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J e g y z ő k ö n y v : 
 
Készült Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, 
Vázsnok Községek Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. január 17. napján tartott 
együttes testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Étterme 
   7370. Sásd, Szent I. u. 25-27. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr. 
 Jusztinger János, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla 

jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol: : Hausmann Mária, Jusztinger Krisztina képviselők  
 
 
Baranyaszentgyörgy:  
 
Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester, Nagy-Gál Attiláné, Rab Árpád 
képviselők. 
 
Igazoltan távol: Eizemann János képviselő 
 
 
Felsőegerszeg: 
 
Gábor Gyula alpolgármester, Herke Csaba, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia 
képviselők. 
 
Igazoltan távol: Papp Magdolna polgármester 
 
 
Meződ:  
 
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Illés Rita, Balog Jánosé, Bogdán 
János képviselő 
 
 
Oroszló:  
 
Kázmér Miklósné polgármester, Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Márta, Szakcsi Csaba, 
Szente Kálmán képviselők. 
 
 
Palé:  
 
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, 
Nemes Gábor képviselők. 
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Igazoltan távol: Szabó Tamás képviselő 
 
 
Varga:  
 
Márhoffer Tibor polgármester, Krapecz József, Lukácsné Lembach Anita, Lukács István 
képviselők 
 
Igazoltan távol: Cseh Kamilla alpolgármester 
 
 
Vázsnok  
 
Fazekas Tibor polgármester, Árki Tiborné alpolgármester, Kiss Ervin, Lukács Mónika, Icha 
Róbertné képviselők. 
 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Külön köszöntötte 
Gelencsér Gábort, Gödre község polgármesterét. Megállapította, hogy sásdi testületi 7 főből 
5, a baranyaszentgyörgyi 5 képviselőből 4, felsőegerszegi 5 képviselőből 4, a meződi 5 
képviselőből 5, az oroszlói 5 képviselőből 5, a vargai 5 képviselőből 4, a vázsnoki 5 
képviselőből 5 fő jelen van, így a testületek határozatképesek.  
 
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg az együttes ülés keretében: 
-  Dél-Kom szemétszállítási szerződések megtárgyalását. 
 
Továbbá javasolta, hogy a kiadott napirendi pontokat az alábbi módosítással tárgyalják meg. 
A meghívóban szereplő 3./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként tárgyalják meg. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  
 
 
Más napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselőtestületek egyhangúlag az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalása és módosítása mellett döntöttek: 
 
 
1.) Közösen használt intézményekre megállapodás oktatási célra 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
2.)  Közös önkormányzati hivatal létrehozása 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

3.)  KÖSZ tagság 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  

 
4.) Dél-Kom szemétszállítási szerződések megtárgyalása 
 Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
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N a p i r e n d   t á r g y a l á  s a:  
 
1.) Közösen használt intézményekre megállapodás oktatási célra 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy hosszas tárgyalást folytattak a KIK Járási 
Tankerületi Igazgatóságával, itt köszönte meg Igazgató Asszonynak és kollégáinak ezt a 
konstruktiv együttműködést, amit ezen szerződés létrehozásában tanúsítottak, és végül 
sikerült megegyezni sok dologban. Ez a szerződés arról szól, hogy az intézmények 2013. 
január 1. napjától átkerültek az államhoz, így a működtetési jogot is Sásd átadta. Az 
üzemeltetésre és működtetésre, ami vagyont egyben odaadnak, minderre szerződést kell kötni. 
A törvény azt is mondja, hogy azokra a vagyoni tárgyakra, illetve ingatlanokra, amelyek 
átkerültek a köznevelési feladatok ellátása kapcsán, ott vagyonkezelői jogot is bejegyeznek a 
földkönyvi nyilvántartásba a KIK-nek. Innentől a tulajdonosi jogosítványok erősen 
korlátozottak ezekre az ingatlanokra, hogy mennyire korlátozottak, azt a szerződést 
tartalmazza. A központ adta ki a szerződéstervezetet, hogy a képviselőtestületeknek miről is 
kell tárgyalnia, a fővonalakat ők szabták meg. 
A szerződés 27./ pontjában szerepel, hogy tulajdonosi ellenőrzés, ez nemcsak jog a tulajdonos 
részére, hanem kötelezettség is, egy évben egyszer be kell járni az ingatlanokat és egy 
feljegyzést legalább készíteni kell, hogy minden rendben van. 
A szerződés 5. oldalán lévő 28./ pont, mely a működési költségek viselésének szabályait 
tartalmazza. Általános szabály, hogy a vagyonkezelési joggal érintett ingatlanok tekintetében 
a KIK áll minden üzemeltetési költséggel kapcsolatos dolgot. Az üzemeltetés jogát ugyan 
átadta Sásd, de éves szinten 36 mFt-ot a bevételeiből át kell adnia. Ezt a sásdi 
képviselőtestület megtárgyalta és elfogadta.  
A I. pontban vannak felsorolva azok az ingatlanok, amelyek vagyonkezelésbe kerülnek át a 
tankerületi igazgatóhoz. Tavalyi évben megosztották ezt az ingatlanrészt, mely szerint önálló 
helyrajzi számot kapott a zeneiskola és a volt Keszler kocsma rész, az iskola és a közösségi 
ház. Ennek megfelelően a helyrajzi számok is így alakulnak. A zeneiskola résznél két épület 
van, ahol a zeneiskola van most a Kossuth L. utca felöli oldalon, illetve oldalra a Szent I. utcai 
oldal, ahol a Keszler kocsmai rész van. Itt is van egy általános szabály, hogy az üzemeltetési 
költséget a KIK állja, mert ő a vagyonkezelő. A számlákat is a KIK kapja, de van ott az 
önkormányzatnak egy létesítménye, ami nem köznevelési feladatokat lát el, ez pedig az Ifi 
centrum. Ezt az önkormányzatnak kell még legalább 1 évig üzemeltetni. Meg kellett róla 
állapodni, hogy ő mint vagyonkezelő, visszaadja az önkormányzatnak használatra ezt a részt. 
Ezt tartalmazza az a./ pont. Természetesen a víz és áramellátás, a takarítás és az ezzel 
kapcsolatos üzemeltetési feladatok a sásdi önkormányzatra visszaszállnak. A következő 
ingatlan az iskola, melynek tetőterében lakások vannak. E szerződés alapján a lakásokat is 
visszaadja az önkormányzatnak. A következő ingatlan a középiskola épülete, ez az épület a 
sásdi önkormányzat 1/1-es tulajdona. A következő a tankonyha, ahol a szakmai gyakorlat 
folyik, ez is rendben van. Amikor az önkormányzat, mint tulajdonos ad át ingyenes 
használatot a KIK-nek, hogy elősegítsék az itteni oktatást, hogy melyek ezek és mely 
feltételekkel adják az 5. oldal II. pontjában van leírva.  
A Sásd, Dózsa u. 33. szám alatti épület, mely sásdi tulajdon, itt két szolgálati lakás van, ezt a 
középiskola megkapta használatra, itt vagyonkezelői jog nincs bejegyezve.  
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Az egyik szolgálati lakásként van nyilvántartva, a másikat pedig az önkormányzat átadta a 
középiskolának oktatási célokra. Itt oktatótermek vannak, ennek az üzemeltetési költséget a 
KIK állja és nem az önkormányzat.  
Korábban a testületek döntöttek már arról, hogy a Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatti épületben a 
Tankerületi Igazgatóságnak az igazgatási, irányítási feladataira biztosit 4 helyiséget 
kizárólagos használatra irodai célra. A négy irodai használatra az üzemeltetési költségeket az 
önkormányzatok viselik.  
A következő ingatlan a Közösségi Ház, melynek kapcsán kiosztásra került térkép, melyen 
színesen berajzolva több helyiséget lehet látni. Továbbá ehhez táblázatokat is kiosztottak a 
közös használatra és a kizárólagos használatra, valamint a költségekre. Általános elv a 
költségeknél, hogy kimutatják az 1 m2-re jutó költséget, majd felszorozzák azzal a m2-el amit 
vagy a KIK használ vagy az önkormányzat, vagy közösen használják. Közösen elfogadták, 
hogy a közösen használt ingatlanrészeket, helyiségeket 50-50 %-ban megosztják egymás 
között, függetlenül attól, hogy ki hány órában használja. A földszinten közös használatú maga 
a küzdőtér, ami narancssárga színnel van körberajzolva, ehhez tartozik két szertár, eltérőek a 
méretek, a kisebb méretűt kapja a KIK kizárólagos használatra, a zöld színnel jelzett az 
önkormányzaté. A folyosó, ami mellette van, ami az iskolához megy át, ez közös 
használatban van. Kizárólagos használatú az egyik öltöző, ez kék színnel van jelezve. Ezt 
jelenleg zárják is. A mellette lévő öltöző viszont közös használatba maradna 50 – 50 %-os 
arányban. A végén van egy zölddel jelzett rész, jelenleg itt van az élelmezésvezető, ez is 
önkormányzatnál maradna. Az emeleten közös használatú az előtér és a wc-ék. A lenti WC 
maradna az önkormányzatnál. Az emeleten kizárólagosan használja a KIK az nyelvi labort és 
az előtte lévő folyosó közös használatú lesz. De a lelátó maradna az önkormányzatnál. Így 
osztották fel és ezen m2-ket látván, kapnak egy összeget, amelyet a kiadott táblázatban látni 
lehet. De ez a szám nem jó, mivel kihagyták a folyosórészt, ezért így változik a szám is.  
Kérte a pénzügyi irodavezetőt, hogy számolja ki az új összeget. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az új összeg 4.282.417,-Ft, a KIK 
által használt m2: 227,43, közös: 944,945 m2. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az 1 m2-re jutó költséget meg tudják határozni, 
ehhez szükségesek a m2-ek és kellenek azok a költségek, amik összeadják, hogy mennyi 
ennek a háznak az üzemeltetése. A közművekre összesen ez a ház tavaly 8.360 eFt-ot költött. 
Látható, hogy miből áll össze, leírásra kerültek ezek a tételek. Sásd még nem döntött, 
kalkulációként írták bele, beállítottak egy gondnokot és két fő takarítót az üzemeltetéshez. Ezt 
még a sásdi testületnek meg kell tárgyalnia. Az „egyéb” az tény, ettől eltérni nem lehet, mert 
ebben karbantartási szerződések vannak. A tegnapi nap folyamán bejárták a házat, mindent 
megnéztek. Így tisztázódott, hogy milyen karbantartási kötelezettségeik vannak az 
önkormányzatnak ahhoz, hogy ez a ház működjön.  
Úgy állapodtak meg a tankerületi igazgató asszonnyal, hogy ami kijön m2-esen összeg, ezt 
elfogadják. 1/12-ed részeket fizetnének és jövő áprilisban ténylegesen elszámolnának. Akkor 
majd megjelenik, hogy a sásdi testület a humán célokra ténylegesen mennyit fizetett. Mert 
akár másképpen oldja meg a takarítás, akkor nyilván a költség nem fog megjelenni és nyilván 
ebben az esetben az összeg változik. Tételes elszámolással jövő záráskor fognak a KIK felé 
elszámolni. Ingyen használják és az üzemeltetési költségekhez járulnak hozzá m2 arányosan. 
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató elmondta, hogy a KIK által használatban lévő 
terület 159,89 m2 volt. 
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez most 220, 279 m2-re változott. 
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató véleménye szerint ez így nem jó. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, jogos az észrevétel. A KIK-é marad, a 
közös változik 1005,35-re, az összeg pedig 4.053.917,-Ft.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző kérte a testületeket, hogy a fentiek figyelembevételével hatalmazzák 
fel a sásdi polgármestert a kiadott vagyonkezelési szerződés aláírására.  
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató a szóban elmondott összegből majd 1/12-ed 
részt majd számlára tudják fizetni. Az önkormányzat felé átadott pénzeszköz lehetősége 
számukra ez nem megoldható. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez esetben az említett összegek nettó 
összegek. Hiszen az átadott pénzeszközöknél nem kell áfát szerepeltetni, de a számlás 
összegeknél igen.  
Elmondta, hogy a vegyes használatú részeknél az oktatás előnyt élvez.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte a képviselőtestületeket, hogy fogadják el az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületeket, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
1/2013.(I. 17.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Gábor Gyula alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
1/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza Székely Szilárd Sásd város polgármesterét a 
szerződés aláírására.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Gábor Gyula alpolgármester 

