mi az az időpont, ameddig reagálni kell. Azt javasolta, hogy szeptember 20.-ig 
adjanak határidőt. A képviselők a javaslattal egyetértettek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta, hogy írják bele a levélbe, hogy mit mond a jogszabály az 
adósságrendezésről.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a bölcsőde működési engedélye megvan, 
holnap kapják meg a jogerős határozatot. A bölcsőde tehát kinyitott.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy megtörtént augusztus 1-én az utolsó átfogó VÁTI 
ellenőrzés az integrációs pályázattal kapcsolatban. Itt volt a VÁTI, a kivitelező és az 
önkormányzat dolgozói. Az ellenőrzési naplóban megállapították, hogy „a kivitelezési munka 
az előzmény dokumentumoknak megfelelően, átlagos minőségben, határidőn belül és 
költséghatékonyan befejeződött.” Megállapították, hogy az elvégzett munkák megfelelnek a 
benyújtott pályázatnak, az engedélyezési terveknek, a támogatási szerződésnek, a 
közbeszerzési kiírásnak, vállalkozói ajánlatnak, a részleges kiviteli tervnek, vállalkozási 
szerződésnek, minimális kivétellel a műszaki előírásoknak.  
A műszaki eltéréseket felsorolták, apróbb javításokat kell elvégezni, ezt már nem jönnek ki 
ellenőrizni, hanem fényképpel, nyilatkozattal aláírva kell beküldeni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kivitelezőnek ezek az hibák 170.000 
forintba kerültek, a 740 mFt-os beruházás mellett. Az iskola előtt nem volt korlát, most már 
az is elkészül.  
 
Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy a Mária utca felőli épületrész leázott, és állítólag a „G” 
épületnél is történt hasonló kár.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a beázás is benne van, mert a műszaki ellenőr pont 
akkor jár itt, miután voltak a nagy esőzések, és ő is látta a leázást a Közösségi ház lépcsőjénél.  
Ott karbantartási kötelezettségeiket nem szabályszerűen látták el, ott a tetőn lévő lefolyókat 
állandóan tisztán kell tartani. Tele lett falevelekkel, és e miatt eldugult a csatorna. Most már 
tudják, hogy rendszeresen tisztítani kell a tetőt az ilyen törmelékektől.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, venni kell egy műanyag rácsot, amit rá lehet tenni a 
lefolyóra, és így nem potyog bele a falevél, csak a rácsot kell tisztítani. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a Mária utcánál mi volt a helyzet, mitől ázott le?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy meg fogják nézni, de valószínű, hogy csapadékvíz 
elvezetési gondok vannak ott is.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minden képviselőnek és a Művelődési 
Központ igazgatójának is elküldte a Kőrösfői levelet. Fel kell venni velük a kapcsolatot.  
Azt kérik, hogy 30 fő utazzon ki hozzájuk, de ha ezt nekik kell kifizetni, az nagyon sok pénz.  
Sásd is pályázott annak idején, amikor jöttek a lengyelek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint elég egy aláírt jelenléti ív is, nem kell kimenni 30 embernek, 
de azért valaki menjen.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy felvette már a kapcsolatot a kistérségi 
irodával is, és nyilvánvaló, hogy csak akkor tudnak menni, ha ez nem kerül a városnak egy 
fillérjébe sem.  
A képviselőtestület jelen lévő tagjai jelezték, hogy szívesen eleget tesznek a meghívásnak.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy lebonyolításra került a 2011 perc sport az 
életért program a közösségi házban. Örül neki, hogy sokan részt vettek rajta, de úgy gondolja, 
hogy még többen látogathatták volna a rendezvényt. A résztvevők szorgalmasan sportoltak, 
viszont az érdeklődés a nézők részéről viszont kevés volt. 
Megvolt az első lakodalom is a létesítményben, és állítólag jól sikerült!  
A TOT-nak viszont ezzel kapcsolatosan egy egységes szabályozást kell kidolgozni, erre kérte 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettest. Tisztázni kell, hogy mennyi, ha csak termet 
kér, mennyi, ha ételt, italt, stb, nem lehet ezen alkudozni!  
 
Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők és Rabb Győzőné alpolgármester szóvá tették, hogy 
ennek már régen meg kellene lenni az ÁMK részéről.  Ez a kérés január óta minden TOT 
ülésen elhangzott!  
 
