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J e g y z ő k ö n y v : 
 
Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek 
Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2013. május 23. napján tartott együttes testületi 
üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház Étterme 
   7370. Sásd, Szent I. u. 25-27. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Jusztinger Krisztina, 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: : Rabb Győzőnő alpolgármester, Hausmann Mária, képviselő. 
 
Felsőegerszeg: 
 
Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Katona Józsefné, Szilágyiné 
Balog Szilvia képviselők. 
 
Igazoltan távol: Herke Csaba képviselő 
 
Meződ:  
 
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Illés Rita, Balog Jánosé, Bogdán 
János képviselő 
 
Oroszló:  
 
Kázmér Miklósné polgármester, Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Márta, Szente Kálmán 
képviselők. 
 
Igazoltan távol: Szakcsi Csaba képviselő 
 
 
Palé:  
 
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, 
Nemes Gábor képviselők. 
 
Igazoltan távol: Szabó Tamás képviselő 
 
 
Varga:  
 
Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Krapecz József, Lukácsné 
Lembach Anita, Lukács István képviselő 
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Vázsnok  
 
Icha Róbertné alpolgármester, Kiss Ervin, Lukács Mónika képviselők. 
 
Igazoltan távol:  Árki Tiborné képviselő 
 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy sásdi testületi 7 főből 5, felsőegerszegi 5 képviselőből 4, a meződi 5 képviselőből 5, az 
oroszlói 5 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 5, a vázsnoki 4 képviselőből 3 fő jelen van, 
így a testületek határozatképesek. Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete a mai 
ülésre nem jött el, a testület a mai ülésen tárgyalandó napirendekről 2013. május 21. ülésén 
tárgyalt. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  
 
Más napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselőtestületek egyhangúlag az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalása mellett döntöttek: 
 
1.)  Települések Oktatási Társulásának megszüntetése 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

2.)  A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás felülvizsgálata, megújítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
3.) Fonyódligeti térítési díjak megállapítása 2013. évre 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
4.) Szociális étkeztetés átszervezése, a társulási megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

5.) Az önkormányzatok közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
6.) Beszámoló az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről  

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

7.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi 
rendeletek módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
8.) Bm-i Kormányhivatal törvényességi felhívása a jegyzőkönyvek felterjesztése 

tárgyában 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
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N a p i r e n d   t á r g y a l á  s a:  
 
 
1.)  Települések Oktatási Társulásának megszüntetése 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy tavaly a decemberi együttes ülésen már beszéltek 
erről, de most idén nyáron nyílik lehetőség arra, hogy a TOT. Társulást megszüntessék. Az 
ezzel kapcsolatos elvi döntéseket már mindenki meghozta, itt most a formális döntés 
meghozatalára van döntés. Ehhez két dolognak kellett megtörténnie. Az egyik, hogy az 
óvodai véleményezésre jogosult szervezetek, az alkalmazotti közösségek, a pedagógusi és 
szülői szervezetek, munkaközösségek megismerjék és elfogadja a fenntartók meghozandó 
döntését. Mindezek megtörténtek, mindannyian úgy nyilatkoztak, hogy elfogadják a 
javaslatot. A másik pedig, hogy a két érintett nemzetiségi önkormányzat, a roma és a német 
nemzetiségi önkormányzat pedig az egyetértését adta a fenntartóváltáshoz.  
Az előterjesztésben szerepelnek a meghozandó döntések. Baranyaszentgyörgy Község 
Képviselőtestülete már döntött ez ügyben, elfogadta az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot. Továbbá ülésezett a TOT. Tanácsa is, ahol tárgyalták ezt a napirendi pontot. A 
TOT. Tanácsa is meghozta ezt a döntését.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT. Tanács ülésén Meződ község részéről 
elhangzott kiegészítésként, hogy rendezzék a tulajdoni viszonyokat.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a sásdi testületnek is most egy elvi döntést kellene 
hoznia. De a sásdi ülésen majd további döntések meghozatalára lesz szükség még.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a sásdi testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
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  
59/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
 Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Települések Oktatási 

Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 2012. december 14-én 
módosított társulási megállapodást módosítja azzal, hogy 2013. július 1-jétől a társulás 
által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi Általános Művelődési Központ fenntartói 
jogát átadja Sásd Város Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig 
közös megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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 Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Sásdi Általános Művelődési 

Központ fenntartója a TOT-ban együttműködött települések azon önkormányzataival, 
amelyek ezt igénylik, feladatellátási megállapodást köt a Sásdi ÁMK Óvodája és 
Bölcsődéje intézményegység óvodai nevelés és bölcsődei ellátás feladatainak a 
feladatátadók települései tekintetében történő ellátásáról. A képviselő-testület a 
jegyzőkönyv mellékletében foglalt feladellátási megállapodást elfogadja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra és engedélymódosításra azonnal, hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
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  
25/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a 
Települések Oktatási Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 
2012. december 14-én módosított társulási megállapodást módosítja azzal, 
hogy 2013. július 1-jétől a társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ fenntartói jogát átadja Sásd Város 
Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig közös 
megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. 
napjától feladatellátási megállapodást köt Sásd Város Önkormányzatával a 
települése lakossága számára az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás 
biztosítására. A képviselő-testület a mellékelt feladatellátási szerződést 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. június 30. 
Felelős: Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Meződ Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Meződ Község Képviselőtestületének  
16/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Települések 
Oktatási Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 2012. 
december 14-én módosított társulási megállapodást módosítja azzal, hogy 
2013. július 1-jétől a társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ fenntartói jogát átadja Sásd Város 
Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig közös 
megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától 
feladatellátási megállapodást köt Sásd Város Önkormányzatával a települése 
lakossága számára az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás biztosítására. A 
képviselő-testület a mellékelt feladatellátási szerződést jóváhagyja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. június 30. 
Felelős: Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Oroszló Község Képviselőtestületének  
20/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Települések 
Oktatási Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 2012. 
december 14-én módosított társulási megállapodást módosítja azzal, hogy 
2013. július 1-jétől a társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ fenntartói jogát átadja Sásd Város 
Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig közös 
megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Oroszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. 
napjától feladatellátási megállapodást köt Sásd Város Önkormányzatával a 
települése lakossága számára az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás 
biztosítására. A képviselő-testület a mellékelt feladatellátási szerződést 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. június 30. 
Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 
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Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott határozati javaslatot fogadja el. 
 
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  
35/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Települések 
Oktatási Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 2012. 
december 14-én módosított társulási megállapodást módosítja azzal, hogy 
2013. július 1-jétől a társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ fenntartói jogát átadja Sásd Város 
Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig közös 
megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától 
feladatellátási megállapodást köt Sásd Város Önkormányzatával a települése 
lakossága számára az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás biztosítására. A 
képviselő-testület a mellékelt feladatellátási szerződést jóváhagyja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. június 30. 
Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
 

Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Varga  Község Képviselőtestületének  
20/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Települések 
Oktatási Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 2012. 
december 14-én módosított társulási megállapodást módosítja azzal, hogy 
2013. július 1-jétől a társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ fenntartói jogát átadja Sásd Város 
Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig közös 
megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
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Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. napjától 
feladatellátási megállapodást köt Sásd Város Önkormányzatával a települése 
lakossága számára az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás biztosítására. A 
képviselő-testület a mellékelt feladatellátási szerződést jóváhagyja, annak 
aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. június 30. 
Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 

 
 

Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
27/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, mint a Települések 
Oktatási Társulásában együttműködő önkormányzat az utoljára 2012. 
december 14-én módosított társulási megállapodást módosítja azzal, hogy 
2013. július 1-jétől a társulás által fenntartott költségvetési szerv, a Sásdi 
Általános Művelődési Központ fenntartói jogát átadja Sásd Város 
Önkormányzatának, a Települések Oktatási Társulását pedig közös 
megegyezéssel megszüntetik. A képviselő-testület a módosított társulási 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. július 1. 
napjától feladatellátási megállapodást köt Sásd Város Önkormányzatával a 
települése lakossága számára az óvodai nevelés és a bölcsődei ellátás 
biztosítására. A képviselő-testület a mellékelt feladatellátási szerződést 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. június 30. 
Felelős: Icha Róbertné alpolgármester 

 
 

Székely Szilárd polgármester megköszönte minden képviselőtestületnek a TOT. Tanácsban 
végzett munkáját, segítségét.  
 