 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
 

1/2013.(I.17.) KTH- számú határozata 
 

Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza Székely Szilárd Sásd város polgármesterét a 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Oroszló Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Oroszló Község Képviselőtestületének  

 
1/2013.(I.17.) KTH- számú határozata 

 
Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza Székely Szilárd Sásd város polgármesterét a 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Palé Község Képviselőtestületének  
 

1/2013.(I.17.) KTH- számú határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza Székely Szilárd Sásd város polgármesterét a 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Varga Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Varga  Község Képviselőtestületének  

 
1/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza Székely Szilárd Sásd város polgármesterét a 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
kötendő vagyonkezelési szerződést. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
 

5/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő 
vagyonkezelési szerződést elfogadta. 
Képviselőtestület felhatalmazza Székely Szilárd Sásd város polgármesterét a 
szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 
 

 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató megköszönte a képviselőtestületek 
együttműködését. Elmondta, hogy a szükséglet alapján jött létre ez szerződés, hiszen az 
előkészületekben mindenki részt vett.  
 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete távoztak az együttes képviselőtestületi 
ülésről. 
 
Kocsisné Walter Ilona és Schóber József a KIK részéről távoztak az együttes 
képviselőtestületi ülésről.  
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2.)  Közös önkormányzati hivatal létrehozása 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, kiosztásra került egy tervezet a közös önkormányzati 
hivatal létrehozására, ami már nem biztos, hogy így lesz. A legújabb álláspont szerint január 
1-től már közös önkormányzati hivatalként kellene működniük. Nagyon gyorsan lépni kellett, 
mert ha nem csinálják meg a megállapodást, akkor a falvak az egy havi támogatásukat nem 
fogják megkapni. Visszamenőleges hatállyal január 1-el kell létrehozni a közös hivatalt és 
második lépcsőben Gödre község csatlakozna.  
 
Gelencsér Gábor Gödre község polgármestere tájékoztatta a megjelenteket, hogy e héten 
volt a gödrei testületi ülés, ahol megtárgyalták és döntöttek abban, hogy Gödre község Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz szeretne csatlakozni. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy két lépcsős a helyzet, először a 7 önkormányzatnak 
kell létrehoznia és a 7 önkormányzathoz csatlakozik majd Gödre község.  
Ha azt veszik alapul, hogy a felhasználás kötöttség fennáll, amit eredetileg a törvényalkotók 
előírtak, akkor különösebben nincs miről beszélni, mert minden településre lebontották a 
hivatali működés költségét, azt az állami leemeli tőlük egy elkülönített számlára a közös 
önkormányzati hivatal elkülönített számlájára és gyakorlatilag ebből kell a költségvetést 
meghatározni kötelező létszámmal, minimális létszám az, amit a jogszabály előír. Ezzel 
szemben nem biztos, hogy így van. A bizonytalanságot az okozta két irányból is, az egyik, 
hogy nagyon jól áll anyagilag a hivatal. A másik pedig, kérte az irodavezetőt, hogy kb. 
becsülje meg, hogy az önkormányzatnál mi lesz a helyzet és látható lett, hogy Sásdnál igen 
komoly problémák merültek fel. Nem tudta, hogy az önkormányzati képviselők, 
polgármesterek illetményét ki és miből finanszírozzák. Ugyanis a költségvetési törvény egyik 
rendelkezése sem említi ezt. Emiatt felhívta a Kormányhivatalt, mert ha kötelező érvénnyel 
kapják meg a pénzt és átirányítja az állam az 1/12-ed részeket az elkülönített számlára, akkor 
a falvaknál miért jelenik meg ez a támogatás, ha nem is rendelkezhet vele. Több jegyző 
kollégát is megkérdezett ez ügyben, senki nem értette a helyzetet. Javaslatot kapott arra, hogy 
forduljon a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályához. Az Államtitkár 
Úrnak irt levelet szó szerint felolvasta a megjelenteknek. (A levél szövege a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.) 
Két minisztériumról van szó, az önkormányzati törvény előkészítője és gondozója  a 
Belügyminisztérium, de az Államkincstár a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartozik, ők az 
államháztartási, költségvetési törvényt nézik. Némelykor ez a két törvény nem találkozik. Az 
önkormányzatot az Államkincstár ellenőrzi, hogy a feladatnak megfelelően használták-e fel a 
támogatást. Ha ellenőrzi és látja, hogy nem a feladatra fordították, megbünteti az 
önkormányzatot és visszafizetteti a pénzösszeget.  
Személy szerint is úgy tudta, hogy ez kötött felhasználású és ez eddig egészen a költségvetési 
törvény elfogadásáig így is volt. A Belügyminisztérium helyettes államtitkára részt vett egy 
fórum, ahol az önkormányzatok és hivatalok finanszírozásáról volt szó. Ott azt mondta, hogy 
a Belügyminisztérium által kidolgozott előirányzat felosztási javaslata külön kötött 
felhasználású előirányzatot biztosit az önkormányzati hivatalok fenntartására. Ha kötött, 
akkor csak arra használható, amire adják. Azt is elmondta, hogy a köztisztviselők után 
számított létszám megmondja, hogy egy hivatalban hány főnek kell minimum dolgoznia.  
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Ehhez a számhoz hozzárendel egy támogatási összeget. 3,6 mFt-ot vesz figyelembe a bérre és 
járulékra és 980 eFt-ot a dologira. Ha meg van az összeg akkor felszorozza 4.580 eFt-tal és 
így látható a hivatal költségvetése.  
Ezt a tervezetet úgy készítették el, mintha kötött lenne a felhasználás. Ez arról szól, hogy 
mindent átadnak Sásdnak. Sásd esetében az átlaglétszám 27 fő, ennyi álláshellyel kell 
számolni. Az Ötv. azt is előírja, hogy a közös hivatalnak biztosítania kell az ügyfélfogadást 
minden településen. Ezért a hivatalnak a falvaknál meg kell szervezni az ügyfélfogadást, erről 
rendelkezik is ez a megállapodás. Úgy tervezték, hogy három faluhoz fog menni egy 
ügyintéző, aki majd kijár a községbe a hét 5 napjába legalább két alkalommal. Kigyűjtötték, 
hogy a hivatal működtetésére mennyi pénzt adtak, Baranyaszentgyörgynél 4.140.877,-Ft, 
Felsőegerszegnél 3.693.215,-Ft, Meződnél 3.973 eFt, Palénál 3.077.679,-Ft, Vargánál 
3.049.700,-Ft, Vázsnoknál 3.805.131,-Ft. Ezek a számok szerepelnek majd a költségvetésben. 
Az önkormányzatok a helyi tárgyi feltételeket biztosítják az ottani ügyfélfogadáshoz, ezért ők 
erre a célra 1 mFt-ot minden falunka visszaadnak. Viszont abban az esetben, ha nem kötött 
felhasználású, akkor a 7, később a 8 település eldönti, hogy mennyi lesz a hivatal 
költségvetése. Változnak a döntési jogkörök is. De majd visszatérnek erre, ha lesz államtitkári 
levél.   
Ez a szerződés úgy van összeállítva és úgy működne a hivatal a jövőben is, mint eddig. A 
döntési jogosítványok továbbra is a hivatal irányítása vonatkozásában a Sásdi 
Önkormányzatnál, részben a képviselőtestületnél, részben a sásdi polgármesternél marad. A 
törvény úgy szól, abban az esetben, ha a városhoz csatlakozik település, akkor eleve a város 
köteles fogadni, akik szomszédtelepülések. Eltérő megállapodás hiányában a város 
gyakorolja. Ha nincs megállapodás, akkor nincs miről beszélni. A sásdi testület erről már 
korábban úgy döntött, hogy ezt a jogkört továbbra is fenn kívánja tartani, amit eddig is 
gyakorolt a jelenlegi megállapodások alapján. Tehát e szerint, és ez van a megállapodás 
tervezetben is, a sásdi polgármester a jegyző munkáltatója, ő irányítja a hivatalt, ő gyakorolja 
az egyetértési jogokat a hivatal vonatkozásában az összes jegyzői munkáltatói jogkört és a 
költségvetés elfogadása kapcsán pedig a sásdi képviselőtestület az elsődleges döntéshozó. 
Természetesen, ha nem kötött felhasználású lesz ez a pénz, akkor ez nem igaz, mert akkor 
minden falu dönt arról, hogy a hivatali költségvetéshez mennyi pénzt fog átadni.  
 