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezeket a bevételeket csak két módon lehet 
elszámolni. Csak költségtérítések lehetnek és csak terembérlet, minden más verzió szigorúan 
tilos, az ugyanis onnantól vállalkozási tevékenységnek minősül, ami önkormányzati szinten 
meg van tiltva.  
A költségtérítést lehet számlázni, mert abba belemegy az étel, mert azt ott főzik a konyhán, és 
a terembérlet. Hogy az itallal mit kezdenek, az más kérdés, vigye oda a saját felelősségére, aki 
lakodalmat tart, és ami megmarad, azt vigye el.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy elő kell írni az ÁMK-nak, hogy ezt 
szabályozzák le, ez nem lehet alku tárgya.  
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Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ezt meg kell csinálni, mert lehet, hogy egy következő 
alkalommal már feljelentik őket! 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 79.000 Ft.-ra megbírságolta az önkormányzatot a 
Környezetvédelmi Felügyelőség, ebből majd 30%-ot visszakapnak. A temetőből kihordták a 
nyesedéket, a régi koszorúkat, összehalmozták valahol a parkoló végében azzal, hogy majd 
elégetik. Közben kint járt a Környezetvédelmi Felügyelőség és ezt meglátta. Ezt a 
zöldhulladékot állítólag csak külön engedéllyel gyűjthetik és ártalmatlaníthatják, mivel az 
önkormányzat ezzel nem élt, megbüntették őket, méltányosságból csak ekkora összeggel. 
Javasolta, hogy ne fellebbezzenek, mert hátha nagyobb lesz az összeg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a temető gondnoknak megtiltotta, hogy 
kivigyenek bármit is a temető parkolóba, mert a zöldhulladékot a kukások elviszik.  
 
Gáspár Andrea Szakképző iskola igazgató elmondta, hogy el kell indítani az előrehozott 
szakképzést, aztán most rájöttek a minisztériumban, hogy ez csak egy lehetőség. Sásdon a 
gyerekek már júniusban beiratkoztak, tehát itt el kell indítani. Augusztus elejére ígérték, hogy 
elfogadják az előrehozott szakképzés programját, mert addig nem tud tantárgyfelosztást 
csinálni.  
Mivel érdemi döntés nem történt, felhívta a minisztériumot és tájékoztatást kért arról, hogy 
hogyan kezdjék el ezt a tanévet. A válasz a következő volt, szó szerint: „Ahogy akarja 
kedves”.  
Elmondta, hogy legalább óraszámokat szeretne tudni! Erre az volt a válasz, hogy nézzen 
körül, abból az óraszámból szedjen, amiből akar, alakítsa a saját igényeihez.  
Megköszönte a segítségüket és meg is tette, ahogy neki jólesett, megcsinálta a 
tantárgyfelosztást.  
 
Székely Szilárd polgármester szerint ez egy országos hírt megérdemelne, hogy az Oktatási 
Minisztérium egy intézmény működését ennyire a szívén viseli!  
 
Gáspár Andrea Szakképző iskola igazgató elmondta még, hogy augusztus 25-én megjelent 
a Magyar Közlönyben egy ajánlás az előrehozott szakképzéshez a következő levéllel, 
Hoffman Rózsa aláírásával: „Aki szeretné elkezdené a tanévet ez alapján a program alapján, 
az nyugodtan tegye meg”. El kell készíteni a helyi programjukat, a fenntartónak ezt még el is 
kell fogadnia szeptember 15.ig!  
Elmondta, hogy akkor ők maradtak annál a verziónál, ami nekik jólesik!  Meg van a 
tantárgyfelosztás, mindenkinek megvan az óraszáma. A következő évben már kötelező lesz 
elindítani, ami most még csak ajánlott.  
Megköszönte képviselőtestületnek, hogy adtak egy autót, amivel fel tudtak menni a 
Parlamentbe, ahol nagyon szép ünnepséget rendeztek. 
 