2.)  A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulási megállapodás felülvizsgálata, megújítása 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos megállapodást csak a 
polgármesterek részére küldték ki. A megállapodás végén belekerült a belső ellenőrzés, de 
közben okafogyottá vált, mivel a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál a belső ellenőrzési 
feladatokat folyamatosan ellátja egy könyvvizsgáló, akivel megbizási szerződésük van, havi 
100 eFt vállalási díjért végzi ezt a feladatot 8 önkormányzat vonatkozásában.  
Javasolta a testületeknek, hogy fogadják el a megállapodás tervezetet azzal, hogy a belső 
ellenőrzési feladatok ellátásába nem kívánnak már együttműködni a társulás formájában, 
mivel a társult önkormányzatok ezt már megoldották.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a sásdi testületnek, hogy a fent elhangzott javaslatot 
fogadja el. 
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  
 

60/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Sásdi 
Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a társulás által 
ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi igénybe. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
megállapodás tervezetet fogadja el, továbbá döntsön úgy, hogy a belső ellenőrzési 
szolgáltatást nem veszi igénybe.  
 
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  
26/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, 
hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának 
módosítását elfogadja. 
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Felsőegerszeg Község Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a 
társulás által ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi 
igénybe. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
megállapodás tervezetet fogadja el, továbbá döntsön úgy, hogy a belső ellenőrzési 
szolgáltatást nem veszi igénybe.  
 
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  
17/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
Meződ Község Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a társulás által 
ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi igénybe. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
megállapodás tervezetet fogadja el, továbbá döntsön úgy, hogy a belső ellenőrzési 
szolgáltatást nem veszi igénybe.  
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Oroszló Község Képviselőtestületének  
 

21/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 
 

Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
 
 



10 
 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a társulás 
által ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi 
igénybe. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott megállapodás tervezetet fogadja el, továbbá döntsön úgy, hogy a belső ellenőrzési 
szolgáltatást nem veszi igénybe.  
 
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  
 

36/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
Palé Község Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a társulás által 
ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi igénybe. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
megállapodás tervezetet fogadja el, továbbá döntsön úgy, hogy a belső ellenőrzési 
szolgáltatást nem veszi igénybe.  
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Varga  Község Képviselőtestületének  
 

21/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
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Varga Község Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a társulás által 
ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi igénybe. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
megállapodás tervezetet fogadja el, továbbá döntsön úgy, hogy a belső ellenőrzési 
szolgáltatást nem veszi igénybe.  
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
 

28/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítását 
elfogadja. 
Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestülete kijelenti, hogy a társulás 
által ellátott önkormányzatok belső ellenőrzési szolgáltatását nem veszi 
igénybe. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Icha Róbertné alpolgármester 

 
3.) Fonyódligeti térítési díjak megállapítása 2013. évre 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a TOT. Tanácsa erről a napirendi 
pontról már döntött, elfogadták a 2013. évi díjakat. De mégis a testületeknek van joguk ahhoz, 
hogy a térítési díjakat megállapítsák és elfogadják. Elmondta, hogy a polgármesterek 
javasolták, hogy a korábban a sásdi önkormányzati körben dolgozókat, értve itt a 
pedagógusokat, a továbbiakban is alkalmazhassák velük szemben a dolgozói kategóriát.  
Ez alól egy kivételt szeretnének tenni, mely szerint a fonyódligeti üdülő jellemzően 
gyermeküdülő, az iskolába járó gyermekek üdültetésére van fenntartva. Amennyiben ezt a 
jogot szeretnék fenntartani, hogy a sásdi iskolába járó gyermekeket üdültetnék, ennek 
akadálya van. Mivel az általános iskola már nem önkormányzati fenntartású, hanem állami és 
az állam a kísérő pedagógusoknak nem hajlandó fizetni megbízási díjat, még szerződést sem 
hajlandó kötni. Így a pedagógusok minden jogalap nélkül kísérnék a gyerekeket. Ezért a 
térítési díjat megbízási díjként kapnák a pedagógusok, amelyet majd a KIK utólag megfizet. 
Így a pedagógusok felelősséget kell, hogy vállaljanak a gyermekekért.  
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Székely Szilárd polgármester javasolta a sásdi testületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést fogadja el. 
 
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  
 

61/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti térítési díjakat elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést fogadja el. 
 
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  
 

27/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti 
térítési díjakat elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést fogadja el. 
 
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:  
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Meződ Község Képviselőtestületének  

 
18/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti 
térítési díjakat elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Kázmér Miklósné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Oroszló Község Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Oroszló Község Képviselőtestületének  
22/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 

 
Oroszló Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti 
térítési díjakat elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott előterjesztést fogadja el. 
 
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  
37/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti 
térítési díjakat elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
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Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Varga  Község Képviselőtestületének  
 

22/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti 
térítési díjakat elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
29/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi fonyódligeti térítési díjakat 
elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Icha Róbertné alpolgármester 

 
Oroszló Község Önkormányzat Képviselőtestülete távozott az együttes képviselőtestületi 
ülésről. 
 
 
4.) Szociális étkeztetés átszervezése, a társulási megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Koszorús Tímea aljegyző ez a társulásuk nem jogi személyiségű és nem tanács döntéshozó 
szerv. Az új Ötv. ezeket a társulásokat már nem ismeri el. A társulást át kell alakítani, az 
átalakítás módja úgy, ahogy a korábban tett TOT-ot is költségvetési szervvé kellett alakítani. 
A szociális törvény ismeri az ehhez hasonlóan, de nem teljesen társulási formában ellátott 
feladatellátást. A szakfeladatellátással ellátja a teljes működési körben ellátott összes település 
összes lakosság  számára a szociális szolgáltatást. Sásd Város Önkormányzata a fenntartó, ő 
hozza meg az ezzel kapcsolatos döntéseket. A településeknek elvesznek azok a beleszólási 
lehetőségeik, amik eddig meg voltak. Viszont ha a megállapodásban garantálják azt, hogy 
ugyanazon feltételekkel biztosítják valamennyi lakos számára, településtől függetlenül, 
valamennyi igénylő számára a szolgáltatást, akkor ez garancia lehet a falvak önkormányzatai 
számára is, ha az eddigi módon történik a feladatellátás.  
Most olyan döntést kellene hozni, hogy megszüntetik a Szociális Étkeztetés Társulást, a 
feladatellátást átadják Sásd Város Önkormányzatának, ezzel egyidejűleg a falvak megrendelik 
a szolgáltatást a településük lakosai számára. A feladatátadásnak a másik oldala, hogy miből 
fogja Sásd majd finanszírozni. Miután a kedvezményeket is megrendelik a szolgáltatással 
együtt, ezért ez azt jelenti, hogy amennyiben Sásd vidéki lakos számára kedvezményt kell 
biztosítson a térítési díjból, ezt a kezdvezményezett részt az önkormányzatának meg kell 
térítenie. Tehát lesz a falvaknak is fizetési kötelezettsége ezzel kapcsolatban. Az új 
megállapodás ugyanazon feltételekkel és amennyiben kedvezményt kellett biztosítani a vidéki 
lakos számára, akkor azt az önkormányzat megfizeti.  
 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere megkérdezte, hogy mi lesz a nyári 
gyermekétkeztetéssel? 
 