Koszorús Tímea aljegyző az alapító okirat módosításáról és a hatáskörök megosztásáról, a 
hivatal irányításával kapcsolatos jogosítványokról szeretne beszélni. Hangsúlyozta, hogy nem 
új szervezetet hoznak létre, hanem a polgármesteri hivatalt átszervezik. Tehát alapító okiratot 
módosítanak közösen. Az alapító okiratban módosítják a szerv nevét, ezt az önkormányzati 
törvény állapítja meg. A törvény állapítja meg a közfeladatot és az alaptevékenységnek a 
legfontosabb jellemzőit is, hiszen törvény szabja meg a hivatalok feladatait. Az 
alaptevékenységek között meg kellett nevezni azt is, hogy az egyes településeken hogyan 
történik a feladatellátás, hiszen a törvény arra kötelezi az önkormányzatot, hogy a 
tagtelepüléseken is a székhelytelepülésen kívül is folyamatosan biztosítani kell az igazgatási 
tevékenységet. A polgármester a képviselőtestület az adminisztratív teendőit el kell látni. A 
képviselőtestület működésével kapcsolatos kérdéseket is el kell látni. Továbbá valamiféle 
ügyfélfogadást is kell a településen kialakítani. Ennek a lényege, hogy az ügyfélfogadást az 
ügyintéző ellátja kint a falvakban néhány órában. Ügysegédi rendszert kell kialakítani. Az 
ügyintéző kézbesít, átad iratokat, befogad kérelmeket, közvetít az ügyintéző és a lakos között. 
Az alapító okiratot módosítják még az irányító szervek és az alapító jogokat gyakorló irányító 
szervek tekintetében. Eddig mindkét esetben Sásd Város Képviselőtestülete gyakorolta, most 
viszont a hét képviselőtestület. Az irányító szervnek viszont a törvény alapján Sásd Város 
Képviselőtestületét lehet bejegyeztetni.  
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A hatáskörök szétosztása pedig már ebből következik, hiszen az Áht. szerint az irányító szerv 
gyakorolja az alapításon, vagyis a szerv megszüntetésénél, átalakításánál kívüli összes 
hatáskört. Tehát végül is a képviselőtestületnek juttatott hatásköröket, ami a társulási 
megállapodás alapján állapítják meg a testületek részére, egyrészt azért, mert így tudnak 
együttműködni, másrészt pedig így szokták meg az eddig is közösen fenntartott 
intézményeknél. Így ilyen módon együtt tudják megszüntetni a hivatalt, de már a hivatal 
feletti ellenőrzés, amely a jegyző évenkénti beszámolási kötelezettsége útján történik, az már 
a többi képviselőtestület hatáskörébe is tartozik.  
A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a legfontosabb hatáskört szintén együtt fogják 
gyakorolni a testületek, hiszen az önkormányzati törvényből adódóan a hivatal létszámát 
együtt fogják megállapítani. Ezt a kérdést a társulási megállapodásban rendezni kell, és akkor 
van csak a székhelytelepülés városnak hatásköre, hogyha az egyezség nem jön létre, nem 
tudnak megállapodni. A másik lényeges kérdés, amit a képviselőtestületek együtt fognak 
elfogadni ez pedig a költségvetési hozzájárulás önkormányzatonkénti mértéke.  
Ezentúl Sásd gyakorolja a hivatal SZMSZ-ének az elfogadásának a hatáskörét, a költségvetés 
elfogadásának a hatáskörét.  
Az Ötv. szerint a jegyző és az aljegyző tekintetében a kinevezés, annak visszavonása és a 
jegyző felett az egyéb munkáltatói jogokat, és szintén az Ötv-ben szabályozott a hivatal 
köztisztviselői és egyéb alkalmazottai tekintetében gyakorlatilag a legfontosabb munkaügyi 
kérdésben az ő egyetértése szükséges a jegyző döntéséhez. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta bizonyos tekintetben ki kell mondani, hogy a falvak a 
várossal állapodnak meg, a városhoz kérték, hogy jöhessenek. Ez a városi státuszból adódik, a  
törvény szerint.  Ha a várossal nem tudnak megegyezni, nem tudják elfogadni a csatlakozási 
feltételeket, akkor nem lesznek a társulásnak azok a falvak a tagjai, akik ezt nem fogadják el. 
Akkor a kormányhivatal kell, hogy kijelöljön valamelyik hivatalt, hogy tudjanak működni. 
Legkésőbb március 2. napjáig mindennek meg kell lennie.  
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere a jegyző úr által elmondottakkal nem értett 
egyet. Véleménye szerint, ha a városi polgár többet ér, mint a falusi, akkor azt nagyon 
sajnálja. Vázsnok Község Önkormányzata nevében nem kér mást, mint hogy egyforma 
partnerek legyenek, úgymond egyetértési jogot kérnek ebben a dologban és akkor azonnal 
aláírják a szerződést külön megállapodás alapján. Úgy gondolja, hogy Sásd részéről ez egy 
gesztus, az ő részükről pedig elkerülhetnek egy olyan dolgot, hogy megaláztatás legyen. 
Személy szerint neki volt egy ilyen esete.  
 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a vázsnoki polgármester azt kéri, hogy közösen 
gyakorolják a polgármesterek a hivatal köztisztviselői kinevezés feletti döntési jogot és 
úgyszintén a jegyző kinevezésének a jogát.  
 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere ezt a törvény az ő hatáskörébe adta, 
törvénysértést nem követhet el a gesztussal szemben. Eddig a sásdi képviselőtestület 
gyakorolta a sásdi jegyző felett a munkáltatói jogkört, most pedig a sásdi polgármester.  
 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere elmondta, hogy eltérő megállapodás szerint 
ez megoldható lenne.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy valamikor Sásdon azért nem volt jegyző, mert 6-7 
önkormányzat közül valamelyik mindig megvétózta. Az egyetértési jog az döntési jog. A 
városnak más a szerepe nagyságrendileg a feladatait tekintve, mint egy kisebb falunak. 
Vázsnok bármikor csatlakozhat bármelyik társuláshoz.  
Elmondta, kaptak egy ultimátumot, amennyiben nincs társulás, akkor a falvak nem kapják 
meg az 1/12-ed részt.  
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere a véleményeket mindig szívesen meghallgatja és 
partner lesz benne.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő tudomása szerint az ÁMK fenntartásához mindig is Sásd 
adta a nagyobb részt és éveken keresztül az ment, hogy a sásdi testület is döntött valahogy, 
majd a TOT. Tanács is döntött valahogy. A sásdi testületnek is el kellett fogadnia, hogy még 
véleményezési joguk sincs, ha van, akkor azt valaki meghallgatja vagy nem.  
 