Történt egy hirtelen változás az iskola technikai dolgozóinak körében, a tankonyhai takarítónő 
azonnali hatállyal közös megegyezéssel megszüntette a munkaviszonyát.  
A tankonyhában szükség van takarítónőre, egyrészt az ÁNTSZ miatt és ezért szeretne valakit 
felvenni. Ennek azonban van egy akadálya, a testület döntése értelmében nem vehetnek fel 
senkit.  
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Rabb Győzőné alpolgármester szerint több pénzért fel kellene ajánlani a munkát Kovácsné 
Müller Erzsébet élelmezésvezetőnek, és talán még a gyerekek is be tudnak segíteni. Mivel 
mindenhol meg kellett szorítani a nadrágszíjat, nem lehet sehol embert felvenni, így lehetne 
ezt megoldani. Azt is hallotta, hogy a közmunkaprogramban szeptembertől nagy változás 
lesz, akkor tudna még valaki pluszban besegíteni.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy nincs olyan ilyen ember, akit felvehetnének, a 
pályázatban nincs már szabad státusz.  
Az intézményeknek maguknak kellett pályázatot benyújtani, csak akkor vehetne fel embert a 
középiskola, ha erre pályázott volna, de csak egy portásra pályáztak.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha Kovácsné vállalja, akkor kell vele kötni egy 
megbízási szerződést erre a többlet feladatra a meghatározott pénzért.  
 
Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy két önkormányzat jelezte csatlakozási szándékát 
a sásdi polgármesteri hivatalhoz, Baranyajenő és Baranyaszentgyörgy. Korábban úgy 
tájékoztatta a testületet, hogy ha tetszik, ha nem, Baranyajenőt meg fogják kapni, mert 
kijelölési jogával fog élni a Közigazgatási Hivatal, közben kiderült, nem lehet kijelölni senkit, 
mert Sásd nem körjegyzőség. Közben Gödre is hozott egy határozatot a csatlakozási 
szándékáról, tehát már 3 településről van szó. A kormányhivatal tájékoztatta ezekről a 
szándékokról, ahol azt mondták, hogy várhatóan szeptember közepén felkeresik a három 
hivatalt egyeztetés céljából, hogy pontosan mit is akarnak és Sásdnak csak ezután kell döntést 
hozni. A lényeg az, hogy nincs kijelölés, Sásd egyedül dönti majd el, hogy kit fogad és milyen 
feltételekkel.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Baranyajenővel és Baranyaszentgyörggyel 
már számoltak a költségvetésnél. Elmondta, hogy Gödre nem akar csatlakozni, csak az 
ÖNHIKI pályázat benyújtása miatt hozta a határozatot.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
101/2011.(VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete lejárt határidejű  
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt  
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
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7./ Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy jelen pillanatban félévkor nem 
teljesültek még teljes egészében a beruházások, így az időarányosságot felesleges vizsgálni.  
A működési mérleg 44,36%, kis mértékben alulteljesíti az időarányos teljesítést, de közel 
egyensúlyos ,Pénzügyi bizottsági ülésen is beszéltek arról, hogy az együttes testületi ülésen 
megtörténtek a közös feladatok rendeletmódosításai, ezt követi majd a sásdi 
rendeletmódosítás is.  
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság nem hozott döntést a 
napirenddel kapcsolatban.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy a kiadott 
anyaggal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a tájékoztatót elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
102/2011.(VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd város önkormányzata  
2011. évi költségvetésének I. féléves teljesítéséről szóló tájékoztatót  
elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

8./ Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta az előterjesztett rendeletmódosítás 
technikai jellegű, csak a központi módosításokat tartalmazza. A saját hatáskörű 
rendeletmódosítást a következő testületi ülésen terjeszti a képviselőtestület elé. Kérte a 
módosítás elfogadását.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
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Sásd Város Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
12/2011(VIII.31. ) számú önkormányzati  

 
r e n d e l e t e  

 
Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló  

3/2011.(III.03.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
8./ÖNHIKI II. fordulójára pályázat benyújtása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy mindenki tudja, miért van szükség a pályázat 
benyújtására, kérte a pénzügyi irodavezetőt, hogy a számokat ismertesse.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy szám az most van kialakulóban, a 
lényeg az, hogy egy szándék legyen a képviselőtestület részéről, hogy be kívánja adni az 
ÖNHIKI II. fordulóra is a pályázatot, hasonló nagyságrendben mint az első körben. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a pályázat beadásával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 
103/2011. (VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011.évi 
költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. Törvény 6. számú mellékletének 2. pontja alapján 
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 
támogatására. 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő 
nyilatkozatot teszi: 
I./ A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő feletti. 
II./ A települési önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 
jogcímen 78.650 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 
rendeletét 300.848 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV./  Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 
Ötv.88 § (2) bek. szerinti éves kötelezettség vállalás felső határát. 



