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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 
Önkormányzatai Képviselő-testületének 2012. december 13. napján tartott együttes testületi 
üléséről. 

Az ülés helye:  Sásdi ÁMK Közösségi Ház étterme 
7370 Sásd, Szent Imre út 29-31. 

Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 
Csaba, Jusztinger Krisztina, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla 
jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető. 
Kocsisné Walter Ilona Hegyháti Járási Tankerületi igazgató, Szeifer 
Csaba Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató. 

 

Igazoltan távol: Hausmann Mária, Dr. Jusztinger János képviselők 
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, Illés Rita, Balog Jánosné képviselők 

Igazoltan távol: Bogdán János képviselő 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Oroszló: 

Kázmér Miklósné polgármester, Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Márta, Szakcsi Csaba, 
Szente Kálmán képviselők 

Távollét nem volt. 
 
Palé: 

Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, Szabó 
Tamás képviselők 

Igazolatlanul távol: Nemes Gábor képviselő 

 
Varga: 

Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Lukács István, Lukácsné 
Lembach Anita, Krapecz József képviselők 

Távollét nem volt. 
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Vázsnok: 

Fazekas Tibor polgármester, Árki Tiborné alpolgármester, Lukács Mónika, Icha Róbertné 
képviselők 

Igazoltan távol: Kiss Ervin képviselő 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy valamennyi megjelent képviselő-testület határozatképes, mivel a sásdi 7 képviselőből 5, 
a felsőegerszegi 5 képviselőből 5, a meződi 5 képviselőből 4, az oroszlói 5 képviselőből 5, a 
paléi 5 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 5, a vázsnoki 5 képviselőből 4 megjelent. 
Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyalandó napirendi 
pontokat az ülést megelőzően már tárgyalta. Ezután az ülést megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokkal ellentétben 3. napirendként 
tárgyalják meg a jegyzői tájékoztatás a köznevelési intézmények átadás-átvételét, 4./ 
napirendként pedig a Települések Oktatási Társulása átalakítását, az ÁMK alapító okiratának 
módosítását. Új napirendként vegyék fel a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött 
megállapodás jóváhagyását. 
 
Megkérdezte, hogy a javasolt napirendi pontokon kívül van-e más napirendi javaslat? 
 
A képviselőtestületek részéről más napirendi javaslat nem hangzott el, igy egyhangúlag az 
alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntöttek: 
 
N a p i r e n d i  j a v a s l a t : 
 
1./  Beszámoló az ÁMK és a közös fenntartású intézmények III. negyedéves 

költségvetéséről 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
2./  A községi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének III. negyedéves beszámolója és 

a 2013. évi költségvetési koncepciója 
  Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
3./  Jegyzői tájékoztatás a köznevelési intézmények átadás-átvételéről 
  Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
4./  Települések Oktatási Társulása átalakítása, az ÁMK alapító okiratának módosítása 
  Előadó: Koszorús Timea aljegyző 
 
5./  Irodahelyiség biztosítása a járási tankerület részére (Sásd, Rákóczi F. út 41.) 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
6./  Hulladékszállítási szerződések felülvizsgálata 
  Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

Koszorús Tímea aljegyző 
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7./  Belső ellenőrzési ütemterv 2013. évre 
  Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
8./  Mozgókönyvtári ellátás 
  Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
9./  Pénzintézeti adósságállomány állami finanszírozása 
  Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
10./  Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás jóváhagyása 
  Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata. 
Más javaslat nem volt, a képviselő-testületek a napirendi javaslatot egyhangúlag elfogadták. 
 
N a p i r e n d  t á r g y a l á s a : 

 

1.)  Beszámoló az ÁMK és a közös fenntartású intézmények III. negyedéves 
költségvetéséről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Székely Szilárd polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy 
terjessze elő a napirendi pontot. 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntötte a megjelenteket és elmondta, hogy a 
tervezett előirányzatokhoz képest alulteljesítések tapasztalhatók mind bevételi, mind kiadási 
oldalon. Ugyanakkor a teljesítés időarányos, az intézmények költségvetése egyensúlyos. Ez 
annyit tesz, hogy azonos mértékben maradnak el a bevételek, mint a kiadások. Az ÁMK-nál a 
finanszírozás a legjellemzőbb bevétel, mely a fenntartó községek átadott pénzeszközeit 
foglalja magában, ehhez szeptember hónap végén fennálló egyenleget vettek figyelembe. 
Ezen feladat teljesülése 69%-os volt, a III. negyedévben elvárt teljesülés 75%-os lett volna. A 
közös intézmények finanszírozásának elmaradása abból származtatható, hogy Sásd Város 
Önkormányzata nem tudta pótolni azt a bevételkiesést, amit a fenntartó községek át nem adott 
pénzeszközeinek hiánya okozott. A költségvetésben módosítást nem hajtottak végre. A 
könyvtár költségvetésében, melyet egyedüliként Sásd Város Önkormányzata finanszíroz- a 
képviselő-testület jóváhagyásával módosítást eszközöltek ugyanannyi bevétellel és kiadással, 
ez azonban nem befolyásolja a közös fenntartású intézmények költségvetését. A személyi 
kiadások teljesülése hozzávetőleg 80%-os, a dologi kiadásokat pedig év végéig megpróbálják 
visszafogni. 

Székely Szilárd polgármester megköszönte a beszámolót, majd megkérdezte van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy az előterjesztés szerint fogadják el az ÁMK és 
a közös fenntartású intézmények III. negyedéves költségvetéséről szóló beszámolót. 
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Javasolta az előterjesztés szerint az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

117/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt az ÁMK és a közös fenntartású 
intézmények 2012. évi III. negyedéves költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta az 
előterjesztés szerint az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

38/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papp Magdolna polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés szerint 
az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. negyedéves költségvetésének 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

40/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az 
ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés 
szerint az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
 

54/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az 
ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
                          Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta az 
előterjesztés szerint az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Palé Község Képviselő-testületének 

 
52/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az 
ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
                           Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés 
szerint az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

56/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az 
ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
                           Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés 
szerint az ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. negyedéves 
költségvetésének teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
64/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az 
ÁMK és a közös fenntartású intézmények 2012. évi III. 
negyedéves költségvetésének teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

Határidő: azonnal 
                           Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
2.)  A községi önkormányzatok 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 

beszámolója és 2013. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Székely Szilárd polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy 
terjessze elő a napirendi pontot. 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a közös fenntartású intézmények 
költségvetéséhez hasonlóan elmondható, hogy a községek költségvetésének 
egyensúlyosságának biztosítására törekednek. Az időarányos elmaradás az egyes nem teljesült 
fejlesztéseknek tudható be. Azok a települések, ahol fejlesztési hitelek kerültek felvételre- 
ideértve Meződ és Varga községeket- a meg nem kapott állami támogatások miatt a hitelek 
még nem kerültek visszafizetésre. Mindezek a tényezők az egyensúlyosságot nem 
befolyásolták, viszont az időarányos teljesítésben torzulást okoztak. Hasonló helyzet alakult 
ki Felsőegerszeg Község esetében is, ahol a fejlesztésre igényelt összeg nem érkezett meg, 
ami bevétel kiesést eredményezett. A személyi kiadások tekintetében a közfoglalkoztatás 
okozott némi modifikációt, túlteljesítések jelentek meg. A bekövetkezett változásokat az év 
végén korrigálják a teljesüléseknek megfelelően. Összességében véve az előirányzott 
személyi jellegű kiadások dupláját lehetett teljesíteni. 
A 2013. évi költségvetési koncepciót illetően általánosságban elmondható, hogy a községeket 
illetően a költségvetési szintek a következő évtől nagyjából a felére fognak csökkenni, az 
önkormányzati feladatok is mérséklődnek majd. A közös fenntartási intézményekre a 
településeknek közvetlen fenntartási kötelezettségük nem fog fennállni- nem adnak át 
pénzeszközt a gesztor önkormányzatnak, azonban nem is kapnak erre a feladatra támogatást. 
Az eddigiekben sem lehetett a koncepciót biztos alapokra helyezni, a jövő évi költségvetések 
tervezése pedig teljesen bizonytalan. A bizonytalanságot egyrészről az új központi 
intézkedések hatálybaléptetésének nyomására kialakult helyzet, másrészről pedig a 
települések adósságállományának állami átvállalása körül zajló tanácskozások okozzák. A 
még el nem bírált ÖNHIKI támogatások fogják befolyásolni azt, hogy a következő évre 
mekkora tartalékkeretet tudnak átvinni. A központi költségvetés keretszámait utólag 
módosították, melyben az infláció mértéke 4%-ról 5,2%-ra változott; tervezték, hogy a GDP 
közel 2%-on fog teljesülni, a módosított változatban viszont már 1% alatt szerepel.  
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Mindezek a nemzetgazdasági indikátorok befolyása és az Uniós követelményeknek való 
megfelelési kötelezettség nyomán alakulhattak ki. Összefoglalva tehát a jövő évi költségvetés 
tervezésében számtalan ismeretlen tényező szerepel, alacsonyabb keretből tudnak majd a 
falvak gazdálkodni, ezzel szemben viszont kevesebb feladatot is kell majd ellátni. 2013. év 
elején a költségvetés tárgyalásakor lesz majd alkalmuk a felmerülő kérdések feltárására, az 
ismeretlen tényezők feltérképezésére. 
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a községi 
önkormányzatok 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót. 
Ezt követően pedig döntsenek a 2013. évi költségvetési koncepcióról. 
Javasolta a sásdi testületnek, hogy ezen napirendi pontról majd az együttes ülést követően a 
sásdi testületi ülésen döntsenek.  
A sásdi testület egyhangúlag egyetértett a javaslattal.  
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta az 
előterjesztés szerint Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

39/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésnek III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámolót elfogadja. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papp Magdolna polgármester 

 
 

Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
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Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

40/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2013. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papp Magdolna polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés szerint 
Meződ Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves teljesítéséről szóló 
beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

41/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Meződ 
Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésnek III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta Meződ Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:  

 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Meződ Község Képviselő-testületének 
 

42/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Meződ 
Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta az 
előterjesztés szerint Palé Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

53/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Palé 
Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésnek III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta Palé Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:  
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Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

54/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Palé 
Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés 
szerint Varga Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

57/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Varga 
Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésnek III. 
negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta Varga Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:  

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Varga Község Képviselő-testületének 
 

58/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Varga 
Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta az előterjesztés 
szerint Vázsnok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

65/2012. (XII. 13.) KTH. számú  határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Vázsnok Község Önkormányzata 2012. évi költségvetésnek 
III. negyedéves teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Fazekas Tibor polgármester 

 
 

Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta Vázsnok Község 
Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

66/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Vázsnok Község Önkormányzata 2013. évi költségvetési 
koncepcióját elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a napirendnél el kívánta mondani, hogy két 
települést érintően szükséges a községek által felvett támogatást megelőlegező hitelek 
meghosszabbításáról is dönteni. A hitel lejáratát legfeljebb hat hónappal tudják megnyújtani, 
így 2013.június 20-ig. Várhatóan az állami támogatások a lejárat végéig megérkeznek. Az 
érintett települések Meződ és Varga Községek. Kérte a testületektől, hogy döntsenek a hitel 
meghosszabbításáról. 

Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta a támogatást 
megelőlegező hitel meghosszabbítását. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
43/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Meződ Község Képviselő-testülete a „Falumegújításra és fejlesztésre igénybe 
vehető támogatás” 1229362975 azonosító számú pályázaton elnyert támogatás 
megelőlegezésére felvett fejlesztési hitelének törlesztési határidejét 
meghosszabbítja az alábbi feltételekkel: 

A hitel összege: 1.203.000,- Ft,- 

A hitel visszafizetésének biztosítéka a megnyert állami támogatás, melynek 
összege 1.337.600,- Ft. 
A hitel törlesztésének határideje 2013. június 20. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésével 
kapcsolatosan, és ezen kötelezettségét a hitel futamideje alatti éves 
költségvetésekben betervezi. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem 
esik a törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. tv. 88.§-a) 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá. 