Virág Anett  Baranyaszentgyörgy község polgármestere egyetértett polgármester úr 
hozzászólásával, hiszen ő is szeretné, hogy valamennyi beleszólásuk lehessen munkáltatói 
jogok tekintetében. Erre utalna az eltérő megállapodás. Elhangzott, hogy egy-egy szavazattal 
sérülnek a sásdi jogok, ezzel egyetértett, viszont azzal nem értett egyet, hogy ezt most 
fogadják el és ne beszéljenek róla, mert kevés az idő.  
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere elmondta, hogy ő most a kiadott határozati 
javaslatot tudja javasolni, mert dönteni kell, így is késésben vannak.  
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere megkérdezte, ha a faluba kimegy az 
ügyintéző és nem tetszik a lakosságnak, akkor is ez a helyzet lesz? 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere elmondta, hogy kifejezi a nem tetszését, de a 
munkáltatói jogkört nem a testület fogja gyakorolni az ügyintéző felett. Ebben mindig a 
mindenkori jegyző fog dönteni.  
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere ha jól értelmezte, akkor az álláshely 
betöltéséhez a tanácskozási jogot megkapják? 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere elmondta, hogy véleménynyilvánítási jog eddig 
is volt. De a döntési jogkör mindig a jegyzőnél lesz. Csak a jegyzői álláshely betöltéséről van 
szó ebben az esetben, a többi hatáskör elvonás lenne a jegyzőtől. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy igen, a véleménynyilvánítást bele is írhatják a 
megállapodásba.  
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere elmondta, hogy a testületeknek mindenkori 
jegyző alkalmazásában a véleménynyilvánítási joguk lesz.  
 
Javasolta a testületnek az írásban kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

2/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

3/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel létrehozott 
közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 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 tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012. okiratszámmal kiadott, 
28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott módosított alapító okirat 
módosításával. 
A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

Virág Anett  Baranyaszentgyörgy község polgármestere javasolta a testületnek az írásban 
kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
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Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
 

1/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel 
közös önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Virág Anett polgármester  
 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
 

2/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel 
létrehozott közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 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 tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012. okiratszámmal kiadott, 
28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott módosított alapító okirat 
módosításával. 
A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Virág Anett polgármester  
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Gábor Gyula Felsőegerszeg község alpolgármestere javasolta a testületnek az írásban 
kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
 

2/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Gábor Gyula alpolgármester  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
 

3/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel 
létrehozott közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 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 tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012. okiratszámmal kiadott, 
28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott módosított alapító okirat 
módosításával. 
A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
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A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Gábor Gyula alpolgármester  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
2/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
3/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel létrehozott 
közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 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 tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012. okiratszámmal kiadott, 
28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott módosított alapító okirat 
módosításával. 
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A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a testületnek az írásban 
kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 

Palé Község Képviselőtestületének 
2/2013.(I.17) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
3/2013.(I.17) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel létrehozott 
közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 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 tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012.  
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okiratszámmal kiadott, 28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott 
módosított alapító okirat módosításával. 
A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az határozatot hozta: 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
2/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az határozatot hozta: 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
3/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel létrehozott 
közös önkormányzati hivatal alapító okiratát 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 tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
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törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012. okiratszámmal kiadott, 
28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott módosított alapító okirat 
módosításával. 
A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
5/2013. (I.17.) KTH. számú  határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd székhellyel közös 
önkormányzati hivatalt hoz létre 2013. január 1. napjától a körjegyzőségi 
feladatokat ellátó Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
átszervezésével.  
A képviselő-testület a jegyzőkönyvhöz mellékelt, a közös önkormányzati hivatal 
fenntartására kötött megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  

 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
6/2013. (I.17.) KTH. számú  határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd székhellyel 
létrehozott közös önkormányzati hivatal alapító okiratát az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.)  
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Kormányrendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek 
megfelelően, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény rendelkezései szerint adja ki Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalának az utoljára 2012. március 8. napján 38-8/2012. okiratszámmal kiadott, 
28/2012.(II.8.) KTH számú határozattal jóváhagyott módosított alapító okirat 
módosításával. 
A hivatal neve: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, közfeladatát, 
alaptevékenységét és a vezetőjének megbízási rendjét az Mötv. és a hivatal 
létrehozására kötött megállapodás alapján állapítja meg. Irányító szerve Sásd 
Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 
A módosítás hatálya: 2013. január 1. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  
 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a fent meghozott döntések értelmében Gödre község 
csatlakozásának elfogadásáról kellene a testületeknek döntenie. Gödre község annyiban más, 
mint a többi település, hiszen messze is van és majdnem 1000 fő a lakosa, továbbá 
intézményei vannak a községben. Éppen ezért abban állapodtak meg, hogy kirendeltség fog 
működni kirendeltség vezetővel osztályvezetői besorolással, 4 személyt vennének fel, ebből 1 
fő dolgozna a hivatalban, mint pénzügyes és 3 fő pedig kint dolgozna a kirendeltségen. Itt is a 
jegyző a munkáltató, de ugyanazokkal a feltételekkel és szabályokkal, mint az előbb fent 
elhangzottakkal megegyezően. Gödrében a kirendeltség sok ügyet fog önállóan intézni a sásdi 
hivatal ellenőrzése mellett, de attól még a közös önkormányzati hivatal része lesz.  
Kérte a testületeket, hogy hasonló feltételekkel, de kirendeltség vezetésével, 4 álláshellyel, 
melyet a törvény biztosit, fogadja el a határozati javaslatokat. A határozati javaslatban 27 fő 
van, de ez a szám rossz, a jó szám 31 fő.  
 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere a finanszírozással kapcsolatban elmondta, hogy a 
gödrei kirendeltség működtetése kapcsán Gödrének annyi a lakosságszáma, hogy meghaladja 
az összes társult települését együttvéve, az ezzel járó normatívát fordítják oda. Elmondta, 
hogy Gödre részére is biztosítva van a véleménynyilvánítási jog.  
Javasolta a testületnek az írásban kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének  

 
4/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjától elfogadja 
Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
fenntartásához való csatlakozását. A társulási megállapodás erre vonatkozó, 
jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

5/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói csatlakozásával, 
az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a Gödrei 
Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint 
az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes szerkezetű alapító okirat 
módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
Virág Anett  Baranyaszentgyörgy község polgármestere javasolta a testületnek az írásban 
kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
 

3/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. 
napjától elfogadja Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal fenntartásához való csatlakozását. A társulási 
megállapodás erre vonatkozó, jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Virág Anett polgármester  
 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
 

4/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Baranyaszentgyörgy Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói 
csatlakozásával, az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a 
Gödrei Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezései szerint az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes 
szerkezetű alapító okirat módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal 
módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Virág Anett polgármester  
 
Gábor Gyula Felsőegerszeg község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
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Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  

 
4/2013.(I.17) KTH. számú határozata 

 
Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. 
napjától elfogadja Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal fenntartásához való csatlakozását. A társulási 
megállapodás erre vonatkozó, jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Gábor Gyula alpolgármester  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
 

5/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói 
csatlakozásával, az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a 
Gödrei Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezései szerint az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes 
szerkezetű alapító okirat módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal 
módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Gábor Gyula alpolgármester  
 
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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Meződ Község Képviselőtestületének  
 

4/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjától 
elfogadja Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenntartásához való csatlakozását. A társulási megállapodás erre 
vonatkozó, jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
 

5/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói csatlakozásával, 
az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a Gödrei 
Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint 
az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes szerkezetű alapító okirat 
módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
 
 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a testületnek az írásban 
kiadott határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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Palé Község Képviselőtestületének 

 
4/2013.(I.17) KTH. számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjától 
elfogadja Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenntartásához való csatlakozását. A társulási megállapodás erre 
vonatkozó, jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
 

5/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói csatlakozásával, 
az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a Gödrei 
Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint 
az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes szerkezetű alapító okirat 
módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  
 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az határozatot hozta: 
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Varga Község Képviselőtestületének 

 
4/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjától 
elfogadja Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenntartásához való csatlakozását. A társulási megállapodás erre 
vonatkozó, jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az határozatot hozta: 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
 

5/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói csatlakozásával, 
az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a Gödrei 
Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései szerint 
az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes szerkezetű alapító okirat 
módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  
 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a testületnek az írásban kiadott 
határozati javaslatok elfogadását. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
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Vázsnok Község Képviselőtestületének 
 

7/2013. (I.17.) KTH. számú  határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 1. napjától 
elfogadja Gödre Község Önkormányzatának a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal fenntartásához való csatlakozását. A társulási megállapodás erre 
vonatkozó, jegyzőkönyvhöz mellékelt módosítását elfogadja, annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  

 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
 

8/2013. (I.17.) KTH. számú  határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal alapító okiratát Gödre Község Önkormányzata fenntartói 
csatlakozásával, az illetékességi terület Gödre településsel való bővítésével és a 
Gödrei Kirendeltség létrehozásával 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 tartalmi követelményeknek megfelelően, a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
rendelkezései szerint az utoljára 2013. január 17. napján kiadott egységes 
szerkezetű alapító okirat módosításával 2013. február 1. napjától ható hatállyal 
módosítja. 
A képviselő-testület az alapító okirat módosítását és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot elfogadja, az irányító szerv vezetőjét, Székely 
Szilárd sásdi polgármestert felhatalmazza a módosítás törzskönyvi 
bejegyeztetésére. 
 