 29 

V.1 Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
V.2.  Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  
 
Határidő: 2011. szeptember 12. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
 
9./Rendeletalkotás az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak már van egy hatályos 
rendelete, csak időközben nagyon sok mindenben módosult a törvény. Ez a rendelet csak az 
ÁMK-ra vonatkozik, a Polgármesteri Hivatalra nem. Nagy Róbertnek, mint az ÁMK 
gazdasági vezetőjének a melléklet szerinti adatokat állandóan küldenie kell. De van egy 
fontos különbség a korábbi és a jelenlegi rendelettervezet között. Ha a beáll az a feltétel, ami 
itt le van írva, hogy 30 napon túli tartozás meghaladja az előirányzat 10%.-át, kötelező az 
önkormányzati biztos kirendelése. Tudatosítani kell az iskola vezetésében, hogy mindent el 
kell követniük azért, hogy erre ne kerüljön sor, mert elő fogja venni a biztos őket, ugyanis 
köteles vizsgálni, hogy szabályszerűen gazdálkodtak-e, betartottak-e minden utasítást, 
rendelkezést, mert ha nem, köteles fegyelmi felelősségvonásra javaslatot tenni, mint az ÁMK 
igazgatója, mind a gazdasági vezetője vonatkozásában.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a biztost az önkormányzatnak kell fizetni?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen, sőt, nem lehet kevesebb a bére, ez is benne van 
a jogszabályban, mint az ÁMK igazgató fizetése.  
Ennek tehát nagyon kemény ára van, tudatosítani kell Nagy Róbert gazdasági igazgatóval, 
hogy nagyon figyeljen oda! Van rá 30 nap, hogy lemenjen 10% alá a tartozása, ezt jelenti, 
majd megint van 30 nap arra, hogy csökkentse az adósságát,  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ha adnak neki pénzt, akkor tud fizetni, ha nem 
adnak, akkor nem!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, a gazdasági igazgatónak be kell jönni a Pénzügyi 
bizottság elé, és elmondani, hogy miért nem tud fizetni. Azért nem tudott fizetni, mert nem 
kapta meg a támogatást, vagy más okból. Az ÁMK-t a finanszírozási ütemterv szerint 
finanszírozták, nem ezzel van a hiány, hanem amivel zártak év elején, amit áthoztak, azt 
göngyölítik maguk előtt. Csapdahelyzet van, és ezért felelős a polgármester,a pénzügyi 
bizottság elnöke és a jegyző.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester szerint, nem négyszemközt kell Nagy Róberttel beszélni, 
hanem az egész testület előtt, az talán hathatósabb egy kicsit!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a pénzügyi bizottságra van ráruházva minden döntés 
e tekintetben, hogy ne kelljen e miatt testületi ülést tartani. Az tény, hogy ezek kemény 
feltételek, szigorították a jogszabályt.  
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke szerint a legközelebbi bizottsági ülésen ezt meg kell 
tárgyalni.  
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez akkor működne úgy, hogy nem 
lenne gond a 30-60 napos megközelítésből, hogy ha a tartozás állományát úgy sikerül 
görgetnie, hogy mindig a legkésőbbi tartozásokat fizeti ki. Most azonban rá van kényszerítve 
arra, hogy készpénzben fizessen, kvázi mindig a legfrissebb költségeket kellett kifizetnie.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint az is megoldás, hogy fizesse ki készpénzben a korábbi 
számlákat, és akkor szállítanak neki. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy éppen az volt a probléma, hogy sokszor a 
szállítók sem tudtak már eligazodni a számlák között.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy naponta 8-10 szállító hívja fel az ÁMK-t, 
hogy hol a pénz.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ezért nagyon fontos, beszéljenek az ÁMK vezetésével, 
mert ha rájuk küldik a pénzügyi biztost, az mindent meg fog vizsgálni.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nem csak a szállítók felé van 60 napon túli tartozás, 
hanem van egy zenetanár, aki nem kapta meg a május-júniusi fizetését a mai napig! Akár ő is 
beboríthatja az önkormányzatot.  
 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd 
polgármester javasolta a rendelet módosítását.  
 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Sásd Város Képviselő-testülete 
13/2011. (IX. 01.) számú önkormányzati 