Koszorús Tímea aljegyző a kérdésre válaszolva elmondta, elviekben a nyári étkeztetést 
például  a Csendes étteremből is megrendelhetik.  
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere megkérdezte, hogy az ebéd kiszállítása 
önkormányzati feladat vagy sem? 
 
 
Koszorús Tímea aljegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jelenleg is van szállítási 
szolgáltatás a szolgáltatáson belül. Amennyiben náluk rendelik meg, abban az esetben térítés 
ellenében kiszállítják a kérelmező lakására. A másik megoldás, hogy a falugondnokok 
szállnak be, ebben az esetben térítésmentesen szállítja ki a falugondnok az ebédet.  
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere elmondta, hogy eddig is a Király Lajosnak 
kellett volna kivinnie az ebédet, csak ők felvállalták.  

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületeket, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

62/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. július 1. napjától a Sásdi 
Szociális Étkeztetés által ellátott étkeztetés szociális szolgáltatás fenntartását 
átveszi, a társulást megszünteti. A fenntartói jog átvételéről és a társulás 
megszüntetéséről szóló mellékelt megállapodást a képviselő-testület elfogadja, 
annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
A képviselő-testület a szolgáltatás ellátására kötelezett, de szolgáltatóval nem 
rendelkező önkormányzatokkal megállapodást köt a települések lakossága 
számára étkeztetés szociális szolgáltatás biztosítására. A mellékelt szolgáltatás-
átvállalási megállapodást jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
A képviselő-testület a fenntartói jog átvállalásával a szolgáltatás 
dokumentumait felülvizsgálja, a szolgáltatás szakmai programját, Szervezeti és 
Működési Szabályzatát és az ellátottakkal kötendő megállapodás tervezetét a 
mellékeltek szerint elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a fenntartó-váltás miatt a szolgáltatás működési 
engedélyének módosítását kérje. 

 
Határidő: aláírásra és módosítás kérelmezésére azonnal,  

hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el, mely a Sásdi Szociális Étkeztetés szakmai programjáról szól.  
 
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  
63/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a fenntartói jog átvállalásával a 
szolgáltatás dokumentumait felülvizsgálja, a szolgáltatás (Sásdi Szociális 
Étkeztetés) szakmai programját és az ellátottakkal kötendő megállapodás 
tervezetét a mellékeltek szerint elfogadja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenntartó-váltás 
miatt a szolgáltatás működési engedélyének módosítását kérje. 

 
Határidő: aláírásra és módosítás kérelmezésére azonnal,  

hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 



17 
 

 
 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
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  
 

28/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1. 
napjától a Sásdi Szociális Étkeztetés által ellátott étkeztetés szociális 
szolgáltatás fenntartását Sásd Város Önkormányzatának átadja, a társulást 
megszünteti. A fenntartói jog átadásáról és a társulás megszüntetéséről szóló 
mellékelt megállapodást a képviselő-testület elfogadja, annak aláírására 
felhatalmazza a polgármestert. 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata mint a szolgáltatás ellátására kötelezett, 
de szolgáltatóval nem rendelkező önkormányzat megállapodást köt Sásd Város 
Önkormányzatával a települése lakossága számára étkeztetés szociális 
szolgáltatás biztosítására. A mellékelt szolgáltatásátvállalási megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
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  
 

19/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete2013. július 1. napjától a 
Sásdi Szociális Étkeztetés által ellátott étkeztetés szociális szolgáltatás 
fenntartását Sásd Város Önkormányzatának átadja, a társulást megszünteti. A 
fenntartói jog átadásáról és a társulás megszüntetéséről szóló mellékelt 
megállapodást a képviselő-testület elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
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Meződ Község Önkormányzata mint a szolgáltatás ellátására kötelezett, de 
szolgáltatóval nem rendelkező önkormányzat megállapodást köt Sásd Város 
Önkormányzatával a települése lakossága számára étkeztetés szociális 
szolgáltatás biztosítására. A mellékelt szolgáltatásátvállalási megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott határozati javaslatot fogadja el. 
 
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  
 

38/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1. napjától a 
Sásdi Szociális Étkeztetés által ellátott étkeztetés szociális szolgáltatás 
fenntartását Sásd Város Önkormányzatának átadja, a társulást megszünteti. A 
fenntartói jog átadásáról és a társulás megszüntetéséről szóló mellékelt 
megállapodást a képviselő-testület elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
Palé Község Önkormányzata mint a szolgáltatás ellátására kötelezett, de 
szolgáltatóval nem rendelkező önkormányzat megállapodást köt Sásd Város 
Önkormányzatával a települése lakossága számára étkeztetés szociális 
szolgáltatás biztosítására. A mellékelt szolgáltatásátvállalási megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
 
 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Varga  Község Képviselőtestületének  

 
23/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1. napjától a 
Sásdi Szociális Étkeztetés által ellátott étkeztetés szociális szolgáltatás 
fenntartását Sásd Város Önkormányzatának átadja, a társulást megszünteti. A 
fenntartói jog átadásáról és a társulás megszüntetéséről szóló mellékelt 
megállapodást a képviselő-testület elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
Varga Község Önkormányzata mint a szolgáltatás ellátására kötelezett, de 
szolgáltatóval nem rendelkező önkormányzat megállapodást köt Sásd Város 
Önkormányzatával a települése lakossága számára étkeztetés szociális 
szolgáltatás biztosítására. A mellékelt szolgáltatásátvállalási megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
 

30/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2013. július 1. 
napjától a Sásdi Szociális Étkeztetés által ellátott étkeztetés szociális 
szolgáltatás fenntartását Sásd Város Önkormányzatának átadja, a társulást 
megszünteti.  
A fenntartói jog átadásáról és a társulás megszüntetéséről szóló mellékelt 
megállapodást a képviselő-testület elfogadja, annak aláírására felhatalmazza a 
polgármestert. 
 
Vázsnok Község Önkormányzata, mint a szolgáltatás ellátására kötelezett, de 
szolgáltatóval nem rendelkező önkormányzat megállapodást köt Sásd Város 
Önkormányzatával a települése lakossága számára étkeztetés szociális 
szolgáltatás biztosítására. A mellékelt szolgáltatásátvállalási megállapodást 
jóváhagyja, annak aláírására felhatalmazza a polgármestert. 
 