  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  

 
 

3.)  KÖSZ tagság 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  

 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásakor 
merült fel  Sásd részéről, hogy a Kisvárosi Önkormányzatok Szövetségéből szeretne kilépni. 
Polgármesterekkel beszélve jött szóba, hogy adják meg a lehetőséget arra, hogy a 
költségvetést e tagdíj nélkül tervezzék. Elmondta, hogy ez a községek tekintetében éves 
szinten 3-4000,-Ft-ot jelent. A kilépési szándékról határozatban kell dönteniük a 
testületeknek.  
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Székely Szilárd Sásd város polgármestere javasolta a testületnek, hogy Sásd Város 
Önkormányzata lépjen ki a Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségéből. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

6/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Kisvárosi Önkormányzatok Országos Szövetségéből kilép. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Gábor Gyula Felsőegerszeg község polgármestere javasolta a testületnek, hogy a Községi 
Önkormányzatok Szövetségéből lépjen ki. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
 

6/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Községi Önkormányzatok Szövetségéből kilép. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Gábor Gyula alpolgármester  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere javasolta a testületnek, hogy a Községi 
Önkormányzatok Szövetségéből lépjen ki. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
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Meződ Község Képviselőtestületének  

 
6/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Községi Önkormányzatok Szövetségéből kilép. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a testületnek, hogy a Községi 
Önkormányzatok Szövetségéből lépjen ki. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
 

6/2013.(I.17) KTH. számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Községi Önkormányzatok Szövetségéből kilép. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a testületnek, hogy a Községi 
Önkormányzatok Szövetségéből lépjen ki. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az határozatot hozta: 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
 

6/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Községi Önkormányzatok Szövetségéből kilép. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  
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Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a testületnek, hogy a Községi 
Önkormányzatok Szövetségéből lépjen ki. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 

 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
 

9/2013. (I.17.) KTH. számú  határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Községi Önkormányzatok Szövetségéből kilép. 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  
 
 
4.) Dél-Kom szemétszállítási szerződések megtárgyalása 
 Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a testületek a tavaly decemberi együttes 
képviselőtestületi ülésen döntöttek arról, hogy meghosszabbítják a lejárt hulladékszállítási 
szerződéseket. Akkor azt mondták, hogy csak egy évre hosszabbítják meg a szerződést, mert 
azt mondták, hogy az akkor megalkotott hulladékgazdálkodási törvény írta elő, hogy 2013. év 
során felül kell vizsgálni a szerződéseket és az új törvényhez kell majd igazítani. A Dél-Kom 
viszont ezt az új szerződést már az új törvénynek megfelelően készítette elő, ezért sérelmezte, 
hogy miért csak 1 évre kötötték a szerződést. A törvény azt is előírja, hogy 10 évnél kevesebb 
időre nem lehet szerződni.  
Tehát módosítani kellene a tavalyi szerződéseket, hogy nem 1 évre, hanem 10 évre kötnék 
meg.  
 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere személy szerint hosszú időnek tartja a 10 
éves szerződés megkötését. Nem biztos, hogy ő 10 évre szeretne velük szerződést kötni.  
 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta a testületeknek, hogy most ne döntsenek, hanem 
tárgyaljanak a szolgáltatóval.  
 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy megkeresi a szolgáltató képviselőjét, időpontot 
egyeztet vele és meghívja egy polgármesteri koordinációs megbeszélésre.  
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E g y e b e k 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a képviselőtestületeket és megjelenteket, hogy 2013. 
január 2. napjától új vezetője van az ÁMK-nak, név szerint Gálné Banizs Gabriella. TOT. 
Tanácsnak döntenie kellett, mivel nyugdíjazás miatt megüresedett a vezetői hely. A TOT. 
Tanács abban is döntött, hogy az óvodában két fő óvónőt felvesz augusztus 31. napjáig, mivel 
jogszabály szerint szükséges. Továbbá döntött abban is, hogy az óvodatitkári álláshelyet is be 
kell tölteni. 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Sásdi Tüdőgondozó 
főorvosnője február 15. napjával felmondott. Több dolgot észrevételezett a tüdőgondozó 
kapcsán, mely szerint a gépet nem tartja már korszerűnek, fiatal személyzet nem tudja 
kezelni. Elmondta, hogy sem a rendelő körülményeit, sem a technikai berendezést nem tartja 
szabályosnak. Úgy gondolja, hogy a jogszabályi változások miatti teendőket sem fogják tudni 
betartani. Levelében javasolta, hogy az önkormányzat keresse meg a dombóvári kórházat és 
kérje, hogy e célból ne Pécsre menjenek a betegek, hanem Dombóvárra. Személy szerint és 
Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal közösen megkeresték a dombóvári kórház 
igazgatóját emiatt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a mai nap folyamán ismételten beszélt az 
igazgató úrral a járóbeteg-szakellátással kapcsolatban. Az igazgató úr azt kérte, hogy az 
önkormányzatok nyilatkozzanak arról, hogy a dombóvári járóbeteg-szakellátást szeretnék 
igénybe venni, mert nem szeretnének Pécsre járni. Jelenleg Pécsre tartoznak járó betegileg, 
fekvőbetegileg viszont Dombóvárra. Továbbá a társulási tanácsnak is döntést kell hoznia.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
képviselőtestületek megjelentését és az együttes testületi ülést bezárta.  
 
 
 

Kmft.  
 

 
Székely Szilárd    Gábor Gyula    Merk Zsolt 
Sásd polgármestere   Felsőegerszeg alpolgármestere Meződ polgármestere 
 
 
Kázmér Miklósné    Pintérné Magyar Mária  Márhoffer Tibor  
Oroszló alpolgármestere  Palé polgármestere   Varga polgármestere  
 
 
Fazekas Tibor    Virág Anett  
Vázsnok polgármestere  Baranyaszentgyörgy polgármestere 
 
 
Dr. Kajdon Béla   Dr. May Gábor  
Sásd város jegyzője   körjegyző 

Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló 
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J e g y z ő k ö n y v : 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város, Képviselőtestületeinek 2013. január 17. napján tartott 
testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház étterme 
   7370. Sásd, Szent I. u. 25-27. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr. 
 Jusztinger János, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla 

jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol: : Hausmann Mária, Jusztinger Krisztina képviselők.  
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Javasolta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják 
meg: 

- ÁMK átszervezése és gazdálkodási szervezeti feladatok ellátását, 
- Sásdi Központi Orvosi Ügyelet pénzügyi támogatását. 

 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más napirendi pont javaslata? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a testület tárgyalja meg a „Testvérvárosi 
kapcsolatok EU-s pályázatának beadását, továbbá „Egyebek”-et. 
 
Miután más napirendi pont javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalása mellett döntött: 
 
5.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
6.) Közös önkormányzati hivatal költségvetése 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
7.) Könyvvizsgálói szerződés  
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
8.) Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének előzetes véleményezése 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
9.) ÁMK átszervezése és gazdálkodási szervezeti feladatok ellátása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
10.) Testvérvárosi kapcsolatok EU-s pályázatának beadása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
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11.) Sásdi Központi Orvosi Ügyelet pénzügyi támogatása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
12.) Egyebek 
 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 
 