         Határidő: 2012. december 21. 
         Felelős: Merk Zsolt polgármester 
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Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta a támogatást 
megelőlegező hitel meghosszabbítását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

59/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete a „Falumegújításra és fejlesztésre igénybe 
vehető támogatás” 1357074902 azonosító számú pályázaton elnyert támogatás 
megelőlegezésére felvett fejlesztési hitelének törlesztési határidejét 
meghosszabbítja az alábbi feltételekkel: 

A hitel összege: 1.982.000,- Ft,- 

A hitel visszafizetésének biztosítéka a megnyert állami támogatás, melynek 
összege 2.203.319,- Ft. 

A hitel törlesztésének határideje 2013. június 20. 

A képviselő-testület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésével 
kapcsolatosan, és ezen kötelezettségét a hitel futamideje alatti éves 
költségvetésekben betervezi. 

A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem 
esik a törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. tv. 88.§-a) 

A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá. 

         Határidő: 2012. december 21. 
         Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
 
3.) Jegyzői tájékoztatás a köznevelési intézmények átadás-átvételéről 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Székely Szilárd polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt, hogy terjessze elő a 
napirendi pontot. 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a napirend célja egy általános átfogó tájékoztatás 
nyújtása a jövő évben bekövetkező önkormányzatokat érintő fontosabb változásokról. Az 
egyik ilyen fontos változás az eddig közös fenntartás alá eső Sásdi Általános Művelődési 
Központ Általános Iskolája, továbbá a Sásdi Általános Művelődési Központ Zeneiskola- 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény állami működtetés és fenntartásba adása. A másik 
fontos változás a Közös Önkormányzati Hivatal felállítása, más hatáskörökkel, más 
gazdálkodási jogkörökkel. A községek költségvetése jelentősen csökkenni fog.  
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Az általános iskola és a zeneiskola állami átvételéről az ülés napján került aláírásra a 
polgármester és a tankerületi igazgató által a megállapodás. Az alkalmazottak bérét is ezentúl 
az állam fogja finanszírozni. Az ülést megelőző napig az akkori információk szerint az 
Általános Művelődési Központ intézményeire együtt tartási kötelezettség volt érvényben. Azt 
követően új központi utasítás alapján az Általános Művelődési Központot 
intézményegységekre bontották, így az állami átvétel kizárólag az általános iskola és a 
zeneiskolára vonatkoztatva jött létre. Az óvoda, bölcsőde és a könyvtár továbbra is 
önkormányzati fenntartási kötelezettségű. Az átadásra vonatkozó 2012. évi CLXXXVIII 
törvény meghatározza az önkormányzati fenntartó fogalmát, mely az intézményt fenntartó 
települési önkormányzat, vagy társulás. Sásd esetében nem jogi személyiséggel rendelkező 
társulásról lévén szó hatályos jognyilatkozatot a társulás nem tehetett. Sásd Város 
Önkormányzata, mint gesztor önkormányzat a szükséges jognyilatkozatokat megtette. 2013. 
január 1-jétől a köznevelési intézmények működtetési terhei Sásd Város Önkormányzatát 
terhelik. A köznevelési törvény értelmében az intézmény feladatellátási helyként 
nyilvántartott intézményi település illetékességi területére az adott települési önkormányzat a 
működtető. Ez a törvény az óvodára, a bölcsődére és a könyvtárra is érvényes. Az erre 
vonatkozó támogatásokat Sásd Város Önkormányzata kapja, így az intézmények 
működtetéséhez a községi önkormányzatoknak a törvény erejénél fogva hozzájárulnia nem 
kell. A községi önkormányzatok a korábbiakban nyilatkoztak arról, hogy az intézmények 
működtetéséhez hozzájárulást biztosítani nem áll módjukban és nem is kívánnak. Ez azonban 
nem zárja ki, hogy egyes feladatok ellátására ezen önkormányzatok az állami támogatást 
kiegészítve valamennyi összeget finanszírozzanak. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-
testületének lehetősége volt kérni a köznevelési intézmények közül az általános iskola és a 
zeneiskola teljes állami átvételét. A kérelmet bizottság vizsgálta, egyes fenntartásokkal a 
kérelmet elfogadták. A két intézmény működtetéséhez éves szinten több mint 36mFt,- 
hozzájárulást kell biztosítania saját bevételeiből. A személyi állományokban lényeges 
fejlesztések várhatók, szakmai megerősödést terveznek. 2013. január 1-jével az óvodánál 
létszámfejlesztés következik be a keretszámok ismeretében. A könyvtári ellátás valamennyi 
települést érintően kötelező feladat lesz, viszont erre csekély állami támogatást fog kapni. Az 
Általános Művelődési Központ funkcionális dolgozói közül az átvétel során a tankerületi 
igazgató vesz át néhányat, a többi dolgozót az önkormányzat fogja továbbfoglalkoztatni, 
amennyiben erre módja és lehetősége lesz. A felállításra kerülő Közös Önkormányzati Hivatal 
feladatai megszaporodnak, például a gyermekétkeztetéssel, továbbá a könyvtári ellátás 
biztosítása, az óvoda és bölcsőde működtetése. Többletfeladatként jelenik majd meg a 
könyvelés, gazdálkodás. A feladatok ellátása a költségvetés tárgyalásakor fog realizálódni, 
ami kizárólag Sásd Város Önkormányzatát érinti, a továbbiakban nem lesz szükség együttes 
döntésre. 
Ezután felkérte Kocsisné Walter Ilona járási tankerületi igazgató asszonyt, hogy az 
intézmények további működésével kapcsolatosan tájékoztatást adjon. 

Kocsisné Walter Ilona járási tankerületi igazgató elmondta, hogy az oktatási rendszerben 
felmerült problémák, mint például a finanszírozás, a központi költségvetés az intézmények 
költségeinek nagy részét nem fedte le, az egyes iskolák között egyre nagyobb különbségek 
alakultak ki-, a szakmai színvonal, ami mind az oktatásban, mind pedig a nevelésben negatív 
irányban változott, a korábbiakhoz képest egyre szabadosabb lett a rendszer, a szakmaiság 
tekintetében pedig átláthatatlan volt a szabályozás, értve ezt a szakosan és nem szakosan 
ellátott órák számának egymáshoz viszonyított aránya- mind a színvonal csökkenéséhez 
vezetett. A problémák következményeként jelentkezett a kiábrándultság a pedagógus, a 
gyermek és a szülő részéről egyaránt.  



16 
 

16 
 

 
Ezekből a mély problémákból kiindulva az egész oktatási rendszert új alapokra kellet 
helyezni, nagy változtatásokra volt szükség. A cél egy szakmailag jobb rendszer működtetése, 
megfelelő finanszírozással, megfelelő szakmai háttérrel. Nagy gondot okozott, hogy 
megfelelően oktatni csak olyan gyermeket lehet, amely megfelelő neveltséggel érkezik az 
iskolába. Ehhez kapcsolódik az óraszámok változása, amellyel nagyobb hangsúlyt 
szeretnének fektetni a nevelésre akár kötetlen körülmények között szakkörökön, szabadidős 
tevékenységeken. Az eddigi túlórák a pedagógusok túlterheltségét okozták, ebből a 
megfontolásból kezdeményezték a pedagógus életpályamodell megalkotását is. A köznevelési 
törvény megjelenését követően az új NAT és a Klebelsberg Intézmény felállítására került sor, 
mely az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt jött létre. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központok helyi szervezete pedig a tankerület. Működési területük a járás területét fedi, és a 
járás tartozik egy tankerülethez, nem pedig fordítva. Baranya megyében tíz járás, így tíz 
tankerület alakult. A Hegyháti járás területén működő tankerülethez tartozik mágocsi, 
vásárosdombói, gödrei, mindszentgodisai iskola, valamint a Sásdon működő két oktatási 
intézmény- az általános iskola és a zeneiskola, továbbá megyei szinten a vendéglátó ipari 
szakközépiskola is. Az intézmények központi költségvetésének végrehajtása a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központban történik, míg az alszámlákon folyó gazdálkodás 
tankerületekre bontva helyben kerülnek tervezésre. Tankerületekre történik a 
pedagóguslétszám meghatározása, a szakos órák ellátása, a helyettesítések szervezése. Szakos 
helyettesítés lesz. A tanév teljesen zavarmentesen fog lezajlani, a szakmai változás a 
következő tanévet fogja érinteni. 

Az intézményfenntartó központtal kötött megállapodás aláírása megtörtént. A mellékletek 
tartalmazzák a pedagógusok nevét, bérezését, a technikai dolgozók állományát, a 
szakszolgálatot- mely a megyéhez fog tartozni. Fontos megemlíteni, hogy az állam nem a 
tulajdonjogot veszi át az önkormányzattól, hanem az intézmény fenntartását és működtetését. 
Mérhető eredményeket várnak az új változtatásoktól, nagyobb lesz a kontroll a 
szakfelügyeleti rendszer megjelenésével, mely független ellenőrzést biztosít. 

 

Székely Szilárd polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása az elhangzottakhoz. Hozzáfűzte, hogy az év hátralévő 
részében még számtalan jogszabályváltozás várható, melyeknek eleget kell tenni. Lényeges 
szempont, hogy a változások miatt sem a pedagógusok, sem a szülők, sem a gyermekek, sem 
pedig az oktatás színvonala ne sérüljön. Elmondta, hogy az előkészületek nagy feladatot 
róttak a járási tankerületi igazgatóra, akinek ezúton is köszöni a munkáját és további kitartást 
kíván az elkövetkezendő munkájához. Bejelentette, hogy Kengyel Zsuzsanna iskolaigazgató 
asszony benyújtotta nyugdíjazási kérelmét, miután szeptemberben betöltötte a 40 év szolgálati 
viszonyt. Munkáltatója, a Települések Oktatási Tanácsa a kérelmet tudomásul vette, egyben 
megköszönte munkáját, amit az intézmények vezetése során tanúsított. 
 
 
Koszorus Tímea aljegyző hozzátette, hogy az állami átvételre kerülő köznevelési 
intézmények fenntartóinak, úgy is, mint tulajdonosoknak tudomásul kell venniük, hogy az 
átvételre kerülő ingatlanok, továbbá az azon található ingóságok, vagyontárgyak a 
megállapodás aláírásával egyidejűleg állami fenntartásba és működtetésbe kerültek Sásd 
Város Önkormányzat polgármestere által, amire a törvény hatalmazta fel. 
 
Kérdés, észrevétel nem hangzott el, a tájékoztatást a képviselő-testületek tudomásul vették. 
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4.)  Települések Oktatási Társulása átalakítása, az ÁMK alapító okiratának 

módosítása 
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Székely Szilárd polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a 
napirendi pontot. 