Határidő: aláírásra azonnal, hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős:  Icha Róbertné alpolgármester 
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5.) Az önkormányzatok közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének 

elfogadása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezek szabvány rendelkezések, ugyanis a nemzeti 
vagyonról szóló törvény írja ezt elő. Ugyan a törvény nem írja elő, hogy mikor kell ezt 
elfogadni, de el kell fogadni. Nincs végrehajtási jogszabály, éppen ezért ezek általános 
megállapítások. Sásdnál három célt tettek bele, ezek általános jellegűek.  
Kérte, hogy fogadják el, így a törvényben előirt kötelezettségüket teljesítik.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
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  
64/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város  Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sásd Város 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak 
szerint: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 
a)  Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetés szerűen kell gazdálkodni. 
b)  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

 
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 

céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet 
határozza meg. 

d)  Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, 
hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok hatékony és 
eredményes ellátása. 
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A hasznosítás formái: 
 

• a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
• használatba adása, bérbeadása 
• önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 
1. Vagyon értékesítése 

A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

 
2. Bérlet útján történő    hasznosítás 

A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb területek 
hasznosítása elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet 
útján nem hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél 
rövidebb ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése 
érdekében folyamatos pályáztatás szükséges. 

 
3. Vállalkozás folytatásával történő    vagyonhasznosítás 

Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, 

amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 

melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos 

hirdetés szükséges. 
 

Konkrét intézkedések: 
• A vízmű vagyonkezelői jogának rendezése az üzemeltetői jogosultság 

alapján, 
• A piac tartás feltételeinek végleges megteremtése, 
• A három önkormányzati üdülőből a magyarhertelendi hasznosításának 

kidolgozása, az alsóörsi ingatlan tulajdonjogának rendezése. 
 
 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 
 

 Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 
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A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
Határidő: Folyamatos, illetve december 31. 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
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  
 

29/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 
Felsőegerszeg Község Önkormányzata közép- és hosszú távú 
vagyongazdálkodási tervét az alábbiak szerint: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 
a)  Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetés szerűen kell gazdálkodni. 
b)  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c)  Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 

céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet 
határozza meg. 

 
d)  Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok 
hatékony és eredményes  ellátása. 

 
A hasznosítás formái: 

 
• a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
• használatba adása, bérbeadása 
• önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 
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4. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

 
5. Bérlet útján történő    hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb területek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos 
pályáztatás szükséges. 

 
6. Vállalkozás folytatásával történő    vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés 
szükséges. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

 
Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 

 pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 
 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 
Felelős: Papp Magdolna polgármester 
Határidő: Folyamatos, illetve december 31. 

 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Meződ Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének 
 

20/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Meződ 
Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az 
alábbiak szerint: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 
a)  Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetés szerűen kell gazdálkodni. 
b)  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c)  Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 

céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet 
határozza meg. 

d)  Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok 
hatékony és eredményes ellátása. 

 
A hasznosítás formái: 

 
• a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
• használatba adása, bérbeadása 
• önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 

 
7. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

 
8. Bérlet útján történő    hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb területek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos 
pályáztatás szükséges. 



25 
 

 
9. Vállalkozás folytatásával történő    vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés 
szükséges. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

 
   Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a  
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 
Felelős: Merk Zsolt polgármester 
Határidő: Folyamatos, illetve december 31. 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott határozati javaslatot fogadja el. 
 
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 

39/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 
 

Palé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Palé Község 
Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az alábbiak 
szerint: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 
a)  Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetés szerűen kell gazdálkodni. 
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b)  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c)  Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 

céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet 
határozza meg. 

d)  Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok 
hatékony és eredményes ellátása. 

 
A hasznosítás formái: 

 
• a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
• használatba adása, bérbeadása 
• önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 

 
10. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

 
11. Bérlet útján történő    hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb területek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos 
pályáztatás szükséges. 

 
12. Vállalkozás folytatásával történő    vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés 
szükséges. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

 
   Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 
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A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 
Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 
Határidő: Folyamatos, illetve december 31. 

 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Varga  Község Képviselőtestületének 
 

24/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Varga 
Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási 
tervét az alábbiak szerint: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
 

b)  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró 
képességéhez igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához 
és a mindenkori társadalmi szükségletek kielégítéséhez 
szükséges, egységes elveken alapuló, átlátható, hatékony és 
költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának 
védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása, 
továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c)  Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, 

felújítás) céljait a Képviselő-testület döntései és az éves 
költségvetési rendelet határozza meg. 

d)  Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt 
feladatok hatékony és eredményes ellátása. 
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A hasznosítás formái: 

 
• a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
• használatba adása, bérbeadása 
• önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 

 
13. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 

 
14. Bérlet útján történő    hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb területek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos 
pályáztatás szükséges. 

 
15. Vállalkozás folytatásával történő    vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés 
szükséges. 

 
 

Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 
 
   Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 
Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 
Határidő: Folyamatos, illetve december 31. 
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Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3 szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
 

31/2013. (V.23.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Vázsnok 
Község Önkormányzata közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az 
alábbiak szerint: 

 
Középtávú vagyongazdálkodási terv: 

 
a)  Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős 

módon, rendeltetésszerűen kell gazdálkodni. 
b)  A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez 

igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori 
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken 
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének 
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, 
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése. 

c)  Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) 

céljait a Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet 
határozza meg. 

d)  Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái: 
A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának 
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok 
hatékony és eredményes ellátása. 

 
A hasznosítás formái: 

 
• a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése 
• használatba adása, bérbeadása 
• önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása 

 
16. Vagyon értékesítése 
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel 
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai 
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell 
lefolytatni. 
A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban fejlesztési kiadások, 
fejlesztési hitelek törlesztésének fedezetéül szolgálhat. 
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17. Bérlet útján történő    hasznosítás 
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint egyéb területek hasznosítása 
elsősorban bérleti szerződés keretében tehető meg. A bérlet útján nem 
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb ideig 
legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében folyamatos 
pályáztatás szükséges. 

 
18. Vállalkozás folytatásával történő    vagyonhasznosítás 
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal 
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az 
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti. 
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben 
felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét. 
Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására, 
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható 
változások. 
Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos hirdetés 
szükséges. 

 
Hosszú távú vagyongazdálkodási terv: 

 
   Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv. 

A vagyonhasznosítás során a bevételszerzés, illetve a kiadáscsökkenés mellett 
szem előtt kell tartani, hogy az ne eredményezzen vagyonfelélést. 
A piaci helyzet ismeretében szükséges az értékesítendő és más módon 
hasznosítható vagyonelemek felülvizsgálata. 
Az önkormányzat számára kedvező, vagyongyarapodást eredményező 
pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni. 

 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti felülvizsgálatáról. 

 
Felelős:Icha Róbertné alpolgármester 
Határidő: Folyamatos, illetve december 31. 

 
 
6.) Beszámoló az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről  

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Koszorús Tímea aljegyző a nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a 
polgármestereknek kellene újra dönteni abban, hogy a nyári gyermekétkeztetésre pályázatot 
nyújtsanak be. A tavalyi évben a pályázat azért nem nyert, mert nagyon szigorú feltételek 
voltak meghatározva az alapanyagok beszerzésére, amit a konyha nem tudott teljesíteni. 
Helyben lévő őstermelőktől kellett volna beszerezni az alapanyagot, idén viszont mikro 
térségre bővítették. A települések jó része 100 %-osan tudja biztosítani a rászoruló 
gyermekeknek az étkezést. A pályázat szerint 44 munkanapot vállaltak be.  
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Illés Józsefné HSZAK vezetője elmondta, hogy részletesen elkészítette a beszámolót, 
amennyiben valakinek kérdése van, tegye meg. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló 
beszámolót fogadja el. 
 
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  
 

65/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. 
 