5./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  

 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 2013. január 1. napjától megkezdte működését 
a Hegyháti Járási Hivatal, a hivatalvezető Dr. Karakán Béla.  
Az oktatási intézmények beintegrálódása megtörtént a KIK-be, felállt a munkaszervezet. Sok-
sok apró dolog van még, amiben egyeztetnek. Igyekeznek, hogy minden problémamentesen 
működjön.  
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a kistérségi társulás átalakul a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően jogi személyiségű társasággá. A nonprofit kft. ügyvezetője Dr. Barka Tamás.  
Az ÁMK-nál szóba került, hogy a konyhára munkavállalókat kellene biztosítani. Erre 
vonatkozóan kérte Nagy Róbertet, hogy a pályázatot nyújtsa be, de ezt nem tette meg. Majd 
kiderült, hogy nem is nyújthatta volna be a pályázatot, mert nem olyan pályázatot irt ki a 
Munkaügyi Központ, hanem TÁMOP-os pályázatot irt ki, amit nem ők pályázathatnak, 
hanem egy gazdálkodó szervezet, aki továbbfoglalkoztatást vállal. Ebből a szempontból 
esetlegesen a Sásdi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. jöhet számításba. Azonban csak 70 %-
os bértámogatást nyújtanának esetlegesen 4 fő munkavállaló részére 6 hónapra és 3 hónap 
továbbfoglalkoztatást írnak elő. Ez a sásdi költségvetésben további vállalásokat tesz függővé. 
Szerencsés helyzet volt eddig az időjárásban, hogy nem volt nagy hóesés. Beszélt Cseh 
Istvánnal is ez ügyben. A közintézmények előtt letakarítják a havat, más ingatlanok előtt 
pedig a helyi rendelet is előírja, hogy maguknak kell letakarítani a járdát. Jelenleg 3 
közmunkás dolgozójuk van hóeltakarításra.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, sokan jelezték feléje, hogy a piac ahol jelenleg 
üzemel, nagyon rossz helyen van, ezen a helyen semmilyen feltétel nem biztosított. Személy 
szerint úgy gondolja és ezért kérdezi, hogy a volt költségvetési üzem udvara erre a célra nem 
lenne-e jó? Mégis csak zárt udvaron lenne a piac megtartva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez ügyben beszélt a hatósági állatorvossal. Az 
ő elmondása szerint valóban ez a helyzet nem szabályos. Ahol régen volt a piac területe, azt 
ott most bekerítették, a tulajdonos nem nyilatkozik, hogy üzemeltetné-e a piacot. Az 
állatorvos azt mondta, hogy majd ő megkeresi a tulajdonost ez ügyben.  
 
Merk Zsolt  ügyvezető elmondta, hogy az elhangzott terület nagysága fele a mostani helynek, 
tehát még kisebb a terület. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta az elhangzott területtel leginkább az a probléma, hogy 
annak a területnek a nagy része magántulajdonban van.  
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Székely Szilárd polgármester javasolta, meg kellene keresni a vasutat, ami mellette van 
rámpa melletti rész, esetleg rendelkezésre adná-e e célból? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a korábbi vezetés már ez ügyben megkereste a 
vasutat és nem engedélyezték ezt a felvetést. 
 
Székely Szilárd polgármester sajnos nincs olyan hely a városban, hogy piactartásra alkalmas 
legyen.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a vásártér, a piac tartására ez a hely lett annak idején 
kijelölve, az ott felépített ház is erre a célra szolgál.  
 
Székely Szilárd polgármester az árusok keresték meg az ügyben, hogy valahol a város 
központjában legyen hely számukra biztosítva.  
 
Pintér Gábor képviselő nemrég jutott a tudomására a régi ÁMK működésének a vezetéséről 
egy érdekes dolog, mely szerint szeptember 1. előtt lemondott az igazgatóhelyettes és 
szeptember 1-el kötöttek vele egy tanulmányi szerződést, ami semmi nem indokolta, hiszen ez 
a pénz feleslegesen ment el, és ebből lehetett volna például rajztanár, vagy német tanár 
tanulmányait finanszírozni. Nem beszélve arról, hogy ez az egész dolog decemberi iktatással 
jelent meg. Reméli, hogy ez a jövőben nem fog előfordulni. A tantestület örül az új 
vezetésnek.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, Tóth Anita mb. igazgató jelezte feléje, hogy a 
közösségi ház bejárati ajtói nem jók. A hátsó ajtón ne legyen bejárat. De ez így még sem jó, 
mert a gyerekeknek a testnevelés órán ki kell menni az utcára és ez balesetveszélyes.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy olyan zárat kellene felszerelni, amit mindig 
lehet nyitogatni.  
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a beszámolót.  
 
Megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása, javaslata, kérdése? 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

7/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és a 
két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót 
elfogadta.  
 

Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 6.) napirendi pontot vegye 
le a tárgyalandó napirendi pontok tárgyalásáról, mert addig nem tudnak erről beszélni, amíg 
nem tudják, hogy milyen elvek alapján kell a finanszírozást megoldani. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a finanszírozás elegendő, pótlást nem kíván az 
önkormányzat hozzányújtani saját bevételéből és nem is tud, az elképzelések szerint 118 mFt-
ból gazdálkodna a polgármesteri hivatal. Ez az új törvény 
Javasolta a testületnek, hogy vegyék le a tárgyalandó napirendi pontok közül. 
 
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.  
 
 
7.) Könyvvizsgálói szerződés  
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy van egy könyvvizsgálói 
szerződésük, amit egy hónapos határidővel fel lehet mondani. Erről már a tavalyi évben is 
beszéltek, hogy nem szükséges a törvény szerint. Amit a tavalyi évben erre a célra kifizettek 
838 eFt. Ennek 5 %-os emelése lehetne most, ez 880 eFt lenne. Ez egy jelentős tétel lenne a 
költségvetésben megtakarításként. Jelen esetben április szólna, a beszámoló elfogadásáig a 
szerződés.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a tavalyi évben volt egy pályázat, ahová a 
könyvvizsgáló díját beépítették azzal a feltétellel, hogy 2013-ban ennek a terhére elvégzi a 
könyvvizsgálói teendőket. Erről kellene a könyvvizsgálóval beszélni.  
Javasolta a testületnek, hogy a könyvvizsgálói szerződést ne hosszabbítsák meg, a 
módosítással kapcsolatban további tárgyalást folytassanak.  
 
Megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása, javaslata, kérdése? 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

8/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete az AD-MŰ Kft-vel fennálló könyvvizsgálói 
szerződést a szerződésben megállapított felmondási idő figyelembevételével 
felmondja. 
A polgármestert egyúttal megbízza, hogy egyeztető megbeszéléseket tartson 
egy esetleges új feltételeken alapuló könyvvizsgálói szerződés kötésére. 