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a köznevelési intézmények állami fenntartásba 
adásával az eddig helyben működő fenntartásért létrehozott társulás megszűntetését tervezték 
a finanszírozási problémák miatt. Tarrós Község már korábban bejelentette kilépési 
szándékát, melyet a társulási megállapodás az év közben nem engedett meg. Az időközben 
életbelépett szabályozások alapján azonban a társulást megszűntetni még sem lehet. A 
köznevelési törvény az oktatási intézmények átadása kapcsán a társulási megállapodás és az 
ÁMK alapító okiratának módosítása vált szükségessé. Az alapító okiratból kivételre kerülnek 
azok a szakfeladatok, amiket az állam átvállalt, úgy mint az általános iskolai szakfeladatok, a 
pedagógiai szakszolgálat, valamint az alapfokú művészetoktatási intézmények szakfeladatai. 
Azon kívül, hogy a társulási megállapodás az imént említett feladatokat tartalmazza, nem tesz 
eleget a helyi önkormányzatokról szóló törvény január 1-jétől életbelépő szabályozásának 
sem, melyben előírják, hogy önkormányzati társulás nem működhet jogi személyiség nélkül. 
Azonban a köznevelési törvény a köznevelési intézmények tanév közbeni átszervezését tiltja. 
Ez alól felmentést abban az esetben lehetne eszközölni, ha a társulás jogutódlással 
megszűnne, az új szervezet pedig átvenné a feladatokat és a dolgozókat. A feladatok között 
szerepel a bölcsődei ellátás is, mely szociális gyermekvédelmi feladatellátás, ezen ágazati 
szabályozások vonatkoznak rá, működési engedély köteles. A szociális ágazatban történő 
változások nyomán az újonnan induló feladatellátás finanszírozása az NRSZH- a szociális 
főhatóság- befogadó nyilatkozata alapján történik, ez pedig kizárólag kötelező feladatellátás 
esetén valósulhat meg. A gyermekvédelmi törvény értelmében bölcsődét a 10.000 fő feletti 
településen kötelező létrehozni, ebből adódik, hogy Sásd esetében a bölcsőde finanszírozására 
állami támogatást nem kapnának. Ezen felül a pályázat szerinti 2014. évig tartó fenntartási 
kötelezettségnek nem tudnának eleget tenni, így a pályázaton elnyert összeg egy részét vissza 
kellene fizetni. Egyedüli megoldásként a társulást jogi személyiségűvé kell tenni, továbbá az 
ÁMK alapító okiratának módosítása szükséges. Mivel a községeknek az említett feladatokban 
túl nagy szerepe nem lesz, a megállapodásban a községeket anyagi kötelezettségekkel nem 
terhelik. Az Áht-nek megfelelően átalakításra kerülnek az intézmény fenntartásával 
kapcsolatos hatáskörök. Az önálló jogi személyiséggel rendelkező társulásnak továbbra is az 
intézményirányító tanács a döntéshozó szerve, az eddigieken túl a fenntartott intézmény 
tekintetében az összes alapítójog a tanácsot illeti, így egyedüli döntéshozó az alapító okiratok 
létrehozásában, az átszervezések elfogadásában, intézmény megszűntetésében, az éves 
költségvetés elfogadásában, intézményi dokumentumok jóváhagyásában, intézményvezető 
kinevezésében. 

Két döntés szükséges, a társulás további fenntartására és a megállapodás szövegének 
jóváhagyására vonatkozik, míg a második az ÁMK alapító okirat módosításának elfogadása. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző hozzátette, hogy nincs más lehetőség, a jogszabályoknak eleget kell 
tenni, a pályázatban vállalt kötelezettségeket tartani kell. Féléves időtartam eltelte után a 
fenntartó módosítható. A községeknek fizetési kötelezettségük a megállapodás szerint és a 
törvény értelmében nincs. 
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Székely Szilárd polgármester megköszönte az előterjesztést, majd megkérdezte van-e 
valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban. Mivel kérdés, észrevétel nem 
hangzott el, kérte a testületektől, hogy előbb a társulás további fenntartásáról és a 
megállapodás szövegének jóváhagyásáról, azt követően pedig az ÁMK alapító okiratának 
módosításáról szavazzon. 
 
Székely Szilárd Sásd Város Önkormányzat polgármestere javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

118/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, 
illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a Települések Oktatási 
Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött társulási 
megállapodást módosítja. 
Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást. A 
társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek lakosságszám 
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács rendelkezik az 
Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által ellátott 
közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Székely Szilárd polgármester 
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Székely Szilárd Sásd Város Önkormányzat polgármestere javasolta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:  

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

119/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 
 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

41/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) 
bekezdése és 3. §-a, illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a 
Települések Oktatási Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött 
társulási megállapodást módosítja. 
Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást. A 
társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek lakosságszám 
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács rendelkezik az 
Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által ellátott 
közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 
 

             Határidő: 2013. január 1. 
             Felelős: Papp Magdolna polgármester 

 
 

Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta az 
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

 Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

42/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) 
bekezdése és 3. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános 
Művelődési Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 

 
              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Papp Magdolna polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

44/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, 
illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a Települések Oktatási 
Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött társulási 
megállapodást módosítja. 
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Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást. A 
társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek lakosságszám 
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács rendelkezik az 
Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által ellátott 
közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 

             Határidő: 2013. január 1. 
             Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

45/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata  
 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
 
 



23 
 

23 
 

 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 

 
              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
 

55/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, 
illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a Települések Oktatási 
Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött társulási 
megállapodást módosítja. 
Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást. A 
társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek lakosságszám 
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács rendelkezik az 
Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által ellátott 
közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 
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Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
 

56/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 
 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 

 
 

Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere  javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Palé Község Képviselő-testületének 
 

55/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, 
illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a Települések Oktatási 
Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött társulási 
megállapodást módosítja. 
Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást. A 
társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek lakosságszám 
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács rendelkezik az 
Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által ellátott 
közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
 

Pintérné Magyar Mária  Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

 Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Palé Község Képviselő-testületének 
 

56/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

60/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a köznevelési feladatot 
ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, 
illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a Települések Oktatási 
Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött társulási 
megállapodást módosítja. 
Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást.  
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A társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek 
lakosságszám arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács 
rendelkezik az Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által 
ellátott közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
61/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 
szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) bekezdése és 3. §-a, az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § (1)-(2) 
bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános Művelődési 
Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 
 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
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Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta a társulási 
megállapodás további fenntartását és az előterjesztésben szereplő szöveg elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

67/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése, a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények 
állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) 
bekezdése és 3. §-a, illetőleg Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 87-95. §-ai és 146. § (1) bekezdése szerint a 
Települések Oktatási Társulása létrehozására 1996. november 14-én kötött 
társulási megállapodást módosítja. 
Az önkormányzatok a társulást 2013. január 1. napjával jogi személyiségű 
társulássá alakítják azzal, hogy az új társulási megállapodás szerint a 
társulás – és benne a fenntartott költségvetési szerv – működési költségeit 
kizárólag Sásd köteles biztosítani, a többi tag nem fizet hozzájárulást. A 
társulás irányító szerve a Tanács, amelyben a polgármesterek lakosságszám 
arányosan rendelkeznek szavazati jogosultsággal. A Tanács rendelkezik az 
Áht. szerinti irányítási jogosultságokkal. A társulás által ellátott 
közfeladatok közül törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokat, a társulás tagjai egymással elszámolnak az állami 
fenntartásba kerülő köznevelési feladatokhoz kötődő vagyon, az intézmény 
funkcionális feladatait ellátó egyéb foglalkoztatottak továbbfoglalkoztatása 
és az intézményt érintő EU-s projekt fenntartási kötelezettsége tekintetében. 
A fenti módosításokkal a képviselő-testület a társulási megállapodás 
módosítását elfogadja, a bejegyzésre kötelezett szerv, Sásd Város 
Önkormányzata vezetőjét, Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza a 
jogi személyiségű társulás törzskönyvi nyilvántartásba vételével kapcsolatos 
teendők ellátására. 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Fazekas Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta az Általános 
Művelődési Központ alapító okiratának módosítását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
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Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

68/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései, a köznevelési 
feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 2. § (1) 
bekezdése és 3. §-a, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. 
§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 5. § 
(1)-(2) bekezdésében foglalt tartalommal módosítja a Sásdi Általános 
Művelődési Központ alapító okiratát 2013. január 1. napjával. 
Az alapító okiratból törli az állami fenntartásba kerülő köznevelési 
alapfeladatokra vonatkozó rendelkezéseket. A fenntartó társulás jogi 
személyiségűvé alakításával az irányító szerv, alapító és fenntartó szerv 
módosul. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv 
vezetőjét, Székely Szilárd elnököt felhatalmazza az alapító okirat 
benyújtására. 
 

              Határidő: 2013. január 1. 
              Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
Koszorus Tímea aljegyző a napirendnél el kívánta mondani, hogy a testületeknek egy 
további döntést is szükséges meghozniuk az iskolák állami fenntartásba vétele kapcsán. Mivel 
a települések fenntartói jogosultsága megszűnik, az államnak kell meghatároznia az egyes 
településekhez tartozó felvételi körzetet. Lényeges kérdés abból a szempontból, hogy a 
gyermek iskolába való eljutása milyen módon biztosított, helyhiány esetén felvehető-e az 
adott iskolába a gyermek stb. 2013. január 1-jétől a megyei Kormányhivatalok állapítják meg 
valamennyi a megyén belül található általános iskola felvételi körzetét, azonban a rendelet 
lehetőséget biztosít a képviselő-testületeknek az előzetes véleménynyilvánításra. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte a képviselő-testületeket, hogy nyilatkozzanak, 2013. 
január 1-jétől mely felvételi körzethez kívánnak tartozni. 

Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
Felsőegerszeg község továbbra is a sásdi általános iskola felvételi körzethez tartozzon. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

43/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy 2013. január 1-jétől a sásdi általános iskola felvételi 
körzethez kíván tartozni. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy Meződ község 
továbbra is a sásdi általános iskola felvételi körzethez tartozzon. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

46/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2013. január 1-jétől a sásdi általános iskola felvételi 
körzethez kíván tartozni. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy Oroszló 
község továbbra is a sásdi általános iskola felvételi körzethez tartozzon. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
57/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Oroszló Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2013. január 1-jétől a sásdi általános iskola felvételi 
körzethez kíván tartozni. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 



31 
 

31 
 

 
 

Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy Palé 
község továbbra is a sásdi általános iskola felvételi körzethez tartozzon. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

57/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013. 
január 1-jétől a sásdi általános iskola felvételi körzethez 
kíván tartozni. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
 

Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy Varga 
község továbbra is a sásdi általános iskola felvételi körzethez tartozzon. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

62/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2013. január 1-jétől a sásdi általános iskola felvételi 
körzethez kíván tartozni. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy Vázsnok 
község továbbra is a sásdi általános iskola felvételi körzethez tartozzon. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

69/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
2013. január 1-jétől a sásdi általános iskola felvételi 
körzethez kíván tartozni. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Fazekas Tibor polgármester 

 
 
5.)  Irodahelyiség biztosítása a járási tankerület részére 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a járási tankerület számára irodahelyiséget 
szükséges biztosítani. A járási tankerület szeretné az intézmény pártatlanságát megőrizni, 
elkerülve azt, hogy a székhelytelepülés oktatási intézményében foglaljon helyet. Ebből 
kiindulva az igazgató asszony kérvényezte a települések tulajdonában álló helyiségek 
megtekintését és esetlegesen egy megfelelő irodahelyiség kiválasztását követően az abban 
való elhelyezésük lehetőségét kérte. Igazgató asszony megtekintette a Kistérségi Társulás 
irodáját, a Szent Imre út 14. sz. alatti ingatlant, valamint a korábbi Polgármesteri Hivatalt- 
szintén közös ingatlant, mely a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat használatában áll.  

A járási tankerület választása utóbbi ingatlanra esett, további igény merült fel a Kistérségi 
Társulással közösen használandó tanácskozóteremre vonatkozóan. Ezen felül még egy 
irodahelyiségre, melyben a Kistérségi Társulás Gyerekesély program munkatársai dolgoznak. 
A Német Nemzetiségi Önkormányzatot megkeresve úgy nyilatkoztak, hogy nem zárkóznak el 
attól, hogy az általuk használt helyiséget átadják a tankerület részére. 

Pintér Gábor képviselő hozzátette, hogy a Települések Oktatási Társulása által használt 
termek megüresedése esetén azok a Deutsch Klub részére való felajánlását javasolja. Egyrészt 
abból az okból kifolyólag, hogy nevezett helyen igényesen berendezett múzeum működik, 
ahova a gyermekek látogatását lehetne biztosítani, továbbá német nyelvi oktatás színhelyére 
alkalmasan berendezhető. 

Székely Szilárd polgármester tájékoztatásul közölte, hogy folyó évben döntést ebben a 
kérdésben meghozni nem tudnak, jövő évtől kezdődően pedig nem a hatáskörükbe tarozó 
feladat lesz ennek az elbírálása. 