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  
 

30/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 
2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 



32 
 

Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. 
 
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  
 

21/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 
 

Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 
2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. 
 
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  
40/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 
2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Varga  Község Képviselőtestületének  
 

25/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 
2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 2012. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről szóló beszámolót fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
 

32/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatok 
2012. évi gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Icha Róbertné alpolgármester 

 
7.) A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló helyi 

rendeletek módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző szintén decemberben beszéltek arról, hogy tavaly utoljára 
érintették a kommunális szemétszállítás díját, ezt már január 1-től központilag fogják 
megállapitani. Ezért egy átmeneti időre engedélyezték, hogy tavaly decemberi árakhoz képest 
2 %-os emelkedést addig, amíg a miniszteri rendelet megszületik. Ez az önkormányzatok 
számára azt is jelentette, hogy valamennyi a képviselőtestület általi díjmegállapításra 
vonatkozó részt hatályon kívül kell helyezni.  
Kérte a testületeket, hogy fogadják el a kiadott anyagot. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
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Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületeket, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás nélkül – az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
 

7/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 
 
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 rendeletet alkotta:  
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
 

5/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 
Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 
 
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 rendeletet alkotta:  

Meződ Község Képviselőtestületének  
 

6/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 
 

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

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
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Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 
 
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 rendeletet alkotta: 
  

Palé Község Képviselőtestületének  
5/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének  
6/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

10/2002. (XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
5/2013.(VI.03.) önkormányzati rendelete 

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló  

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
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8.) Bm-i Kormányhivatal törvényességi felhívása a jegyzőkönyvek felterjesztése 

tárgyában 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Dr. Kajdon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Bm. Kormányhivatal 
törvényességi felhívással élt a rendeletek és jegyzőkönyvek késői felterjesztése tárgyában. 
Ennek alapján a jegyzőkönyveket 15 napon belül és a rendeleteket három napon belül kell 
felterjeszteni. A törvényességi felhívásban foglaltak maximálisan igazak, egyetértenek vele, 
de sajnos nem tartható a 15 nap. Ez a felhívás érkezett Sásdnak, Meződnek, Palénak, 
Vargának, Vázsnoknak. A nyolc településből igazából Gödrében tudják ezt tartani, hiszen ott 
rendelkeznek azzal a személyzettel, aki ezt végzi. A többi önkormányzatnál sajnos nincs meg, 
leépítések voltak. Június 15-ig kell írásban válaszolni, hogy mi a probléma.  
Javasolta a testületeknek, hogy fogadják el a törvényességi felhívásban foglaltakat, utasítja a 
jegyzőt, hogy ez ügyben a szükséges intézkedéseket tegye meg. Két fővel bővült a személyi 
állományuk, falufelelősök lesznek, akik ezt a feladatot is majd ellátják. Ők a településeken 
ellátják a falufelelősi feladatokat, és ők fogják majd júniustól a jegyzőkönyveket elkészíteni. 
Miután a polgármestert és a jegyzőt is felszólítják ebben a felhívásban, egyrészt a 
polgármesterrel szemben fegyelmi felelősségre vonást kezdeményeznek, ha a felhívást nem 
veszi komolyan. Akár bírságolhatnak is, nem az önkormányzat fogja kifizetni, hanem akit 
megbüntettek. Nagyon komolyan kell venni ezeket a dolgokat. Elmondta, hogy ezentúl 
minden jegyzőkönyv mellé kísérőlapot fog majd tenni, mely szerint vezetni fogja konkrétan, 
hogy ki mikor kapta meg aláírásra a jegyzőkönyvet.  
Javasolta a testületnek, hogy vegye tudomásul a törvényességi felhívásban foglaltakat, 
szólítsa fel a jegyzőt, hogy a személyi állomány bővítésével összefüggésben oldja meg és 
biztosítsa a jegyzőkönyvek törvényes határidőn belüli felterjesztését és az ehhez szükséges 
intézkedéseket tegye meg. A jegyző hívja fel a polgármesterek figyelmét, hogy a 
jegyzőkönyveket határidőn belül írják alá.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el jegyző úr javaslatát.  
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  
 

66/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Bm-i Kormányhivatal 
BAB/4/1453-1/2013. szám alatt tett törvényességi felhívását mulasztás miatt 
tudomásul veszi és egyúttal az alábbiakat rendeli: 
1./ A képviselőtestület megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek késedelmes 

felterjesztésének oka elsődlegesen a személyi feltételek hiánya volt. Az 
önkormányzati hivatal időközbeni létszámbővítésével azonban ez az 
akadály elhárult.  
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2./ A képviselőtestület felhívja a jegyző és a polgármester figyelmét, hogy 

fokozott figyelemmel kísérjék a jegyzőkönyvek készítésének folyamatát 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket azok határidőbe történő 
felterjesztésére. 
A hivatali apparátuson belül a jegyző tekintse át a munkaköri leírásokat 
és felülvizsgálatukkal alakítsa úgy a munkameneteket, hogy a 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése elsőbbséget kapjon. 
A jegyző az ügymenetet úgy alakítsa ki, hogy a jegyzőkönyv 
készítésének, felterjesztésének folyamata regisztrált és ellenőrizhető 
legyen.  

 
Határidő:  június 15. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el jegyző úr 
javaslatát. 
 
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  
31/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a Bm-i Kormányhivatal BAB/4/1453-1/2013. szám alatt tett törvényességi 
felhívását mulasztás miatt tudomásul veszi és egyúttal az alábbiakat rendeli: 
1./ A képviselőtestület megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek késedelmes 

felterjesztésének oka elsődlegesen a személyi feltételek hiánya volt. Az 
önkormányzati hivatal időközbeni létszámbővítésével azonban ez az 
akadály elhárult.  

2./ A képviselőtestület felhívja a jegyző és a polgármester figyelmét, hogy 
fokozott figyelemmel kísérjék a jegyzőkönyvek készítésének folyamatát 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket azok határidőbe történő 
felterjesztésére. 
A hivatali apparátuson belül a jegyző tekintse át a munkaköri leírásokat 
és felülvizsgálatukkal alakítsa úgy a munkameneteket, hogy a 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése elsőbbséget kapjon. 
A jegyző az ügymenetet úgy alakítsa ki, hogy a jegyzőkönyv 
készítésének, felterjesztésének folyamata regisztrált és ellenőrizhető 
legyen.  

 
Határidő:  június 15. 
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
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Merk Zsolt  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el jegyző úr 
javaslatát. 
 
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  
22/2013.(V.23.) KTH- számú határozata 

 
Meződ Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a Bm-i Kormányhivatal BAB/4/1453-1/2013. szám alatt tett törvényességi 
felhívását mulasztás miatt tudomásul veszi és egyúttal az alábbiakat rendeli: 
1./ A képviselőtestület megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek késedelmes 

felterjesztésének oka elsődlegesen a személyi feltételek hiánya volt. Az 
önkormányzati hivatal időközbeni létszámbővítésével azonban ez az 
akadály elhárult.  

2./ A képviselőtestület felhívja a jegyző és a polgármester figyelmét, hogy 
fokozott figyelemmel kísérjék a jegyzőkönyvek készítésének folyamatát 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket azok határidőbe történő 
felterjesztésére. 
A hivatali apparátuson belül a jegyző tekintse át a munkaköri leírásokat 
és felülvizsgálatukkal alakítsa úgy a munkameneteket, hogy a 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése elsőbbséget kapjon. 
A jegyző az ügymenetet úgy alakítsa ki, hogy a jegyzőkönyv 
készítésének, felterjesztésének folyamata regisztrált és ellenőrizhető 
legyen.  