 
  Határidő: 2013. február 28. 
  Felelős: Székely Szilárd polgármester 
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8.) Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének előzetes véleményezése 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság előzetesen megtárgyalta 
a 2013. évi költségvetés tervezetét. Főszámaiban kibontották, minden intézménynél beleírták 
azokat a fontos igényeket, amiket az intézmények zavartalan és jelenlegi szintű működtetését 
biztosítják. Miután 0 verzió volt, úgy látták, hogy a bevételek és a pénzmaradvány, illetve a 
kiadások egyenlege nem mutatott akkora mértéket, hogy azonnal zárolt tételeket tegyenek a 0 
verziónál szükségessé. A testület fenntartaná azt a jogot, hogy később, amennyiben változik 
bármilyen körülmény, akkor zároljon tételeket.  
A Művelődési Központ és Könyvtárnál finanszírozásában nem terveztek egyenlőre változást, 
hanem tudomásul vették, hogy az a bér, ami normatívát ad az állam, azt kiegészítenék kisebb 
összeggel, ami a könyvtáros pedagógus és a vezető bérét fedezi. Berendi Pál bérét sem 
tervezik csökkenteni. Itt a gondnok és a takarító tekintetében fontos lenne, hogy hol 
alkalmazzák. Úgy tervezik, hogy őket a polgármesteri hivatal költségvetésében alkalmaznák. 
A művészeti csoportok vezetőinek a tiszteletdíját is betervezték 1 mFt-tal.  
A Közösség Ház működési költségeit megismerték, itt  a KIK jelentős összegben, mint 
hallották is nettó 7,5 mFt működési költségről beszéltek, 4 mFt-tal hozzájárulnak. A ház 
terembérleteiből befolyt tervezett bevétel 1,3 mFt, ez azt jelenti, hogy durván 2 mFt működési 
hiány van a közösségi házban.  
A konyha működtetése nagy gondot okoz, ugyanis az állami finanszírozás hiába emelték meg 
a gyerekeknél az ingyenesen étkezők térítési díját, a nyersanyagnormából kihozható és a ráeső 
rezsi normából. Amin egy kis haszon lehetséges az 50 %-os térítési díjak étkeztetése, mert ott 
a normán felül is besegít a béreknél a pénz. A szociális étkeztetési díj jelenleg 375,-Ft. Az 
önkormányzat saját bevételeiből a bérekhez és a rezsihez 19 mFt-tal kell hozzájárulnia a két 
konyha tekintetében. Erre jelen pillanatban semmilyen jellegű fedezet sincs.  
A Sásdi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. –nek átadott pénzeszköz változatlanul 3 mFt. Az 
ügyvezető bérét nem a polgármesteri hivatal, hanem a sásdi önkormányzatnál tervezik 2,7 
mFt-tal.  
Képviselőtestület, polgármesterrel együtt 14,6 mFt-tal tervezték.  
Temetőgondnoki feladatok ellátását továbbra nem lehet közmunkással megoldani, így 1,5 
mFt-tal kell tervezni egy minimálbéres dolgozót.  
Megindult a Mecsek Dráva Hulladékgazdálkodási projekt megvalósítása, ezt majd láthatják, 
ha lesznek hulladékszigetek. Az idei évre a fejlesztési hozzájárulásuk 700 eFt. 
A legnagyobb kiadási tétel, amit a KIK-nek kell átadni, mely 36 mFt, ezt minden évben a 
hivatalnak a saját bevételeiből át kell adni. 
A repikeret –nek 500 eFt-ot terveztek.  
A tavalyi évben is hiteleztettek maguknak az államtól 10 mFt-ot, tehát idei évre is várható a 
normatív visszafizetés.  
Van még fejlesztési célú hitel, ami még nem zárult le a forgalmi csomópontnál. Nagyon 
várják a DRFÜ kifizetését és lezárja a pályázatukat. Ebben az esetben nem kellene kamatot 
fizetni. A kamatra terveztek összesen 1,8 mFt-ot. 
A városgazdálkodási dologi kiadásra terveztek 4 mFt-ot. 
A közvilágítás tekintetében meg kell nézni mennyi fizetni valójuk van feléjük. Lejárt a tavalyi 
évben  a szerződés az intézmények belső közvilágítás korszerűsítésére vonatkozó 
részvényvásárlás, mindent kifizettek. A belső világítási lámpákat megvásárolhatták 12 eFt-ért.  
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Erre vonatkozóan megküldték a szerződést. A KözVill-nél is lejár a szerződésük, ugyan ott 
részvényesek lesznek, viszont a villanyt továbbra is tőlük vásárolják. Többször irt már 
részükre levelet a város közvilágításával kapcsolatban.  
A sportkör támogatását csak minimális szinten tervezik.  
Az orvosi ügyelet Dr. Bánfi Zoltán háziorvos a Sásdi Medicina Bt. részéről kérelemmel 
fordult a képviselőtestület felé, mely szerint az állami finanszírozás 10 éve nem változott, így 
a Pénzügyi Bizottság is úgy döntött, hogy támogatni szükséges az ügyeleti rendszert, a havi 
127 eFt-os támogatást emelje 200 eFt –ra. Az adóra is kérte a támogatást a háziorvos, ezt 
majd megtárgyalja a testület.  
Összességében ezek a költségek 148 mFt az önkormányzatnál, a hivatalnál pedig 118 mFt. 
Bevételként lehet elmondani az állam részéről településüzemeltetésnél 10 mFt, település 
igazgatási egyéb feladat ellátására 9 mFt, zöldterület gondozásánál 5 mFt, közvilágításnál 5 
mFt-ot állapított meg. Ez összesen 29 mFt. Egyéb bevételként elmondta, hogy az ÁMK 
Óvodán belül bent maradt 2 mFt, ami lefedi a közösségi háznál keletkezett 2 mFt-os hiányt. 
Az iparűzési adóbevételnél 60 mFt-ot terveztek, építményadónál 2,7 mFt-ot, kommunális 
adónál 6,3 mFt-ot, gépjárműadónál 23 mFt, ebből 9,2 mFt marad az önkormányzatnál, a többi 
az államé. Az iparűzési adó mértékét meg kell emelni három ezrelékkel, ez kb. 14-15 mFt-os 
bevételt jelent majd.  
Elmondta, hogy Halász Ferencné sásdi lakos megvásárolná a Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti 
önkormányzati lakást részletre. Erről majd még beszélni kell, mert a vagyonrendelet ezt nem 
teszi lehetővé.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy meg kell hirdetni nyilvánosan a lakást értékesítésre.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jövőre a normatív visszafizetéssel már nem 
kellene számolni és az adóbevétellel számolnának, ebben az esetben ez számukra 40 mFt 
bevételt jelentene. Ezt a pénzt az önkormányzat fejlesztésekre tudná fordítani. Első körben 
felújításra kerülhetnének a sásdi utcák.  
 
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK mb. igazgatója elmondta, hogy a konyha nagyon rossz 
helyzetben van. Beszélt az élelmezésvezetővel és megkérdezte hány dolgozó lenne az, ahány 
létszámmal normálisan lehetne dolgozni. Elmondta, hogy szükséges lenne a létszámot emelni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 20 mFt kiadás van csak a konyhán a bérekre 
és a rezsire, amire nincs fedezet. A konyhákat működtetni kell, mert vállalták a pályázatban. 
Idei évben álláshelyet tervezni biztosan nem lehet. Bízik abban, hogy közmunkaprogram 
keretében tudnak majd embert biztosítani.  
 
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK mb. igazgatója megkérdezte, hogy a két konyhát nem 
lehetne-e összevonni?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy meg lehet csinálni, de csak akkor, ha ennek 
lejár a működtetési kötelezettsége.  
 
 
Megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása, javaslata, kérdése? 
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Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

9/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete a polgármester szóbeli tájékoztatóját az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről tudomásul veszi és a költségvetési  
és a költségvetés tervezésénél, illetve tárgyalásánál figyelembe veszi. 

 
  Határidő: 2013. február 15. 
  Felelős :  Székely Szilárd polgármester 
 
 
9.) ÁMK átszervezése és gazdálkodási szervezeti feladatok ellátása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a TOT. Tanács 2013. január 2. napján ülésezett és 
bizonyos döntéseket hozott. Azt már bejelentette, hogy új ÁMK igazgató van Gálné Banizs 
Gabriella személyében. A jegyzőkönyvet a hivatal írta meg, mert a munkaszervezete, a 
gazdasági szervezete is megszűnt a TOT-nál. Ezenkívül zárolt egy álláshelyet a Művelődési 
Központ és Könyvtárnál és az óvodánál pedig óvodatitkári álláshelyet létesített. Név szerint 
Bódog Vilmosnéról van szó. Továbbá úgy döntött a TOT. Tanács, hogy a két 
óvodapedagógus álláshelyet augusztus 31. napjáig be kell tölteni. Ugyanis az óvoda 
finanszírozása kötött felhasználású és havonta vizsgálja az államkincstár, hogy ezek az 
álláshelyeket, melyeket a törvény megállapít, az intézményben betöltésre kerül-e vagy sem. 
Ha nincs betöltve, akkor az álláshely 1/12-e részét oda sem adja. Tudták, hogy a művelődési 
központnál és könyvtárnál és az önkormányzatnál adott volt, hogy a bérüket az adófizető 
polgárok pénzéből kell kigazdálkodni. A vezetőt ki kellett emelni a csoportból azért, mert 
ÁMK vezető lett. Kötelező órakedvezménye van, ő a csoportban már hivatalosan nem is 
lehet. Emiatt volt szükséges, hogy a helyére be kellett tenni valakit. Ezért kellett az 
óvodatitkári álláshelyet is mindjárt betölteni, mert ott az állam adja a pénzt, ha nincs betöltve, 
akkor elviszi. Minden olyant, amit az állam nem finanszíroz le, azt az önkormányzatnak a 
helyi adóbevételeiből kell pótolni és kifizetni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester ő azt sérelmezte, hogy ezt nem tudta év elején.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez többletforrással nem jár. Elmondta, így megszűnt 
a gazdasági szervezet is, emiatt a Nagy Róbert gazdasági vezető munkaviszonyát is 
megszüntették, a dolgozó már a felmentési idejét tölti, ami három hónapra szól, emellett két 
havi végkielégítést kap.  
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tegnapi nap folyamán helyszíni bejárást végeztek a 
közösségi házban. A bejárás jegyzőkönyvét elküldte a testületi tagoknak emailban. A 
jegyzőkönyvben látható, hogy ennek a háznak milyen működtetési gondjai vannak.  
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Ez a ház ebben a formában működésképtelen. Nincs megoldva jelen pillanatban a ház 
biztonsága, a zárak nem jók. A tűzjelző berendezés nem működik, állandóan hibát jelez, 
ebben csak érzékelőket kell cserélni. Ennek a háznak elektronikus a vezérlése. Ennek darabja 
12 eFt. Ennek működnie kell, mert különben elveszíthetik a házra a működési engedélyüket. 
Nem volt rendesen takarítva, beporosodtak.  
 