r e n d e l e  t e 
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 
10/ Sásdi ivóvíztisztító rendszerbe klórozó berendezés beszerzése  
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban íródott levelet 
mindenki megkapta. 
A DRV írt egy levelet, amelyben leírták, hogy szükség van erre a gépre az egészséges 
ivóvízhez. Válaszlevelében megírta nekik, hogy akkor tudják megtárgyalni és érdemben 
véleményezni, ha a DRV vállalja ennek a terheit a rekonstrukciós díj terhére.  
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Most visszaírtak egy levelet, hogy vállalják, mert őket az ÁNTSZ kötelezi, hogy egészséges 
ivóvizet szolgáltassanak. Tehát hogy ha a testület elfogadja ezt az ajánlatot, akkor a DRV fel 
fogja szerelni a víztisztító berendezést.  
Az biztos, hogy Sásdnak olyan rendszert kell beépíteni, ami nexusban van a vázsnoki befolyó 
vízzel, mert különben nem jól működik a víztisztítás, és ez a rendszer van vele nexusban.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez egy patthelyzet, muszáj beépíteni.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a berendezés beszerelésével egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 
104/2011. (VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy 2012. 1-III 
negyedévi eszközhasználati díjból 3.848.200 Ft-+ÁFA összegben az 
üzemeltető a település ivóvízrendszerének üzemeléséhez klórdioxid adagoló 
berendezést szerezzen be.  
A képviselőtestület ugyan csak tudomásul veszi, hogy a 2011. évi 
eszközhasználati díj már felhasználásra került a 66-os számú és a 611-es számú 
főutak csomóponti korszerűsítéséhez kapcsolódó ivóvízvezeték rekonstrukciós 
munkákhoz.  

 
  Határidő:  2011. augusztus 31.  
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
 
11./ Alapító okiratok módosítása (Polgármesteri Hivatal, Középiskola)  
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a polgármesteri hivatal esetében egy új 
alapfeladatot kell beemelni az alapító okiratba: számviteli, könyvvizsgálói és adószakértői 
tevékenység néven. Minderre azért van szükség, mert a falvaknak könyvelő dolgozóknak az 
APEH más esetben nem ad olyan hozzáférési kódot, amivel el tudják készíteni a 
településeknek a szükséges adóbevallásokat. Alapesetben a polgármesterek jogosultak a kód 
birtoklására.  
Kérte, hogy az előterjesztés szerint fogadják el az alapító és módosító okiratot.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy szavazzanak:  
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Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 
105/2011. (VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a középiskolának is módosítania kell az Alapító 
okiratát, mert ahogy már az együttes ülésen is elmondta, különböző jogszabályi változások 
történtek, egyrészt az Áht-ban, másrészt a közoktatási törvényben. Ami az ÁMK-hoz képest 
változás, az az, hogy nem csak az SNI-re vonatkozó új definíciót emeltek be, hanem ezt 
leszűkítették. Korábban a vendéglátónak is mindenféle fogyatékossággal rendelkező 
gyerekeket kellett volna fogadnia, ami igazából nem működik, mert nincsenek szakmailag 
erre felkészülve, hanem most annyit tettek, hogy jelen pillanatban az iskola a „disz”-es 
gyerekeket tudja fogadni, de abból is a tartós, és a tartós és súlyos állapotban lévőket is. 
Ezen kívül itt is a feladatellátáshoz kapcsolódó funkciót átírták gazdálkodási jogkör 
elnevezésre. A költségvetési szervtípus meghatározó rendelkezést is kivették,  
 