 
Határidő:  június 15. 
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el 
jegyző úr javaslatát. 
 
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  
41/2013.(V.23..) KTH- számú határozata 

 
Palé Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Bm-i Kormányhivatal 
BAB/4/1453-1/2013. szám alatt tett törvényességi felhívását mulasztás miatt 
tudomásul veszi és egyúttal az alábbiakat rendeli: 
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1./ A képviselőtestület megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek késedelmes 
felterjesztésének oka elsődlegesen a személyi feltételek hiánya volt. Az 
önkormányzati hivatal időközbeni létszámbővítésével azonban ez az 
akadály elhárult.  

2./ A képviselőtestület felhívja a jegyző és a polgármester figyelmét, hogy 
fokozott figyelemmel kísérjék a jegyzőkönyvek készítésének folyamatát 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket azok határidőbe történő 
felterjesztésére. 
A hivatali apparátuson belül a jegyző tekintse át a munkaköri leírásokat 
és felülvizsgálatukkal alakítsa úgy a munkameneteket, hogy a 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése elsőbbséget kapjon. 
A jegyző az ügymenetet úgy alakítsa ki, hogy a jegyzőkönyv 
készítésének, felterjesztésének folyamata regisztrált és ellenőrizhető 
legyen.  

 
Határidő:  június 15. 
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el jegyző úr 
javaslatát. 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  

Varga  Község Képviselőtestületének  
26/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Varga Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a Bm-i Kormányhivatal BAB/4/1453-1/2013. szám alatt tett törvényességi 
felhívását mulasztás miatt tudomásul veszi és egyúttal az alábbiakat rendeli: 
1./ A képviselőtestület megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek késedelmes 

felterjesztésének oka elsődlegesen a személyi feltételek hiánya volt. Az 
önkormányzati hivatal időközbeni létszámbővítésével azonban ez az 
akadály elhárult.  

2./ A képviselőtestület felhívja a jegyző és a polgármester figyelmét, hogy 
fokozott figyelemmel kísérjék a jegyzőkönyvek készítésének folyamatát 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket azok határidőbe történő 
felterjesztésére. 
A hivatali apparátuson belül a jegyző tekintse át a munkaköri leírásokat 
és felülvizsgálatukkal alakítsa úgy a munkameneteket, hogy a 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése elsőbbséget kapjon. 
A jegyző az ügymenetet úgy alakítsa ki, hogy a jegyzőkönyv 
készítésének, felterjesztésének folyamata regisztrált és ellenőrizhető 
legyen.  

 
Határidő:  június 15. 
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
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Icha Róbertné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el jegyző úr 
javaslatát. 
Megkérdezte van-e más javaslat, észrevétel? 
 
Más kérdés, javaslat, észrevétel nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
33/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Vázsnok Község Önkormányzatának Képviselőtestülete  
a Bm-i Kormányhivatal BAB/4/1453-1/2013. szám alatt tett törvényességi 
felhívását mulasztás miatt tudomásul veszi és egyúttal az alábbiakat rendeli: 
1./ A képviselőtestület megállapítja, hogy a jegyzőkönyvek késedelmes 

felterjesztésének oka elsődlegesen a személyi feltételek hiánya volt. Az 
önkormányzati hivatal időközbeni létszámbővítésével azonban ez az 
akadály elhárult.  

2./ A képviselőtestület felhívja a jegyző és a polgármester figyelmét, hogy 
fokozott figyelemmel kísérjék a jegyzőkönyvek készítésének folyamatát 
és tegyék meg a szükséges intézkedéseket azok határidőbe történő 
felterjesztésére. 
A hivatali apparátuson belül a jegyző tekintse át a munkaköri leírásokat 
és felülvizsgálatukkal alakítsa úgy a munkameneteket, hogy a 
jegyzőkönyvek határidőben történő elkészítése elsőbbséget kapjon. 
A jegyző az ügymenetet úgy alakítsa ki, hogy a jegyzőkönyv 
készítésének, felterjesztésének folyamata regisztrált és ellenőrizhető 
legyen.  

 
Határidő:  június 15. 
Felelős:  Icha Róbertné alpolgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
képviselőtestületek megjelentését és az együttes testületi ülést bezárta.  
 

Kmft.  
 
 
Székely Szilárd    Papp Magdolna   Merk Zsolt 
Sásd polgármestere   Felsőegerszeg polgármestere  Meződ polgármestere 
 
 
Kázmér Miklósné    Pintérné Magyar Mária  Márhoffer Tibor  
Oroszló alpolgármestere  Palé polgármestere   Varga polgármestere  
 
 
Icha Róbertné    Dr. Kajdon Béla   Dr. Sitkei Lukács 
Vázsnok alpolgármestere  Sásd város jegyzője   jegyző 



41 
 

 
 
J e g y z ő k ö n y v : 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város, Képviselőtestületeinek 2013. május 23. napján tartott 
testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Közösségi Ház étterme 
   7370. Sásd, Szent I. u. 25-27. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Jusztinger Krisztina, 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: : Rabb Győzőné alpolgármester, Hausmann Mária, képviselők.  
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy a testületi ülés határozatképes. Javasolta, 
hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg azzal a módosítással, hogy a 
2./ napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó napirendek közül. Plusz napirendi pontként 
tárgyalják meg a szociális rendelet módosítását. Továbbá a meghívóban szereplő 6./ napirendi 
pontot zárt ülés keretében tárgyalják. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más napirendi pont javaslata? 
 
Miután más napirendi pont javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi 
pontok megtárgyalása mellett döntött: 
 
1.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
   
2.) ÁMK átszervezése, alapító okiratának elfogadása  

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
3.) A Sásdi ÁMK Bölcsődéjének szakmai programja 
 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója 
 
4.) Szociális rendelet módosítása 

 Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
5.) Óvodai játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata 
 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója 
 
6.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közhasznúsági jellegének vizsgálata 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
Dr. Kajdon Béla jegyző 
Merk Zsolt ügyvezető 
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N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  