Pintér Gábor képviselő úgy vélekedett, hogy a nemzetiségi önkormányzatok felé 
együttműködést tanúsítva minden segítséget megadnak a működési feltételek biztosítására. 

 

Székely Szilárd polgármester folytatta a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésével, 
melyről érintettel az ülésig egyeztetni nem tudott, azonban hozzáfűzte, hogy a tankerület 
munkaszervezetének irodahelyiség biztosítása kérdésében ettől eltekintve döntést kell 
hozniuk. Az irodahelyiségek tulajdon- és használati joga az önkormányzatok birtokában áll.  
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A korábbi Polgármesteri Hivatalban a központi bejárattal szemben jobb kéz felől a szociális 
igazgatás által használt három iroda, ezen kívül az építésügy által használt egy helyiség került 
szóba, valamint a tanácskozó. A járási tankerület a helyiségek használata után bérleti díjat 
fizetni nem tud, viszont a fenntartási és működtetési költségeket vállalja. 

Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere megkérdezte, hogy az irodák 
használatba adása mekkora időtartamra vonatkozik. 

Székely Szilárd polgármester válaszában elmondta, hogy várhatóan hosszú távú 
elhelyezésről van szó. 

Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármester tovább érdeklődött arról, hogy a 
tankerület elhelyezése miért nem az iskola épületében történik. 

Kocsisné Walter Ilona járási tankerületi igazgató hozzátette, hogy felsőbb szervezeti 
elgondolás alapján az iskolában való elhelyezés etikátlan megoldás lenne. Irányító szervként 
így a sásdi iskola más kontrollt kapna, mint például a gödrei, vagy a tankerülethez tartozó más 
iskolák. A legmegfelelőbb és zavartalan működéshez elengedhetetlen megoldás a felügyelt 
intézményeken kívül eső helyiségekben való elhelyezés. 

Székely Szilárd polgármester megkérdezte van-e valakinek további kérdése, észrevétele, 
javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy a testületek döntsenek a közös tulajdonban álló 
Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban található irodahelyiségek járási 
tankerület részére való biztosításáról. 

 
Javasolta, hogy biztosítsák a közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő 
ingatlanban található irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

120/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő 
ingatlan résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a 
járási tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely 
Szilárd polgármestert a szükséges jognyilatkozatok 
megtételére. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Székely Szilárd polgármester 
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Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
biztosítsák a közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban 
található irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

44/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlan 
résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a járási 
tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely Szilárd 
Sásd Város Önkormányzata polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy biztosítsák a 
közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban található 
irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

47/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlan 
résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a járási 
tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely Szilárd 
Sásd Város Önkormányzata polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
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Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
biztosítsák a közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban 
található irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
 

58/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlan 
résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a járási 
tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely Szilárd 
Sásd Város Önkormányzata polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
biztosítsák a közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban 
található irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

58/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlan 
résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a járási 
tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely Szilárd 
Sásd Város Önkormányzata polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
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Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy biztosítsák 
a közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban található 
irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

63/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlan 
résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a járási 
tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely Szilárd 
Sásd Város Önkormányzata polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
  
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy biztosítsák 
a közös tulajdonban álló Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlanban található 
irodahelyiségeket a járási tankerület részére. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

70/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. sz. alatt lévő ingatlan 
résztulajdonosaként irodahelyiséget biztosít a járási 
tankerület részére, egyben felhatalmazza Székely Szilárd 
Sásd Város Önkormányzata polgármesterét a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
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Kocsisné Walter Ilona járási tankerületi igazgató megköszönte Székely Szilárd 
polgármester pozitív hozzáállását és az együttműködést, egyben elmondta, hogy a törvény 
szabályozza a járási székhelyen a tankerületi igazgatóságok elhelyezését. A nagyszámú 
irodahelyiségek pedig szükségesek a többféle funkciót ellátó munkaszervezet elhelyezéséhez, 
pénzügyi ügyvitelhez, mivel az iskolák működtetésének állami átvétele során a pénzügyi, 
műszaki ügyviteli feladatok megszaporodnak. Ezen felül pedig folyamatos létszámbővítés is 
várható, valamint az intézmények ügyiratainak megfelelő tárolásáról kell gondoskodniuk. 
Elmondta, hogy bízik a további jó együttműködésben és megköszönte a lehetőséget, hogy a 
testületeknek személyesen adhatta elő a tankerület által képviselt szempontokat, továbbá 
megköszönte a testületek szavazatát is. 

 

6.)  Hulladékszállítási szerződések felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

Koszorús Tímea aljegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

Székely Szilárd polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a 
napirendi pontot. 

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy új hulladék törvény lép hatályba 2013. január 1-
jétől, mely megváltoztatja az önkormányzatok hatáskörét a hulladékszállítási díjak 
tekintetében. A települési önkormányzatoknak megmarad az a joga, hogy kijelölje a 
településen végzett hulladékszállítási szolgáltatót és azzal szerződést kössön. Szabályozási 
kötelezettség továbbra is fennáll a szolgáltató által elvégzett feladatok és a lakosság 
kötelességeinek meghatározásában. A hulladékszállítási díjat azonban a kijelölt közszolgáltató 
előkalkulációja után a minisztériumban fogadják el. Mivel ez egy elhúzódó folyamat a 
törvény átmeneti időszakban úgy rendelkezik, hogy a közszolgáltató a 2012. évben 
alkalmazott közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2%-os emelésével állapítsa meg a fizetendő 
összeget. A szolgáltató a községek esetében a Dél-Kom Kft., Sásd esetében a Biokom Kft. 
4,2%-os emelést tervez bevezetni ebben az átmeneti időszakban. A díjak megállapításában 
elfogadási hatáskörrel az önkormányzatok nem rendelkeznek, az emelést tudomásul kell 
venni. Az év végével a szolgáltatóval kötött szerződések lejárnak, azonban a törvény a rövid 
határidők miatt megengedi, hogy a szolgáltatóval akár egy évre szerződhessenek az 
önkormányzatok. A falvak esetében a képviselő-testületeknek arról is dönteni szükséges, 
hogy a lakosság részéről átvállalt hulladékszállítási díjakat a továbbiakban is fenntartják-e. A 
jövő évi költségvetés bizonytalansága és az önkormányzatok által szabadon felhasználható 
keret csökkenése nagy valószínűséggel nem teszi lehetővé a lakossági díjak finanszírozását. 
Amennyiben a testületek úgy döntenek, hogy a hulladékszolgáltatásra vonatkozó díjakat a 
lakosságra hárítják, úgy rendeletmódosítás válik szükségessé. Így tehát két kérdésben kell 
dönteni, egyrészről a szolgáltatóval kötött szerződés meghosszabbításáról, másrészről pedig a 
hulladékszállítási díjak lakosság részéről történő átvállalás fenntartásáról, illetve áthárításáról. 
Sásd esetében pedig a lakossági támogatás hiányában kizárólag a szerződés 
meghosszabbításáról szükséges dönteni. 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere érdeklődött, hogy a 
lakossági díjak átvállalásával kapcsolatosan lehetséges-e az év közbeni módosítás. 
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Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy lehetséges ugyan, de az első negyedéves díjakat a 
szolgáltató felé akkor is ki kell fizetni. Jövő év elején a költségvetési keretszámok 
ismeretében dönthet úgy a testület, hogy a rendeletében az erre vonatkozó szabályozásokat 
hatályon kívül helyezi. 
 
Székely Szilárd polgármester megkérte a testületeket, hogy a változásról a lakosságot 
feltétlenül értesítsék. 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere megkérdezte, hogy 
amennyiben a lakos nem fizeti meg az előírt díjakat, hogyan történik a hátralékok behajtása. 
 
Koszorus Tímea aljegyző válasza az volt, hogy a tartozást a lakostól adók módjára fogják 
behajtani. 
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte a testületeket, hogy döntsenek előbb a szolgáltatóval 
való szerződéshosszabbításról, majd a lakossági díjak átvállalásáról. 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a 
Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket egy 
éves időtartamra hosszabbítsák meg a díjemelést tudomásul véve. A lakossági támogatást a 
rendeletükben meghatározott módon továbbra is tartsák fent. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

45/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy a Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállításra 
vonatkozó közszolgálati szerződés hatályát 2013. január 1-
jétől 1 évre a Hulladékokról szóló törvény szerinti 
módosítással meghosszabbítja. A képviselő-testület 
tudomásul veszi a törvény szerinti 4,2% mértékű emelést, 
továbbá nyilatkozik arról, hogy fenntartja a díjak teljes 
önkormányzati átvállalását a helyi rendeletben foglaltak 
szerint. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Papp Magdolna polgármester 
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Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Dél-Kom Kft.-
vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket egy éves időtartamra 
hosszabbítsák meg a díjemelést tudomásul véve. A lakossági támogatásra vonatkozó részt a 
rendeletükben helyezzék hatályon kívül. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

48/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés hatályát 2013. január 1-jétől 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbítja. 2013. január 1-jétől a képviselő-testület 
kénytelen a lakossági díjak átvállalását megszűntetni. A 
képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi a lakossági 
díj bevezetésében szükséges és a törvény által lehetővé tett 
emelést. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta a települési szilárd 
hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló rendelet módosítását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Meződ Község Önkormányzata 
7/2012.(XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

9/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 (A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
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Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Dél-
Kom Kft.-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket egy éves 
időtartamra hosszabbítsák meg a díjemelést tudomásul véve. A lakossági támogatásról a 
későbbiekben döntenek. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
 
 Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
 

59/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Oroszló Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés hatályát 2013. január 1-jétől 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbítja. A képviselő-testület tudomásul veszi a 
törvény szerinti 4,2% mértékű emelést. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária  Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Dél-
Kom Kft.-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket egy éves 
időtartamra hosszabbítsák meg. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

59/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés hatályát 2013. január 1-jétől 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbítja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
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Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy az 
első negyedévben továbbra is tartsák fent a lakossági támogatást. A 2013. évi költségvetés 
ismeretében felülvizsgálják erre vonatkozó rendelkezésüket. A szolgáltató által kiszabott 
díjemelést tudomásul veszik. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

60/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgálati díjak törvény 
szerinti 4,2% mértékű emelését tudomásul veszi. A 
képviselő-testület 2013. évi költségvetés ismeretében, 
annak átvizsgálása után dönt arról, hogy fenn tudja-e tartani 
a közszolgáltatási díjak teljes önkormányzati átvállalását. A 
felülvizsgálatig, az átmeneti időszakban pedig továbbra is 
biztosítja a szolgáltató által kiszabott díjak megfizetését. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Dél-Kom 
Kft.-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket egy éves 
időtartamra hosszabbítsák meg. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 
Varga Község Képviselő-testületének 

 
64/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés hatályát 2013. január 1-jétől 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbítja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
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Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy az első 
negyedévben továbbra is tartsák fent a lakossági támogatást. A 2013. évi költségvetés 
ismeretében felülvizsgálják erre vonatkozó rendelkezésüket. A szolgáltató által kiszabott 
díjemelést tudomásul veszik. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
65/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgálati díjak törvény 
szerinti 4,2% mértékű emelését tudomásul veszi. A 
képviselő-testület 2013. évi költségvetés ismeretében, 
annak átvizsgálása után dönt arról, hogy fenn tudja-e tartani 
a közszolgáltatási díjak teljes önkormányzati átvállalását. A 
felülvizsgálatig, az átmeneti időszakban pedig továbbra is 
biztosítja a szolgáltató által kiszabott díjak megfizetését. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Dél-Kom 
Kft.-vel kötött hulladékszállítási közszolgáltatásra vonatkozó szerződésüket egy éves 
időtartamra hosszabbítsák meg. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

71/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Dél-Kom Kft.-vel kötött hulladékszállításra vonatkozó 
közszolgálati szerződés hatályát 2013. január 1-jétől 1 évre 
a Hulladékokról szóló törvény szerinti módosítással 
meghosszabbítja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
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Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy az első 
negyedévben továbbra is tartsák fent a lakossági támogatást. A 2013. évi költségvetés 
ismeretében felülvizsgálják erre vonatkozó rendelkezésüket. A szolgáltató által kiszabott 
díjemelést tudomásul veszik. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