Kérte, hogy az előterjesztés szerint fogadják el az alapító és módosító okiratot.  
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy szavazzanak:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
106/2011. (VIII.29.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Vendéglátó-ipari Szakképző iskola 
módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
12./Sásd és Térsége Területi és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. alapításával összefüggő 
153/2009.(XII.03.) KTH. számú határozat módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 2009-ben hozott a testület egy 
döntést, hogy közösen alapít a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással, a Szigetvári Kultúr -és 
Zöld Zóna Egyesülettel és a Humán Innovációs Csoport Kft-vel egy nonprofit Kft.-t, 500 eFt. 
törzstőkével. A gond az, hogy 500 eFt, társasági vagyont akartak megállapítani, ez néggyel 
osztva 125 eFt. azonban a Cégbíróság csak 10 ezer forinttal osztható részt enged meg egy-egy 
tulajdonosnak, és minimum 500 eFt, kell, hogy legyen, így 130 eFt. kell, hogy legyen 
tagonként a tőke. Ennek megfelelően 520 eFt-al lehetne megalapítani a céget. Sásdot az 
terheli, hogy 120 eFt. helyett 125 eFt-ot kell befizetni a társaság hivatalos létrehozásához.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a társaságot már bejegyezték, de hiánypótlásra 
kötelezték a fent elmondottak miatt. Javasolta, hogy ennek megfelelően módosítsák a  
határozatot. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 

107/2011. (VIII.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a 153/2009 (XII.03.) KTH. számú  
határozatát úgy módosítja, hogy a Sásd és Térsége Területi és  
Humánfejlesztési Nonprofit Kft vagyon 520.000 Ft. készpénz. 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
A polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a cég ügyvezetője nem Halász Gábor, hanem 
Szeledi Anett sásdi lakos.  
 
13./ Gropius Zrt-vel megkötött pótmunka szerződéssel összefüggő 55/2011.(IV.14.) KTH. 
számú határozat módosítása, OTP hitel feltételének pontosítása  
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy volt két határozatuk, az egyik az 
55/2011-es határozat, amely a 17.115.00 Ft-os hitel felvételéről szólt, és volt egy későbbi 
határozat, ahol megneveztek néhány ingatlant, hogy ezeket felajánlják jelzálogként a 
felmerülő hitelekre. Egyetlen kérése van az OTP-nek, hogy ezt egy határozatban szeretné 
látni, erről szól a határozati javaslat, hogy az előterjesztésben felsorolt 6 ingatlanra jelzálogot 
lehessen bejegyezni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, javasolja a testületnek, hogy szavazza meg az 
előterjesztést, mert az adósságrendezési törvény kimondja, hogy adósságrendezés alá nem 
vonható vagyon az önkormányzat tulajdonában lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek. Tehát ha ezt ráterheli, nem tudja elvenni a csődbiztos, akkor első dolga lesz, hogy 
mindent visszavesz, és az OTP futhat a pénze után. Tehát, ha a testület ezt elfogadja, akkor 
nem kell attól félni, hogy ezt elviszik.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, 
hozzászólása?  
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Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:   
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
108/2011.(VIII.29.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestület hivatkozva az 55/2011(IV.14.) KTH. számú 
határozatára, az ezzel a határozattal felveendő hitelhez az alábbi ingatlanokat ajánlja 
fel fedezetül:  

 
1./Sásd, Fáy András utca 38. szám alatti 54/12/A/1. hrsz.-ú "önkormányzati lakás" 
megnevezésű,  
2./ Sásd, Fáy András utca 27. szám alatti 54/33/A/1. hrsz.-ú lakás megnevezésű,  
3./ Sásd, József Attila utca 5. szám alatti 101/A/3 hrsz-ú lakás megnevezésű,  
4./Sásd, Szent Imre u. 14. szám alatti 229/4 hrsz-ú "műhely, udvar, iroda" 
megnevezésű,  
5./ Sásd, Hörnyék u 40/A. szám alatti 734/1 hrsz-ú "lakóház, udvar" megnevezésű 

 
6./ Sásd, Hörnyék u 40/A. szám alatti 734/2 hrsz-ú "lakóház, udvar" megnevezésű  
 
ingatlanokra vonatkozóan az OTP Bank Nyrt. javára, 17.115.000,- Ft összegű hitel és 
járulékai erejéig alapított I. (54/33/A/1,101/A/3, 734/1 hrsz) és II. (54/12/A/1., 229/4, 
734/2 hrsz) ranghelyi egyetemleges jelzálogjoga bejegyzése . 

 
 Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést és a testületi ülést bezárta.  
 

Kmft. 
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 