 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy  az orvosi ügyelettel kapcsolatban elmondta, 
hogy az STKT határozott, hogy ők fogják működtetni az orvosi ügyeletet. A doktor úr nem 
minden önkormányzattal fog külön-külön megállapodást kötni, hanem a kistérségi társulással, 
majd a társulás fog a településekkel megállapodást kötni. A megbeszélésen a polgármesterek 
elfogadták és tervezik majd a költségvetéseikben, átutalják a kistérség számlájára, és ők 
tovább utalják a doktor úr részére.  
A iskolaorvossal kapcsolatban elmondta, a törvény értelmében az iskolaorvosi szolgáltatást 
nem a KIK-nek kell a továbbiakban működtetni, sőt nem is kell neki egyáltalán, hanem a 
települési önkormányzatnak kell önállóan finanszírozni a sásdi gyerekek után járó 
iskolaorvosi szolgáltatást, ez éves szinten kb. 400 eFt, amit a költségvetésbe be kell építeni.  
A Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek meg volt a Gropius Zrt. felszámolójával a tárgyalás. 
Megállapította, hogy a szembesítés eredményes volt és a szóbeli egyezség már jóval előtte 
megköttetett, tehát nem a felszámolás bejelentése előtt 90 nappal, hanem már korábban, a 
munkát is igy vállalta. Ezt azzal is alátámasztotta, hogy  a pályázatban vállalták, hogy a 
településeken élő halmozottan hátrányos helyzetű munkavállalókat jelentős számban 
foglalkoztatják az intézmény beruházása során, ezt pedig a Kft-n keresztül tudták. Ezt már a 
Gropius Zrt. vezérigazgatójával szóban megtárgyalták, csak az utolsó megállapodás köttetett 
későn, a bíró ezt elfogadta. Szeptemberben lesz az ítélethirdetés, bíznak benne, hogy részükre 
kedvező döntés fog születni.  
A forgalmi csomóponttal kapcsolatban elmondta, hogy a 17 mFt-ot még mindig nem küldte 
az állam. Ennek viszont oka van, a hiánypótlást már megtették volna korábban, csak az EMIR 
rendszert, amin fel lehetett volna tölteni, azt ezen a héten nyitották meg. A közútkezelő 
kezdeményezett egy helyszíni szemlét, a Steffl söröző előtt megsüllyedt az aszfalt, melyen a 
fővállalkozó is részt vett. Állítja, hogy már nem garanciális a dolog, de az önkormányzat 
szóban és írásban is felkérte, hogy végezzék el a garanciális javítást.  
A szociális szövetkezetekkel  kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen 
döntöttek, ezeket a szerződéseket aláírta és elküldte részükre.  
Tamás Ferenc helyi vállalkozó az új csarnok felépítésének alkalmából meghívta. Az új 
csarnok átadásra került, ahol megkezdődött a termelés.  
Az Interszféra Kft-vel közös megegyezéssel a tegnapi nap folyamán szerződést bontottak. 
Munkaerőhiánnyal küzd a kft. és így mindkét fél úgy látta jónak, hogy a megkötött 
szerződésüket felbontják. Az eddigi munkáját a kft. elvégezte, a teljesítést leigazolta, így a 
pénzösszeg a részükre kifizetésre kerül.  
A temető melletti területen megkezdődik a közmunkaprogram, bekerítik a területet. Ez fontos, 
mert a későbbekben ez a terület a temető bővítésére fog szolgálni. Ezen területen szántottak, 
veteményeztek.  
A fonyódligeti üdülővel kapcsolatban megoldást kerestek arra, hogy a pedagógusokat 
finanszírozni tudják az üdültetési időszakban. Sajnos az állam elzárkózott a finanszírozástól, 
közvetett formában támogat. Az önkormányzat köt a kísérő pedagógussal megállapodást. 
A raaba-i utazással kapcsolatban az utazók névsorát látta, helyben hagyólag elfogadta. Kovács 
Magdolnával Pál Csaba képviselő úr beszélt, elfogadta a meghívást, tehát ő is kiutazik Raaba-
ba.  
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Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban a KIK-től érkezett egy levél, mely levél kiosztásra 
került. Azt szeretnék, ha peren kívül megegyeznének, ez az önkormányzat részéről nyitott is, 
de valakinek jelentkeznie kellene, hogy hivatalosan átveszi.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint az előző testületi ülésen Kocsisné Walter 
Ilona, mint a KIK vezetőjeként jelentkezett be a birtokért, és nem magánszemélyként jelent 
meg, még sem kapta meg a kulcsokat.  
 
Székely Szilárd polgármester akkor jöjjön el és az önkormányzat köt egy megállapodást erre 
vonatkozóan.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte milyen alapon köt megállapodást, hiszen nem 
lehet. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző nem lehet ilyen megállapodást kötni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a KIK-től írásban nem jött ilyen szándék.  
Addig nem lehet átadni az ingatlant vagyonkezelésbe, amíg nem tudják ki a tulajdonos. Ezt az 
ügyvéd is leírta, de nem értette a közös megegyezést, amikor kell egy tulajdonos.  
Fonyódligettel kapcsolatban elmondta, hogy az üdülő részére vásároltak 2 db televíziót és egy 
mosógépet. Megtakarításként fog majd jelentkezni a mosatás költsége, mert ezentúl nem 
mosodában fognak mosatni, hanem a gondnok fog mosni. Továbbá sportszereket is 
vásároltak. Az üdülőnél lévő kerítés balesetveszélyes, ezért a Kft. elhozta a rossz 
kerítéselemeket.  
A falvaknak kiküldték a tájékoztató levelet, mely szerint a TOT-ot megszüntették, a mérleget 
kiküldték. Sásd rendezte a hátralékait, viszont van olyan település, aki még közel 8 mFt-tal 
tartozik Sásdnak.  
A Pécsi Vizmü-vel kapcsolatosan elmondta, hogy a pécsi önkormányzat kivásárolta a pécsi 
vízműnek a tulajdonjogát. Az ügyvéd elkészítette a Pécsi Vízmű ellen fennálló követelését, 
amit megküld részükre, hogy a fizetési kötelezettségüknek tegyenek eleget.  
A kátyúzással kapcsolatban elmondta, valóban nagyon időszerű lenne ennek rendbehozatala. 
Jó lenne 2 mFt-ért aszfaltot vásárolni, csak sajnos a számlán 1,5 mFt van, hiszen a falvak és 
az állam nem fizetett (10 mFt és 17 mFt).  
 
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint legalább havonta egyszer-egyszer fel kellene a 
mélyebb lyukakat tölteni. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogyha leaszfaltoznák, akkor később nem lehetne-e 
kifizetni a munka összegét? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyaljon erről, bízza 
meg a céget, hogy készítsen egy árajánlatot a kátyúzásra. Végig kell járni az utcákat, hol 
vannak a kátyúk.  
 
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint ezt meg kellene csinálni, mert nagyon sok kátyú 
van.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy egy hónapon belül helyi adóbevételeik is lesznek.  
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Tállai András államtitkár úr válaszolt az 
önkormányzat gyermekétkeztetés finanszírozásával kapcsolatban, mely szerint folyamatban 
vannak a kérések feldolgozása és a kilencedik helyi önkormányzatok támogatási fejezetben 
külön forrás is rendelkezésre áll. Ez az önkormányzatnak nagyon fontos, hiszen 17 mFt-ról 
van szó, amit az önkormányzat egyéb forrásaiból kellene fizetni.  
Rabb Győzőné alpolgármester a mai ülésen nem tudott megjelenni, de megkérte, hogy a 
következőkről tájékoztassa a testületet: a külkapcsolatokkal kapcsolatos pályázat sajnos nem 
nyert. Ez alkalommal szinte csak nagy városok nyertek. Ennek alapján levelet kell majd 
küldeni a mogilányi polgármesternek, tájékoztatni kell minderről és el kell mondani, hogy 
továbbra is fent kívánják tartani a kapcsolatukat.  
Felhívta mindenkinek a figyelmét, hogy jövő hónap végén lesz a raaba-i kiutazás, szeretné, ha 
mindenki részt venne az utazáson.  
Szűrőbusz járt a településen, a Sásd és Vidéke című újságban erről részletes tájékoztatás van. 
Köszönetet mondott mindenkinek, aki ennek szervezésében részt vett és segített, az 
étkeztetésért külön köszönet a konyha dolgozóinak. 
A tüdőgondozóval kapcsolatban az ÁNTSZ-el aláírásra került a megszüntető megállapodás, e 
hónap végével orvos még mindig nem jelentkezett.  
Jövő szombaton a sásdi zenekarnak a minősítő hangversenye lesz a dombóvári színházban. 
Elek Péter 25 éve a zenekar karnagya, Rabb Győzőné alpolgármester javaslatot szeretne tenni 
a testület számára, hogy az önkormányzat készíttessen egy emlékplakettet, illetve kapjon egy 
gravírozott nyakkendőtűt. Itt kéri a testületet, hogy ezen dolgok elkészíttetésére a testület 
szavazzon meg 25 eFt-ot.  
A Temető u. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy ezen ingatlan műszaki 
állapota nagyon rossz. A Márfi féle lakásnál  a vakolat is lepotyogott, ahol a külföldi 
önkéntesek laktak.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat képviselői a holnapi 
nap folyamán 10 órára jönnek Sásdra egyeztető megbeszélésre. Ugyanis problémák 
jelentkeztek. Áttervezték a mentőállomás új épületét, ennek következtében a mentő hátulról 
jönne ki, de akkor az önkormányzati és a magántulajdonban lévő ingatlanokon nem lehet 
bejárni. Ez eddig azért nem volt probléma, mert az első terv szerint az épületből indult volna, 
ott volt az épületben a garázs is.  
A sásdi temetőben tartottak egy bejárást, azt tapasztalták, hogy lelassult a temető üres 
parcelláinak az igénybevétele, inkább rátemetések vannak. Ami viszont sürgető és problémát 
fog okozni az az első szintnél lejárt már a 25 éves megváltási idő, tehát ezt az idén rendbe kell 
tenni. Tapasztalta, hogy van egy kedvezőtlen folyamat, néhány tehetősebb magánszemély 
üzleti céllal felvásárol sírhelyeket. Ezt rendeletileg valamilyen szinten korlátozni kellene.  
 