72/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
hulladékszállításra vonatkozó közszolgálati díjak törvény 
szerinti 4,2% mértékű emelését tudomásul veszi. A 
képviselő-testület 2013. évi költségvetés ismeretében, 
annak átvizsgálása után dönt arról, hogy fenn tudja-e tartani 
a közszolgáltatási díjak teljes önkormányzati átvállalását. A 
felülvizsgálatig, az átmeneti időszakban pedig továbbra is 
biztosítja a szolgáltató által kiszabott díjak megfizetését. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
 
7.)  Belső ellenőrzési ütemterv 2013. évre 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 
Székely Szilárd polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt, hogy terjessze elő a 
napirendi pontot. 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás látta el eddig a 
belsőellenőrzési feladatokat, azonban a társulás 2013. január 1-jétől megszűnik. A 
belsőellenőrzési feladatok ellátása törvényi kötelezettség. A településeket közvetlen érintő 6. 
és 7. sz. melléklet tartalmazza az ellenőrzési területeket. Folyó hónap elejére tervezték az 
Állami Számvevőszék utóellenőrzésének lefolytatását, azonban tekintettel a járási hivatal 
felállításának munkálataira és az átalakulások előkészítése miatt adódó feladatok ellátása 
miatt egyességet kötöttek a belsőellenőrzéssel a vizsgálat elhalasztására. Kérte a képviselő-
testületeket, hogy a vizsgálat elvégzését vegyék tudomásul, Sásd Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének pedig döntést is kell hoznia az ellenőrzés lefolytatásáról. Mivel a 
belsőellenőrzés kötelezően ellátandó feladat, 2013. január 1-jétől a felállításra kerülő Közös 
Önkormányzati Hivatal állományába felvenni terveznek egy fő belső ellenőrt. Kérte a 
képviselő-testületeket, hogy fogadják el a belsőellenőrzési ütemterv elfogadását. 
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Székely Szilárd polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd megkérdezte van-e 
valakinek kérdése, észrevétele, javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy a belsőellenőrzési ütemtervet fogadják el. 
 
Székely Szilárd Sásd Város Önkormányzat polgármestere javasolta a belsőellenőrzési 
ütemterv elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

121/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2013. évre szóló belsőellenőrzési 
ütemtervet a szóban elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd Sásd Város Önkormányzat polgármestere megkérte a képviselő-testületet, 
hogy a decemberre tervezett utóellenőrzés lefolytatásának 2013. év tavaszáig való 
elhalasztását fogadják el. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon:  

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

122/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 
határozott, hogy a decemberre tervezett Állami 
Számvevőszék 2012. év decemberére tervezett 
utóellenőrzését 2013. év tavaszáig elhalasztja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Székely Szilárd polgármester 
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Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta a 
belsőellenőrzési ütemterv elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
 

46/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testülete úgy határozott, 
hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
2013. évre szóló belsőellenőrzési ütemtervet a szóban 
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Papp Magdolna polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta a belsőellenőrzési 
ütemterv elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

49/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. 
évre szóló belsőellenőrzési ütemtervet a szóban elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta a 
belsőellenőrzési ütemterv elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 
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Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

61/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. 
évre szóló belsőellenőrzési ütemtervet a szóban elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta a belsőellenőrzési 
ütemterv elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

66/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. 
évre szóló belsőellenőrzési ütemtervet a szóban elhangzott 
kiegészítésekkel elfogadja. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta a belsőellenőrzési 
ütemterv elfogadását. 
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 



47 
 

47 
 

 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

73/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
2013. évre szóló belsőellenőrzési ütemtervet a szóban 
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 

                           Határidő: azonnal 
                           Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
 
8.)  Mozgókönyvtári ellátás 

Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Székely Szilárd polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a 
napirendi pontot. 

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a közművelődési ellátások között a 
mozgókönyvtári ellátásban is változások következnek be 2013. január 1-jétől. A 
Közművelődési törvény január 1-jétől életbelépő módosítása szerint, valamint az 
Önkormányzati törvény a települési önkormányzatok kötelező feladatait megállapító 
rendelkezései alapján továbbra is kötelező valamennyi településen a közművelődési színtér, 
vagyis kultúrház fenntartása és a könyvtári ellátás biztosítása. A könyvtári ellátást két módon 
van lehetősége a települési önkormányzatnak a lakosság számára biztosítani. Az egyik, hogy 
önálló könyvtárintézményt létesít és tart fenn intézményi szintű könyvtár ellátással, vagy 
pedig a megyei könyvtár szolgáltatásait igénybe véve, ami az eddigi mozgókönyvtári 
ellátásnak felel meg. A települési önkormányzat megállapodást köt a megyei könyvtárral az 
ellátásra vonatkozóan, melyben az igénybe vett szolgáltatások, könyvek, folyóiratok 
fogadására alkalmas könyvtári és információs közösségi hely elnevezésű könyvtári szolgáltató 
helyet működtet. A törvény értelmében a helyi önkormányzat köteles működtetni és 
finanszírozni az előírásnak megfelelő szolgáltató helyet, valamint a feladatot ellátó személy 
bérét is. A Csorba Győző Megyei Könyvtár előzetesen írásban megkereste a települések 
polgármestereit, ajánlatukat a törvényben meghatározottaknak megfelelően fogalmazták meg. 
A megyei könyvtár vállalta a szakmai ellátást, a könyvek kiszállítását, a települési 
önkormányzat pedig kötelezettséget vállal a szolgáltató helyiség fenntartására, működtetésére. 
Alapvetően a törvény értelmében a finanszírozási rend is megváltozik. Az állami támogatás 
két formában történik lehívásra, egyrészről a megyei könyvtár kap egy meghatározott 
normatívát, melyből a saját kiadásait finanszírozhatja, másrészről a települési önkormányzat 
közművelődési normatíva címén, mely kizárólag ezekre a feladatokra fordítható. Ez az összeg 
a településen élő lakosságra nézve lakosonként 1.100,- forint. E tekintetben, mivel a feladat 
ellátására nagyobb állami támogatást nem kapnak, ehhez mérten kell az ellátást 
megvalósítaniuk. A törvény meglehetősen bekorlátozza a lehetőségeket, ha minimális keretek 
között, de a feladatot el kell látni. Kérte a képviselő-testületeket, hogy fogadják el a 
megállapodás tartalmát és hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
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Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere érdeklődött, hogy mi az a 
minimális nyitva tartás, amire az önkormányzatok kötelezhetők. 
 
Szeifer Csaba a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója 
hozzáfűzte, hogy az egész rendszer működését szabályozó rendelkezések még nem állnak 
készen. A törvény azonban a megkötésére kötelezi mindkét felet, ezért adódhatnak a 
megállapodásban hiányosságok, melyek a későbbiekben közös megegyezéssel 
meghatározhatók. Ahogy az előterjesztésben is elhangzott, két lehetőség van a könyvtári 
ellátás biztosítására, az egyik a megyei könyvtárral való együttműködés, a másik pedig a saját 
intézményi szintű ellátás. 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere úgy látta, hogy az előző évi 
normatívából kiindulva a megyei könyvtárak sokkal magasabb normatívát hívhatnak le az 
államtól, mint amennyi a települési önkormányzatokra jut. A költségek azonban közel sem 
azonosak, sőt a települési önkormányzatoknak jóval kevesebb összegből kell magasabb 
finanszírozású feladatokat ellátni. 
 
Szeifer Csaba a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatója 
válaszában elmondta, hogy a megyei könyvtárak feladata az egész megyére kiterjednek, nem 
csupán egy-egy településre. A normatíva ebben a tekintetben arányos lehet. Abban az esetben, 
ha a megállapodás nem kerül aláírásra, nem kap az önkormányzat semmilyen támogatást. 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatásul hozzátette, hogy a települések könyvállománya 
a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonában volt, melyre a megyei könyvtár igényt 
tartana. A könyveket térítésmentesen vennék át, melyekkel a jövőben a települések felé a 
szolgáltatást végezné meghatározott összegért. Közel 20mFt-ot költöttek, sőt évente további 
összegeket fordítottak a meglévő könyvállomány feltöltésére, valamint folyóiratok 
megvásárlására. A megyei könyvtárral a későbbiekben még tárgyalást kezdeményeznek ebben 
az ügyben, a települések megállapodásait nem befolyásolja. 
 
Pál Csaba képviselő úgy vélekedett, hogy a településeknek nincs más választása, mivel 
kötelező feladatként valamilyen módon könyvtári szolgáltatást kell nyújtaniuk. 
 
Koszorus Tímea aljegyző hozzátette, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat saját maga 
szeretne intézmény szintű szolgáltatást finanszírozni, úgy az ennél még nagyobb ráfordítást 
igényelne. 
 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere elmondta, hogy kedvezőbb 
ajánlatot is kaphattak volna, mint például ahogy eddig is- a mozgó könyvtáros bérének 
finanszírozását nem az önkormányzatoknak kellett biztosítani. Továbbá a megkeresés 
semmilyen szabályozást nem tartalmaz, az önkormányzatokra nézve a megállapodás 
aláírásával nem tudják milyen kötelezettségeket vállalnak. 
 
 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a megállapodás megkötésével az ellátás 
színvonala csökkenhet, viszont ha nem írják alá a törvény erejénél fogva önálló szolgáltatást 
kell létrehozni. Egyetlen lehetőség a szolgáltatás leépítése minimális szintre. 
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Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere felvetette, hogy a 
megyei könyvtár a későbbiekben előírhat az önkormányzatoknak olyan nyitva tartást, aminek 
ebből a támogatási összegből nem tudnak majd eleget tenni. Például 2012. évben előírás volt 
a heti 6 órás nyitva tartás. 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere hozzátette, hogy a 
megállapodás azt is tartalmazza, hogy az önkormányzatok szerződésszegés esetén 
szankcionálhatók. 
 
Székely Szilárd polgármester úgy véli a települések számára a felkínált megállapodás 
rendkívül előnytelen, javasolta, hogy próbáljanak valamilyen módon a megyei könyvtárral 
megegyezni a megállapodásban foglalt lehetőségek és kötelezettségek februári 
felülvizsgálatában. Esetlegesen a jövőben egy a szolgáltatás finanszírozását ellátó társulás 
létrehozása is szóba jöhet. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a megállapodást a törvényi kötelezettségnek eleget 
téve szükséges aláírni, a megállapodás a későbbiekben a lehetőségeket mérlegelve 
felbontható. Várhatóan megfelelő megoldást találnak majd a felmerült problémára. 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere felhívta a figyelmet 
arra, hogy a szerződés határozottan egy évre szól, amit év közben felbontani nem lehet. 
 
Székely Szilárd polgármester az elhangzottakra tekintettel javasolta, hogy a települések 
polgármesterei keressék fel a megyei könyvtárat egyeztetés céljából. 
 
Szeifer Csaba Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgató felajánlotta 
segítségét a megyei könyvtárral való egyeztetés lefolytatásában. 
 
Koszorus Tímea aljegyző kérte a képviselő-testületeket, hogy hatalmazzák fel a 
polgármestereket a Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő megállapodás aláírására, a 
megállapodás tartalmát pedig fogadják el az egyeztetés alakulásától függően. 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte van-e valakinek további kérdése, észrevétele, 
javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte a képviselő-testületeket, hogy szavazzanak. 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a 
kérdésben később döntsenek. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt. 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mozgókönyvtári ellátás 
napirendi pontban a Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő megállapodás 
kérdésében nem döntött. 