Székely Szilárd polgármester véleménye szerint meg kellene nézetni, nem kellene mindjárt 
újat venni. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ebben a formában az ajtók, ha nincsenek 
megerősítve, akkor ez a ház védtelen. Az új elgondolás szerint a gyerekek az iskola felöl 
jönnek be, csak a földszinti részt tudják használni, az előtérbe sem tudnak bejönni, ugyanis a 
kétszárnyas ajtó délelőtt zárva lesz alul is és fölül is. Délelőtt kizárólagosan a KIK fogja 
használni.  
Amennyiben a személyi feltételeket a testület biztosítja, akkor nem fordulhat elő, hogy ne 
álljon a ház ellenőrzés alatt, tehát szükséges  a gondnok.  
További gond még, hogy az öltözőnél az egyik ajtó le van szakítva. Az öltözőben nincs 
takarítás. A tegnapi nap folyamán az új igazgató asszony által megszervezett takarítás volt az 
intézményben.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester személy szerint sajnos ő már tudta ezeket a dolgokat.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület hatalmazza fel az ÁMK-t, hogy 
szakemberekkel vizsgáltassa meg az ajtókat, továbbá szakemberrel vizsgáltassa meg az 
érzékelőket és a szükséges javításokat végeztesse el, ezen felül sürgősen végeztesse el a 
hűtőkamrák karbantartását.  
A küzdőtéren a háló nem volt felrakva, rugdosták a gyerekek az ajtókat, nagyon hupogott, ez 
akkor volt, amikor éppen itt voltak bejáráson. Az összes jelzőfény a falon szétrúgásra került. 
Ezeket is meg kell csináltatni. Oda mindenféleképpen kell venni egy hálót, mert ami van az 
nem jó. Olyan háló kell, ami az oldalán is van.  
A lift jelen pillanatban nem működik. Jogi útra kell terelni ezt az ügyet, meg kell hatalmazni 
az önkormányzat ügyvédjét, hogy ebben a kérdésben tegye meg a szükséges kezdő lépéseket.  
Több helyen vannak beázások, állítólag a párkányon visszafelé folyik a víz és nem lefelé. Ezt 
is meg kellene nézetni.  
Az informatikai teremben valamilyen hang van állandóan, ezt is szakemberrel meg kell 
nézetni, az is lehet, hogy érintkezési hiba van.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, ki volt, aki ezeket így átvette? 
 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, akkor minden jó volt, azóta eltelt 1,5 év.  
Ennek a háznak állandó karbantartás kell. A filtereket, amik a szellőztetést biztosítják, arra 
van a szűrő. Itt is negyedévente kellene cserélni, ők már úgy tervezték, hogy félévente 
cserélik majd, ez a csere 135 eFt. Az összes öltözőbe a gyerekek lerúgták a szelepeket, a 
küzdőtérben, a nagyteremben úgyszintén.  
 
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ami a biztonságot veszélyezteti, azt meg kell nézetni és 
javíttatni. 
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta ezeket a gondokat nézessék meg szakemberekkel. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ezekről a dolgokról már korábban is többször is 
szóltak, megkérdezte, hogy miért kellett várni erre 1,5 évet? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem volt pénz. Most kér a testülettől erre 
vonatkozóan egy bizonyos összeget.  
Elmondta, hogy a közösségi ház gondnok nélkül nem fog működni. Nem lesz aki a pénzt 
beszedje, és nincs aki ellenőrizze. Sajnos a fél városnak már kulcsa van a főbejárati részhez. 
Ez így nem jó. Több alkalommal volt, hogy az utolsó csoport amikor elment, nem volt aki 
bezárja az épületet. Beírtak a KIK szerződésbe az 1 mFt karbantartási díjat.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Nagy Róbert átnézette a fűtési rendszert, be is 
számolt az állapotról. Voltak szakemberek, akik beállították a fűtési rendszert.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a színpadi elemek végleges helyét meg kellene 
keresni. Meg kell oldani mindenképpen a takarítást, átmenetileg külön engedéllyel 
polgármester úr beleegyezésével, az ÁMK mb. igazgatója felvett 4 órában takarítót 1 hónapra 
és volt már itt egy 4 órás az étterem részben. Erről nem most kell dönteni, ugyanis most 
dologi kiadásról van szó.  
Továbbá meg kell változtatni a közösségi ház nyitvatartási idejét. Délelőtt a művelődési 
központ és könyvtár ne tartson nyitva, a könyvtárba délután is lehet járni. Ennek több oka is 
van. Jelen pillanatban ketten vannak a könyvtárban, az igazgató és a könyvtáros. De emellett 
az ifi centrumot is el kellene látni, hiszen ott jelenleg nincs senki. Át kellene csoportosítani 
munkaidőt oda. Itt este van igény a lakosság részéről, hogy a közösségi házat használják. 
Délutántól estig kellene nyitva tartani 8 órában. Szombaton is nyitva kellene lenni, nem 
biztos, hogy 8 órában. Ezáltal vasárnap és hétfőn a könyvtár zárva lenne. Át kell mindent 
ütemezni.  
 
Szeifer Csaba a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója véleménye szerint a 
gondnoknak kellene nyitni és zárni az épületet.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint este 6 után nem biztos, hogy már 
mennének a könyvtárba, lehet, hogy délelőtt mennének szívesebben. Ezt meg kellene 
kérdezni.  
 
Szeifer Csaba a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a 
nyugdíjasok jobbára délelőtt mennek a könyvtárba.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nincs takarítóeszköz, nincs porszívó a házban.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint nem a gondnoknak kell a csoportokkal 
foglalkoznia.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, ha Szeifer Csaba lesz a felelős vezetője ennek az 
intézménynek, akkor majd ő megnézi, hogy mi szükséges és majd kidolgoz egy működési 
rendet.  
 
Szeifer Csaba a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, valóban nem 
megoldás, hogy mindenki, aki bérlő, kulcsot kap.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy most nem a gondnokról kell dönteni, hanem a 
testület határozzon meg egy összeget, melyből a szükséges karbantartási dolgokat el lehet 
végeztetni. Véleménye szerint állapítson meg a testület egy keretet, pld. 300 eFt-ot a sürgősen 
ellátandó karbantartási feladatokra.  
A testület vegye tudomásul azt is, hogy az ÁMK gazdálkodási feladatait ezentúl a Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatal fogja ellátni.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a Közösségi Ház sürgős 
karbantartási feladataira és eszközpótlásra soron kívül 300 eFt-ot biztosítson a 
pénzmaradvány terhére és fogadja el, hogy az ÁMK gazdálkodási feladatait 2013. január 1-től 
a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal lássa el.  
 
Megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása, javaslata, kérdése? 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:   
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

10/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete a Közösségi Ház sürgős karbantartási feladataira 
és eszközpótlásra soron kívül 300 eFt-ot biztosít a pénzmaradvány terhére és 
elfogadja, hogy az ÁMK gazdálkodási feladatait 2013. január 1-től a Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatal látja el.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
10.) Testvérvárosi kapcsolatok EU-s pályázatának beadása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a KIK és a Művelődési Központ és Könyvtár 
együttesen dolgozik ezen pályázatban. 5000 euró a minimum összeg, amire lehet pályázni.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy dolgozzák ki a pályázatot és 
nyújtsák be a pályázatot.  
 
Megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása, javaslata, kérdése? 
 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

11/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete megbízza a Művelődési Központ és Könyvtár 
igazgatóját, hogy a testvértelepülési kapcsolatok fejlesztésére eu-s pályázatot 
készítsenek és adjanak be. 
 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
 
11.) Sásdi Központi Orvosi Ügyelet pénzügyi támogatása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Sásdi Medicina Bt. 
az orvosi ügyelettel kapcsolatban kérelemmel fordult a testület felé, mely szerint azt kérte, 
hogy az orvosi ügyeleti hozzájárulást a havi 127 eFt-ot emelje meg havi 200 eFt-ra azzal a 
kikötéssel, hiszen annyira alulfinanszírozott, hogy ezt az orvosok és a körzeti ápolók 
béremelésére fordítják.  
Javasolta a testületnek, hogy fogadják el a javaslatot.  
 
Megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása, javaslata, kérdése? 
 
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

12/2013.(I.17.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az orvosi ügyelet 
hozzájárulási összegét 2013. január 1. napjától havi 200 eFt-ra emeli azzal a 
kikötéssel, hogy ezt az orvosok és körzeti ápolók bérezésére fordítja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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12.) Egyebek 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy levelet kapott Hegedüs 
Zsuzsától, melyet kiosztott a testületi tagoknak. A levelet felolvasta. (A levél másolata a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Azt írja, hogy a felhívás ellenére a település nem 
jelentkezett ebben a programban. A testületnek semmilyen kötelezettséggel nem jár ez, csak 
le kell jelenteni név szerint az érintett családokat.  
 
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint kérjenek egy bővebb tájékoztatót minderről.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint milyen alapon adnák ki a családok nevét, lakcímét.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kér majd az alapítványtól egy bővebb 
tájékoztatót.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2013. február 8. napján 
pénteken este lesz az Idősek Bálja a sásdi Közösségi Házban, ahová mindenkit szeretettel 
meghívott. Pintér Gábor és társa zenélnének, a megbízási díjuk 45 eFt.  
Kiosztott egy levelet tájékoztatásképpen a testület tagjainak, mely szerint a levélben közölt 
két időponttal kapcsolatban már egyeztetett Szeifer Csabával. Szeretnének majd egy teremfoci 
bajnokságot is rendezni elképzelhetőleg a februári hónapban. 
 
Szeifer Csaba a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a Közösségi 
Ház hasznosításával kapcsolatban szeretnének majd egy hirdetést feladni a Hétről hétre 
újságban.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető tájékoztatta a megjelenteket, hogy több helyen 
megjelent a hirdetés, mely szerint a pénzügyi álláshelyet meghirdették. Eddig 16 jelentkező 
van, ebből 1 fő sásdi lakos.  
 
Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester 
mindenkinek megköszönte a képviselőtestületi ülésen való részvételét és a testületi ülést 
bezárta.  
 
 

Kmft. 
 
 
 

Székely Szilárd        Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 