 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Csorba Győző 
Megyei Könyvtárral kötendő megállapodás tartalmát a megyei könyvtárral történő egyeztetést 
követően fogadják el. A megállapodás megkötésére hatalmazzák fel a polgármestert. 
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

50/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő a 
mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó megállapodás 
tartalmát a megyei könyvtárral történő egyeztetést követően 
elfogadja, továbbá felhatalmazza Merk Zsolt polgármestert 
a szükséges jognyilatkozatok megtételére és a 
megállapodás aláírására. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a 
Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő megállapodás tartalmát a megyei könyvtárral 
történő egyeztetést követően fogadják el. A megállapodás megkötésére hatalmazzák fel a 
polgármestert. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

62/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csorba Győző Megyei 
Könyvtárral kötendő a mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó megállapodás 
tartalmát a megyei könyvtárral történő egyeztetést követően elfogadja, továbbá 
felhatalmazza Pintérné Magyar Mária polgármestert a szükséges 
jognyilatkozatok megtételére és a megállapodás aláírására. 

 
Határidő: azonnal 

                        Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy fogadják el 
a megállapodás tartalmát és hatalmazzák fel a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
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Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

67/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő a 
mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó megállapodás 
tartalmát elfogadja, továbbá felhatalmazza Márhoffer Tibor 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és 
a megállapodás aláírására. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy a Csorba 
Győző Megyei Könyvtárral kötendő megállapodás tartalmát a megyei könyvtárral történő 
egyeztetést követően fogadják el. A megállapodás megkötésére hatalmazzák fel a 
polgármestert. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

74/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Csorba Győző Megyei Könyvtárral kötendő a 
mozgókönyvtári ellátásra vonatkozó megállapodás 
tartalmát a megyei könyvtárral történő egyeztetést követően 
elfogadja, továbbá felhatalmazza Fazekas Tibor 
polgármestert a szükséges jognyilatkozatok megtételére és 
a megállapodás aláírására. 

                          Határidő: azonnal 
                          Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
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9.)  Pénzintézeti adósságállomány állami finanszírozása 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az országgyűlés határozott az oktatási 
intézmények átvételével párhuzamosan az önkormányzatoknál keletkezett fejlesztési és 
működési célú hitelállomány, adósságállomány konszolidációjáról, azonban kizárólag azon 
adósságállomány tekintetében, mely pénzintézetekkel szemben állt fenn. Azon települések 
esetében, melynek lakosságszáma 5000 fő alatt van, teljes mértékben átvállalják. Egy későbbi 
módosító javaslat szerint vizsgálták azt is, hogy a működéssel szorosan összefüggő 
kötelezően végzendő feladatok ellátására fordították-e a fejlesztési hitelt. Jelenlévő 
települések hitelintézetek felé fennálló tartozását az állam átvállalta. A konszolidációról két 
előadást tartottak, melyben az átvállalás kondícióiról és határidőről tájékoztattak. Elmondták 
azt is, hogy kizárólag a hitelintézetekkel szemben fennálló tartozásokat vállalja át az állam, 
továbbá szó esett a szállítói tartozásokról is. Az adósságkonszolidáció zárónapja december 
12-e volt, az ezen a napon fennálló hitelállományt vállalta át az állam. A rendelkezést a 
zárónapot megelőzően öt nappal került nyilvánosságra, így az önkormányzatoknak 
lehetőségük nyílt a szállítói tartozások hitellé való átalakítására. A tájékoztatást követően 
azonnal kezdeményezték a szállítói tartozások pénzintézeti hitellel való kiváltását, azonban a 
számlavezető pénzintézetnél a hitelfelvételt megkezdeni az általuk a bankszövetséggel kötött 
megállapodásra hivatkozva nem tudták. A bankok a tartozás összegét december 28-i nappal 
egy összegben írják jóvá. Az önkormányzatok a negyedéves kamatfizetési periódus összegét 
ezzel megtakarítják, ezt a költségvetésben tervezett és elfogadott megtakarítást az állam 
előírása szerint a szállítói kötelezettségek finanszírozására kell fordítani. Elmondta, hogy nem 
csupán a számlavezető pénzintézettel folytatott tárgyalásokat a szállítói tartozások 
rendezésére, más pénzintézetet is megkeresett, sajnos eredménytelenül. Mindezek ellenére az 
állami konszolidációt pozitív folyamatként értékelte, mivel az intézmények működtetését az 
állam átveszi, a működtetésből származó adósságállomány fizetési kötelezettségét pedig az 
önkormányzatokra hárítaná, ez pedig súlyos működési képtelenséghez vezethetett volna. Ezt 
követően felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy településenként ismertesse 
az átvállalt összegeket. 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a megvalósítás során valamennyi 
polgármesterrel egyeztettek, a zárónapig igyekeztek a folyószámla hitelkereteket kimeríteni, 
ezzel csökkentve a szállítói tartozásokat, Sásdnak átadandó pénzeszközből származó 
hátralékokat. Felsőegerszeg község esetében nem volt folyószámlahitel. Kritika érte az 
adósságkonszolidációt, hogy azon települések, ahol nem volt folyószámlahitel, akár amiatt, 
hogy jól gazdálkodtak, akár amiatt, hogy visszafogták a fejlesztéseiket- milyen módon fogja 
az állam honorálni. Ilyen lehet az, hogy a következő évben majd önerő nélkül pályázhatnak. 
Vázsnok község és Sásd érintett a hosszú lejáratú fejlesztési hitelek kapcsán, Sásd esetében 
hozzávetőlegesen évi 7mFt,- és 1,5mFt,- kamatteher, Vázsnok esetében pedig 601eFt,- és 
100eFt,- kamatteher állt fent. Ezen hitelállományok átvállalását még nem hajtották végre, 
azonban felmérés alatt állnak. December 14-én a hitelintézetek az önkormányzatok számára 
küldenek egy kimutatást, melyet az önkormányzatoknak jóvá kell hagyni, illetve módosítani. 
Végső időpont december 28-a, amikor is a fennmaradt hitelállományok is rendezésre 
kerülnek. 
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Székely Szilárd polgármester megkérdezte van-e valakinek további kérdése, észrevétele, 
javaslata az elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte a képviselő-testületeket, hogy szavazzanak. 
 
Székely Szilárd Sásd Város Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy fogadják el az 
állami konszolidációt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselő-testületének 
 

123/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

1. A képviselő-testület/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. 
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel 
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az 
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében: 
a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat 

a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat NEM rendelkezik olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy 
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által 
megjelölt számlára utalja*, 

 
 



54 
 

54 
 

 
 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot 
képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

              Határidő: 2012. december 17. 
              Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy fogadják el az 
állami konszolidációt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

51/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

1. A képviselő-testület/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. 
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel 
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az 
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében: 
a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat 

a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 
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5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat NEM rendelkezik olyan 

betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy 
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által 
megjelölt számlára utalja*, 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 
önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, 
információkat, megismerje és kezelje. 

              Határidő: 2012. december 17. 
              Felelős: Merk Zsolt polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
fogadják el az állami konszolidációt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

63/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

1. A képviselő-testület/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. 
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel 
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az 
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében: 
a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat 

a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 
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c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 

megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat NEM rendelkezik olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy 
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által 
megjelölt számlára utalja*, 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az 
önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez szükséges adatokat, 
információkat, megismerje és kezelje. 

                  Határidő: 2012. december 17. 
                  Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy fogadják el 
az állami konszolidációt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

68/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

1. A képviselő-testület/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. 
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel 
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az 
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.  

4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
nevében: 
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a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat 

a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat NEM rendelkezik olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy 
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által 
megjelölt számlára utalja*, 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot 
képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

              Határidő: 2012. december 17. 
              Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy fogadják el 
az állami konszolidációt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

75/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 
 

1. A képviselő-testület/ a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 
2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 76/C. 
§-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt feltételekkel 
tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek 
tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét 
lehetővé teszi. 

2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési 
eljárás alatt nem áll. 

3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
286. § alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és 
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat/társulás helyett az 
állam közvetlenül megfizesse a hitelezőknek/ kölcsönnyújtóknak.  
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4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 

nevében: 
a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 

járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja 
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat 

a Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

5. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat NEM rendelkezik olyan 
betéttel, vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a 
konszolidációval érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak 
fedezetére, vagy teljesítés biztosítékául szolgál és e betét, vagy 
számlakövetelés összegét – legfeljebb az ahhoz kapcsolódó adósságelem 
összegének mértékéig – 2012. december 28-i dátummal, az állam által 
megjelölt számlára utalja*, 

6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy 76/C. § szerinti 
adósságkonszolidáció során a Magyar Államkincstár a banktitkot 
képező, az önkormányzatra/társulásra vonatkozó, a törlesztéshez 
szükséges adatokat, információkat, megismerje és kezelje. 

              Határidő: 2012. december 17. 
              Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
 
10.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodás jóváhagyása 

Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
Székely Szilárd polgármester felkérte Koszorus Tímea aljegyzőt, hogy terjessze elő a 
napirendet. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a képviselő-testületeknek egy elvi kérdésben kell 
döntést hozniuk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött megállapodást 
utólagosan jóvá kell hagyniuk. Kérte a képviselő-testületeket, hogy a megkötött 
megállapodást hagyják jóvá. 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte van-e valakinek kérdése, észrevétele, javaslata az 
elhangzottakkal kapcsolatban. 

Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte a képviselő-testületeket, hogy szavazzanak. 
 

Székely Szilárd Sásd Város Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy hagyják jóvá a 
megkötött megállapodást. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város Képviselő-testületének 
124/2012. (XII. 13.) KTH számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Általános 
Művelődési Központ és a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
köznevelési intézmény  által ellátott, 2013. január 1. napjától állami 
fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak (általános 
iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, alapfokú 
művészetoktatás, és szakközépiskolai, szakiskolai nevelés-oktatás 
állami fenntartásba és működtetésbe való átadásáról, a 
vagyontárgyak ingyenes használatba, illetve vagyonkezelésre 
adásáról, a foglalkoztatott átvételéről a köznevelési feladatot ellátó 
egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés 
a) pontja alapján Sásd Város Önkormányzata – mint a Települések 
Oktatási Társulása gesztora – polgármestere és a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központ által 2012. december 12-én kötött 
megállapodást jóváhagyja. 

                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
hagyják jóvá a megkötött megállapodást. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Felsőegerszeg Község Képviselő-testületének 
47/2012. (XII. 13.) KTH. számú határozata 

 
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi 
Általános Művelődési Központ által ellátott, 2013. január 1. 
napjától állami fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak 
(általános iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati 
feladat, alapfokú művészetoktatás, állami fenntartásba és 
működtetésbe való átadásáról, a vagyontárgyak ingyenes 
használatba, illetve vagyonkezelésre adásáról, a foglalkoztatott 
átvételéről a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján Sásd 
Város Önkormányzata – mint a Települések Oktatási Társulása 
gesztora – polgármestere és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által 2012. december 12-én kötött megállapodást 
jóváhagyja. 

                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Papp Magdolna polgármester 
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Merk Zsolt  Meződ Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy hagyják jóvá a 
megkötött megállapodást. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Meződ Község Képviselő-testületének 
 

52/2012. (XII. 13.) KTH számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi 
Általános Művelődési Központ által ellátott, 2013. január 1. 
napjától állami fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak 
(általános iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati 
feladat, alapfokú művészetoktatás, állami fenntartásba és 
működtetésbe való átadásáról, a vagyontárgyak ingyenes 
használatba, illetve vagyonkezelésre adásáról, a foglalkoztatott 
átvételéről a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján Sásd 
Város Önkormányzata – mint a Települések Oktatási Társulása 
gesztora – polgármestere és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által 2012. december 12-én kötött megállapodást 
jóváhagyja. 

                    Határidő: azonnal 
                    Felelős: Merk Zsolt polgármester 

 

Kázmér Miklósné Oroszló Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy hagyják 
jóvá a megkötött megállapodást. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Oroszló Község Képviselő-testületének 
 

60/2012. (XII. 13.) KTH számú határozata 
 

Oroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi 
Általános Művelődési Központ által ellátott, 2013. január 1. 
napjától állami fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak 
(általános iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati 
feladat, alapfokú művészetoktatás, állami fenntartásba és 
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működtetésbe való átadásáról, a vagyontárgyak ingyenes 
használatba, illetve vagyonkezelésre adásáról, a foglalkoztatott 
átvételéről a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján Sásd 
Város Önkormányzata – mint a Települések Oktatási Társulása 
gesztora – polgármestere és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által 2012. december 12-én kötött megállapodást 
jóváhagyja. 

                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 

 

Pintérné Magyar Mária Palé Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy 
hagyják jóvá a megkötött megállapodást. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselő-testületének 
 

64/2012. (XII. 13.) KTH számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Általános 
Művelődési Központ által ellátott, 2013. január 1. napjától állami 
fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak (általános 
iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, alapfokú 
művészetoktatás, állami fenntartásba és működtetésbe való 
átadásáról, a vagyontárgyak ingyenes használatba, illetve 
vagyonkezelésre adásáról, a foglalkoztatott átvételéről a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján Sásd 
Város Önkormányzata – mint a Települések Oktatási Társulása 
gesztora – polgármestere és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által 2012. december 12-én kötött megállapodást 
jóváhagyja. 

                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Márhoffer Tibor  Varga Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy hagyják 
jóvá a megkötött megállapodást. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

 



62 
 

62 
 

 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

Varga Község Képviselő-testületének 
 

69/2012. (XII. 13.) KTH számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Általános 
Művelődési Központ által ellátott, 2013. január 1. napjától állami 
fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak (általános 
iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati feladat, alapfokú 
művészetoktatás, állami fenntartásba és működtetésbe való 
átadásáról, a vagyontárgyak ingyenes használatba, illetve 
vagyonkezelésre adásáról, a foglalkoztatott átvételéről a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján Sásd 
Város Önkormányzata – mint a Települések Oktatási Társulása 
gesztora – polgármestere és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által 2012. december 12-én kötött megállapodást 
jóváhagyja. 

 

          Határidő: azonnal 
          Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 

 

Fazekas Tibor Vázsnok Község Önkormányzat polgármestere javasolta, hogy hagyják 
jóvá a megkötött megállapodást. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása. 
 

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki egyetért, az 
kézfeltartással szavazzon: 

 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

Vázsnok Község Képviselő-testületének 
 

76/2012. (XII. 13.) KTH számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi 
Általános Művelődési Központ által ellátott, 2013. január 1. 
napjától állami fenntartásban ellátott köznevelési alapfeladatainak 
(általános iskolai nevelés-oktatás, pedagógiai szakszolgálati 
feladat, alapfokú művészetoktatás, állami fenntartásba és  
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működtetésbe való átadásáról, a vagyontárgyak ingyenes 
használatba, illetve vagyonkezelésre adásáról, a foglalkoztatott 
átvételéről a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. 
évi CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a) pontja alapján Sásd 
Város Önkormányzata – mint a Települések Oktatási Társulása 
gesztora – polgármestere és a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ által 2012. december 12-én kötött megállapodást 
jóváhagyja. 

 

                     Határidő: azonnal 
                     Felelős: Fazekas Tibor polgármester 
 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése, észrevétel, 
hozzászólása. Mivel több napirendi pont nem volt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, 
megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta. 
 

Kmft. 
 

 
 Székely Szilárd Papp Magdolna Merk Zsolt 
 Sásd Város Önkormányzat Felsőegerszeg Község Önkormányzat Meződ Község Önkormányzat 
 polgármestere polgármestere polgármestere 

 
 
 

 Kázmér Miklósné Pintérné Magyar Mária Márhoffer Tibor 
 Oroszló Község Önkormányzat Palé Község Önkormányzat Varga Község Önkormányzat 
 polgármestere polgármestere polgármestere 

 
 
 

 Fazekas Tibor Dr. Kajdon Béla Dr. May Gábor 
 Vázsnok Község Önkormányzat Sásd Város Magyarhertelend, Bodolyabér, 
 polgármestere jegyzője Oroszló Községek körjegyzője 
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J e g y z ő k ö n y v 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2012. december 13. napján tartott 
testületi üléséről. 
 
Ülés helye:   Sásdi ÁMK Közösségi Ház étterme 
   7370 Sásd, Szent Imre u. 29-31. 
 
Jelen vannak:  Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Jusztinger 

Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető 

 
Igazoltan távol: Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl 
az alábbi napirendi pontokat is tárgyalják meg az alábbi módosításokkal:  

- német tanári álláshelyre határozott idejű munkaszerződés megkötéséhez hozzájárulást, 
- a meghívóban szereplő 14./ pont helyett, miután ezt együttes ülésen megtárgyalták, 

így helyette az Intézményi működtetésekre vonatkozó szerződés tudomásulvételét, 
- Forgalmi csomópont támogatási előleg hitel meghosszabbítását. 

A képviselőtestület a napirendi javaslatokat egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: 
 
11./ Német tanári álláshelyre határozott idejű munkaszerződés megkötéséhez hozzájárulás 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
12./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
13./ Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves beszámolója 

és a költségvetési rendelet módosítása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
14./ A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
15./ Közös hivatal alakításának előkészülete 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
16./ Intézményi működtetésekre vonatkozó szerződés tudomásulvétele 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
17./ LEKI pályázat módosítása, ravatalozó előtető 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
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18./ KEOP-2.2.3/A/09-11. azonosító számú, üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 

című pályázatban közreműködés 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
19./ Forgalmi csomópont támogatási előleg hitel meghosszabbítása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
11./ Német tanári álláshelyre határozott idejű munkaszerződés megkötéséhez 

hozzájárulás 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az iskolaigazgató szeretne kinevezni a német 
tanári álláshelyre határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozót. Ezt a TOT. Tanács 
támogatta, miután Galambosné Wágner Éva pedagógus nyugdíjba vonult. Ezért kérte az 
iskolaigazgató a testületet, hogy ehhez járuljon hozzá.  
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy Benke Tamásról van szó, aki elkezdte 
az iskolai tanulmányait. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy költségvetés szempontjából már érdektelen a 
testület számára a döntés 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, ezzel csak biztosítják, hogy továbbra is legyen 
német tanár az iskolában.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy megtörtént-e a dolgozó kinevezése? 
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte a testületet, járuljon hozzá a német tanári álláshelyre 
határozott idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozó kinevezéséhez.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

125/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a német tanári álláshelyre határozott 
idejű munkaszerződéssel rendelkező dolgozó kinevezéséhez 
hozzájárult. 

 
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
   Határidő:  azonnal  
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Székely Szilárd polgármester megköszönte az igazgató asszonynak a munkáját. 
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató úgyszintén megköszönte a lehetőséget és a testületnek a 
bizalmát. 
 
12./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy megkereste a hivatalt egy cég, felajánlották, 
hogy készítenek egy előzetes kalkulációt, hogy az intézményeknek felmérték a háztető 
felületét, ahol lehetőség lenne a jövő év folyamán napelemek kiépítésére. Valamennyi 
intézmény tetőfelületére tennének fel napelemeket. Az intézmény működésében villanyáromat 
termelnének. Tudni kell majd a pontos számokat, felvetéseket, amennyiben jónak látják, 
akkor pályázhatnának erre, az önerőről is gondoskodnának.  
 
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy nézzék meg a konyhán lévő napkollektort is.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a DRV megkereste a hivatalt írásban is kérte, 
hogy nyújtsanak be pályázatot, mely szerint a szennyvíztelepnél lévő épületre napkollektort 
tennének fel. A DRV vállalja az önerő biztosítását a pályázat lebonyolítása során, ők erről 
nyilatkoztak is.  
Az ivóvíz pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy elkészült a közbeszerzési szakértőnek az 
anyaga, ezt közösen megnézték, átdolgozták. Kérte a szakértőt, hogy az ajánlati ár legyen a fő 
döntő tényező. Pluszként sok garanciát kikötött benne.  
A közbiztonsági helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy kistérségi fórumon vett részt, a 
kapitány úrral is tárgyalt, sajnos a BM csökkenti a rendőrség állományának a létszámát. Ez 
sajnos a sásdi rendőrőrsre is vonatkozik. A rendőrség kérte, amennyiben az önkormányzat 
jövő költségvetése vagy pályázati úton való forrása engedné a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítését, hiszen nagyon romlott a vagyon elleni bűncselekmények aránya.  
Elmondta, hogy a közművelődési feladataik ellátására egyenlőre úgy tűnik, hogy nem áll 
rendelkezésre pénz, és mivel feladatfinanszírozás van, félnek, nehogy átcsoportosítani is 
lehessen. Pillanatnyilag közművelődési feladatok ellátására 30 mFt-ot különítenek el. Ennyi 
pénzből nem lehet a kulturális feladataikat, a városi könyvtár üzemeltetését finanszírozni.  
Városgazdálkodás tekintetében a Belügyminisztérium Budapesten azt a tájékoztatást adta, 
hogy a 2011-es  irányszámokat tekintik mértékadónak. Abban az évben a sásdi 
városgazdálkodási kft-nek nem biztosítottak működési támogatást, sőt ők fizettek még 7 mFt-
ot a város költségvetésébe. Illetve ebben az évben a karbantartói állománynak a 75 %-os bért 
folyósítottak, mert hónapokon keresztül fizetetlen szabadságon voltak a dolgozók. A 
budapesti megbeszélésen azt kérték, hogy az önkormányzat jelezze feléjük a problémát.  
Elmondta, hogy a közmunkaprogramot lezárták, leellenőrizték, mindent rendben találtak. 
Megköszönte Merk Zsoltnak a  közmunkaprogramban végzett munkáját, aki irányította a 
közmunkaprogramnak a fizikai lebonyolítását, illetve az önkormányzat polgármesteri hivatal 
dolgozóinak, akik elszámolták a közmunkások munkáját. Újabb közmunkaprogram 
pályázatok benyújtására van lehetőség. 3 fő közmunkás felvételére nyílik majd lehetőség, akik 
a télen majd a hó helyzetben helyt állnak. Jövő évre vonatkozóan 2 közmunka programot 
adtak be. Egy belvízelvezetési közmunkaprogramot, hasonlóan a tavalyihoz. Elkészült az 
Erzsébet utca és a Zöldfa utca alsó részének a vízelvezető árkainak burkolása.  
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Ezt is leellenőrizték, átvették a munkát, mindent rendben találtak. Jövő évre is ároktisztítási 
munkákat jelöltek meg a pályázatban. A másik program a mezőgazdasági program, ahol 
vállalni kellett 2,5 ha-os terület megművelését.  
A tüdőgondozóval kapcsolatban elmondta, hogy a kistérségi társulás még próbálja a működést 
a továbbiakban vinni  a HASZAK-al. A Sásdi Térségi Intézményfenntartó és Nonprofit Kft-t 
alapították meg, ott igyekeznek megszerezni a működési engedélyeket.  
Lakatos Judit az elmúlt testületi ülésen jelen volt, aki megkérdezte, hogy az elmaradt 
juttatásaival kapcsolatban mi a helyzet, mikor kerül kifizetésre. Az egyik részére válaszoltak 
is, hogy majd kifizetik, illetve volt egy pályázat, amiből ő azt állította, hogy nem kapta meg a  
megfelelő összeget. A TOT. munkaszervezete megküldte részére a pályázat tételes 
elszámolását, és ott dokumentumokkal igazolták, hogy Lakatos Juditot kifizették. Ezeket a 
dokumentumokat átadja majd Lakatos Juditnak és kérni fogja, hogy a TOT. gazdasági 
szervezetéhez forduljon majd és ott egyeztessen.  
Megkérdezte Pintér Gábor képviselőt, hogy a mentőállomással kapcsolatban Tiffán Zsolttal 
sikerült-e beszélni? 
 
Pintér Gábor képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy még nem tudott utána nézni 
ennek a dolognak.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a hivatal átszervezésével kapcsolatban elmondta, hogy jövő év 
októberéig a díszterem megmarad, így a székeket visszahozatta a kft-vel. December 18-án 
járási állományülés lesz, Dr. Bércesi Ferenc részvételével. A működtetési költségek 
átvállalásának vonatkozásában is tárgyaltak, mely szerint vállalják a költséget. Hajlandók 50 
%-ban a portás dolgozó bérét, a takarító és az egyéb költségeket vállalni. Az önkormányzat 
fogja kifizetni és tovább fogja számlázni.  
 
Rab Győzőné alpolgármester a tüdőgondozóval kapcsolatban elmondta, tárgyalt a főorvos 
asszonnyal az ügyben, hogy a jövő évben változik-e majd a helyzet. Sajnos olyan választ 
kapott, hogy a tüdőgondozó további működtetése nem fog itt maradni, valószínűleg 
Komlóhoz vagy a megyéhez csatolnák ezt a részt. Ez nem lenne jó dolog, ezért javasolták, 
hogy inkább a dombóvári kórház igazgatójával tárgyaljanak. A főorvos asszony elmondta, 
hogy a sásdi tüdőgondozóban nagyon régi a gép, sokszor olyan felvétel készül, ami nem 
igazán használható.  
A temetővel kapcsolatban elmondta, hogy megkereste őt Sárközi Lajosné, mely szerint régóta  
a hűtőhasználati díjakhoz nem nyúltak hozzá, így az összegek magasak. Kérte, hogy a temetői 
rendeletet nézzék majd meg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy őt is megkereste Sárközi Lajosné, kérte tőle, 
hogy írja le a javaslatait ez ügyben.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző annak idején ezt úgy alkották meg, arra teszi érdekeltté a 
hozzátartozót, hogy minél előbb temettesse el az elhunytat.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a következő testületi ülésre majd behozzák a 
rendeletet.  
 
Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a zeneiskolában elromlott a keringető 
szivattyú. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet? 
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Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy átállították a 
kazánt. Az új szivattyú ára 130 eFt, erre jelen pillanatban nincs pénz. A szivattyú most 
folyamatosan megy, 38 fokos vizet nyom a rendszerbe.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a tornateremben már többször letekerte a fűtést. 
Tudomása szerint az önkormányzatot megkereste egy cég biztosítás ügyben, mely szerint 40 
%-al olcsóbb biztosítást ajánlott, ez így volt?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a m2-ekre voltak kíváncsiak, majd küldenek 
ajánlatot, melyet részükre megküldtek.  
 
Pintér Gábor képviselő a Deutsch klub nevében kérte, hogy a klub múzeumi tárgyait 
ideiglenesen szeretné, ha elhelyezhetnék az iskolában, van-e erre lehetőség? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erre van lehetőség, keressenek egy helyet az 
iskolában. Kérte a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót fogadja el. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

126/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

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

13./ Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
beszámolója és a költségvetési rendelet módosítása 

 Előadó:Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a rendelet módosításával kapcsolatban elmondta, 
hogy a 20. számú melléklet tartalmazza a legutóbbi változtatásokat. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
beszámolóját fogadja el. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének  

 
127/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésének III. negyedéves 
beszámolóját elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2012. évi költségvetési rendelet módosításával kapcsolatos tervezetet 
fogadja el. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzatának 
 

11/2012.(XII.14.) Önkormányzati rendelete 
 

Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.10.) 
Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 
14./ A 2013. évi költségvetési koncepció elfogadása 
 Előadó:Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az idei és a jövő év közötti 
különbség az, hogy nem normatíva, hanem feladatalapú támogatás lesz, tehát nincs 
átcsoportosítási lehetőség. Településüzemeltetésre nem sok pénz van. Az általános 
településüzemeltetésre kb. 9 mFt-ot kapnak. Az étkeztetés az önkormányzathoz fog kerülni. 
Ahogy meg lesz majd a költségvetési törvény, akkor azonnal nekiállnak a pontos tervezésnek. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy működési célú hitelt nem vehetnek fel a 
kormányhivatal engedélyével sem. Visszafogja az önkormányzat a működési funkcióit. 
Amennyi pénzt kapnak, csak azt tudják ráfordítani bizonyos feladatokra. Amit a falvaktól 
mozgó könyvtáros pénzeket elvonnak, azokból itt a járási székhelyen lenne foglalkoztatva egy 
mozgó könyvtáros, akinek a tevékenységének a felsorolása már most hosszabb, mint ami a 
munkaköri leírásában van. Elmondta, mindenképpen a költségvetési törvény ismerete lesz a 
mérvadó.  
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Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját 
fogadja el, hiszen olyan koncepciót készítettek, ami a feladatok ellátásához biztosítja a 
forrásokat, azaz a bevételeket, a kiadásokhoz igazították.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

128/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési koncepcióját 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
15./ Közös hivatal alakításának előkészülete 
 Előadó:Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Gödre községgel folynak a tárgyalások, mely 
szerint szeretne Sásdhoz csatlakozni. Gödre közel 1000 fős település, megjelölték azt, hogy 3 
főt kellene foglalkoztatni, 1 fő beutazik Sásdra, 2 fő pedig helyben látja el az ügyeket. 
Megjelölték, hogy mekkora összeget kellene Sásdnak átadniuk, összeg szerint 6,2 mFt-ot 
kellene fizetniük.  Gödre azt kérte ennek ellenére hozzanak egy olyan döntést, hogy ezekkel a 
feltételekkel fogadja Gödrét Sásd.  
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy Gödre község közös hivatalhoz történő csatlakozását 
támogassa az írásbeli előterjesztésben foglalt feltételekkel.  
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének  
 

129/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete támogatja Gödre községben a kialakítandó 
közös önkormányzati hivatalhoz való csatlakozását, amennyiben az 
előterjesztéshez csatolt a létesítendő Gödrei Kirendeltség 2013. évre készített 
költségvetés tervezetet Gödre Község Önkormányzata elfogadja és e 
számítások alapján Gödre a 2013. évi költségvetése terhére ezt vállalja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
16./ Intézményi működtetésekre vonatkozó szerződés tudomásulvétele 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az erre vonatkozó szerződést aláírta, kérte 
erről a testület tudomásulvételét. 2015-ig havi 3.028 eFt az iskola működtetéséhez az 
önkormányzat költségvetéséből a saját bevételeikből át kell adni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a táblázattal kapcsolatban elmondta, van ennek jó és rossz oldala. 
Valóban igaz, hogy a zeneiskola és az általános iskola után kell fizetni 36 mFt-ot éves szinten. 
Ez kb. a helyi adóbevételeiknek a fele. Kigyűjtötték, hogy mennyi a dologi kiadása, tehát 
odatették a 36 mFt mellé az üzemeltetéssel felmerülő költségeket, ha az önkormányzatnál 
maradna, és még nem is teljes körű, mert a dologi kiadásokat lehet látni 2013-al 
szembeállítva, hogy mennyi a fizetési kötelességük. A dologi kiadás mellett elviszi az 
adósságállományt is, ami két intézménynél van jövőre. Ez a kettő együtt 21 mFt-nál is többet 
tesz ki. Ezen felül ami még pozitívumnak számit, hogy elvisz az önkormányzattól 3 
álláshelyet, ebből 2 fő karbantartó, 1 fő gépkocsivezető. Ha a 2013. évet nézik, akkor 
egyértelműen nyernek ezen a dolgon. Továbbá a működtetési törvény előírásai szerint a 
fizikai állománynak is az önkormányzatnak kellene a bért fizetnie. Az általános iskolánál és 
zeneiskolánál a takarító személyzet, bármilyen technikai személyzet, jövőre a törvény bővíti 
ezt az állományt. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mennyit nyernek ezen? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jövő évben biztosan nyernek 
ezen 20 mFt-ot. Mindenképpen érdemes volt az üzemeltetést átadni. Ha mindent 
összeszámolnának ezzel szemben, akkor biztosan többe kerülne, továbbá ha elviszik a 3 
dolgozót, akkor az az önkormányzatnak mindenképp pozitív.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta  a képviselőtestületnek, hogy fogadja el az írásban 
kiadott határozati javaslatot. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

130/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Nkt. 74.§. (4) bekezdésében foglaltak alapján 
az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére a 
saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által 2013. 
január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
– ingó és ingatlan vagyon működtetéséhez megállapított hozzájárulás 
megfizetését vállalja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
17./ LEKI pályázat módosítása, ravatalozó előtető 
 Előadó:Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatot mindenki kézhez kapta.  
Javasolta  a képviselőtestületnek, hogy fogadják el a kiadott javaslatot. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

131/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt LEKI pályázata (támogatási 
szerződés száma: 020010507L) hiánypótlási határidejének meghosszabbítását 
kezdeményezi 2012. december 31. napjáig a Dél-Dunántúli Regionális 
Fejlesztési Ügynökségnél. 
A hiánypótlás tárgya a jogerős fennmaradási engedély, melynek ügyében 
Komló Jegyzője hatósági irodája jár el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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18./ KEOP-2.2.3/A/09-11. azonosító számú, üzemelő vízbázisok diagnosztikai 

vizsgálata című pályázatban közreműködés 
 Előadó:Székely Szilárd polgármester 
   
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kiadott anyag részletesen leírta a vízbázis 
diagnosztikai vizsgálatának összefoglalóját. Elmondta, hogy Sásd környékén próba kutakat 
fognak fúrni és így megvizsgálják nem szennyeződik-e valahol a vízbázisuk.  
 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta arról van szó, hogy az önkormányzat részt kíván venni a 
pályázatban vagy sem. 
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el a kiadott 
javaslatot. 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

132/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete egyetért azzal, hogy az Önkormányzat a 
Környezetvédelmi és Operatív Program pályázati rendszer keretében a KEOP-
2.2.3/A/09-11 azonosító számú, Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata 
elnevezésű pályázaton részt vegyen, a pályázathoz kapcsolódó feladatok 
ellátásával Székely Szilárd polgármestert felhatalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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19./ Forgalmi csomópont támogatási előleg hitel meghosszabbítása 
 Előadó:Székely Szilárd polgármester 
   
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a DDOP-nél végre elfogadták a forgalmi 
csomóponttal kapcsolatos beszámolót? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy még mindig nem teljesen fogadták el, ezért 
szükséges a hosszabbítás.   
 
Székely Szilárd polgármester arra várnak még, hogy vegyék tudomásul, nem az 
önkormányzaton múlik, hogy még mindig nincs vízjogi létesítési engedélyük, mert a Pécsi 
Vizmü Zrt. megtámadta a DRV vízjogi létesítési engedélyét. Amíg ez nincs, addig nem 
fizetnek. 
 
Kérte a képviselőtestületet, vegye tudomásul, hogy a hitelt meghosszabbítják. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

133/2012.(XII.13.) KTH. számú  határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az 1-2-11-3100-0409-8 számú, 15.934.456 Ft 
összegű, rövidlejáratú, fejlesztési célú hitelét az alábbiak alapján hosszabbítani 
kívánja: 
A hosszabbítás oka: a várt fejlesztési bevételek késedelmes teljesülése. 
 
1./ A hitel összege 15.934.456,-Ft. 
2./ A hitel lejárata 2013. március 31.  
3./. A képviselőtestület a hitel visszafizetésének időpontjáig kötelezettséget 
vállal arra, hogy a hitel összegét és annak járulékait a pénzintézetnek 
visszafizeti, valamint éves költségvetéseiben ezek terheit tervezi.  
4./ A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem 
esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a korlátozása alá. 

 
5./ A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, illetve alpolgármesterét, 
hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat 
megtegye, illetve az önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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E g y e b e k 
 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a holnapi napon este 18,30 órakor a sásdi 
Tankonyhán a képviselőtestület és az Egyházközség vezetősége a plébános úrral közösen 
batyus összejövetel lesz.  
 
 
Gáspár Andrea a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatója megköszönte a 
testületnek a támogatását, munkáját az iskola tekintetében.  
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és a testületi 
ülést bezárta.  
 
 

Kmft.  
 
 

 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  
 

 