Pintér Gábor képviselő a lakosságnak olyan kérése lenne, hogy vagy legyen nyitva a temető 
nagykapuja, hogy az elektromos kis motorok tudjanak bemenni, vagy pedig egy rámpát 
kellene építeni, hogy ez megoldott legyen.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem rég ott járt, akkor nyitva volt a kapu. Sajnos 
többször ki kellett mennie a temetőhöz más ügyben is, mely szerint a temetővel szembeni 
területen illegális szemétlerakó hely van, ezzel is kell valamit kezdeni, mert ez így nem 
maradhat. Úgy tűnik egyelőre nincs szükség a temető bővítésére, mert rátemetések vannak.  
Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a Dr. Bodor István ügyvédtől kapott 
levél a mai napon érkezett, amelyet a testület tagjainak kiosztottunk. Egy ügyvédtől elvárható, 
hogyha már állít valamit, akkor azt jogilag meghivatkozza. Ha a szakmát képviseli, akkor 
minimum, hogy illik odaírni milyen jogszabályra hivatkozik.  
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A levél tartalma tele van jogi tévedésekkel. Idézett a levélből: „a hatályos jogszabályok a 
tulajdonmegszerzése idején nem tiltották a költségvetési szerv tulajdonszerzését” Ez 
egyszerűen nem igaz. 1994-ben az önkormányzat megalkotta saját rendeletét, ami tiltja, hogy 
az önkormányzat költségvetési szerve tulajdont szerezzen. Dr. Halmos Péter ügyvéd is leírja, 
hogy önkormányzati vonatkozásban keret jogszabály van, azt tartalommal az önkormányzati 
rendelet tölti ki. Az állami szerveknél szabályozott, de az önkormányzatoknak meghagyta ezt 
a lehetőséget. Az iskola alapító okiratában is benne van, hogy a használt ingatlanvagyonnal 
vagyonrendeletben meghatározott szabályok szerint kell gazdálkodnia. A levél azt tükrözi, 
amit Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató a legutóbbi ülésen elmondott. Óriási 
ellenmondás az, hogy Dr. Halmos Péter ügyvéd úr levelét elfogadják, miszerint rendezetlen a 
tulajdonjog. Akkor hogyan akarna ő egyezkedni, amikor a tulajdonjog rendezetlen. Ezért van 
a felelős-őrzés szabálya, mert nem tudják, hogy ki rendelkezik az ingatlannal. Hiszen bárki 
bejön helyettük, onnantól kezdve kártérítési pert indíthat az önkormányzattal szemben, hogy 
jogtalanul használják. Ennek alapján semmilyen megállapodást nem köthetnek. Véleménye 
szerint valakinek perelnie kellene. Ha az ügyvéd úgy gondolja, hogy helytelen volt az a 
cselekedet, amit az önkormányzat részéről tettek, akkor birtokháborítás címén indítsanak pert, 
megtehetik. A polgármester nevében levelet fog írni, és jogszabályokra hivatkozva fogja 
mindezt megtenni.  
A raaba-i utazással kapcsolatban elmondta, hogy ebben is voltak bizonyos problémák, amik 
megoldódtak. A polgármester úr bekérte az utas listát, látni lehetett, hogy ki utazik. Nem 
kellett semmin változtatni, mindenki utazhat. A testület részére mutatott egy eozin vázát, amit 
meg lehet vásárolni, ennek a költsége 80 eFt. Ennek a vázának talpat kellene készíttetni. 
Szóltak, hogy az ottani könyvtáros nyugdíjba ment, így 26 eFt értékben vásárolt számára egy 
eozin ajándéktárgyat. Raababan péntek este lenne az ünnepi testületi ülés. Úgy gondolta, hogy 
az elmúlt 20 évvel kapcsolatos anyagokból, képekből egy fotóalbumot állíttatna össze, ez kb. 
15 eFt körüli összeg.  
 
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK mb. igazgatója elmondta, hogy minden évben sor kerül a 
jubiláló zenekarosok részére ajándék vásárlására, konkrétan gravírozott tollakról beszél, 
szeretne a testülettől támogatást kapni. Kérte, hogy ezzel kapcsolatosan a testület 22 eFt-ot 
szavazzon meg.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő tudomása szerint Nagyné Mayer Ágnesnek még nem került 
átutalásra a megítélt összeg. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez így van, egyenlőre nincs pénz.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző kezdeményezni kell a felfüggesztést a bíróságon, mivel az 
önkormányzat nehéz anyagi helyzetben van. Átmeneti felfüggesztést csak a bírósággal lehet 
kimondatni, de még nem történt benne intézkedés.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Nagyné Mayer Ágnes még nem kereste meg 
azzal kapcsolatban, hogy nem kapta meg a pénzt.  
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.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
67/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról és a 
két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót 
elfogadta azzal, hogy  
Elek Péter  zenekari karnagy részére készítendő ajándéktárgyakra 25 eFt-ot, 
a zenekari tagoknak összesen 22 eFt az önkormányzat éves költségvetéséből 
biztosit.  
A testvértelepülési kapcsolatok 20 év utáni megújítására Raaba 
Önkormányzata részére ajándéktárgyakat kíván vásárolni, melynek együttes 
értéke 110 eFt (Eozin váza és kisebb értékű eozin ajándéktárgy). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
2.) ÁMK átszervezése, alapító okiratának elfogadása  

Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző az új alapító okiratban az önkormányzatokkal kapcsolatos 
változásokat kell beírni, egyben átszervezést is kell egyben végrehajtani. Újonnan kell 
megállapítani az ÁMK székhelyét, ez a Sásd, Rákóczi u. 3. szám alatt lenne.  A telephely a 
Sásd, Szent I. u. 25-27. lenne, ide felvennének egy újabb telephelyet a Sásd, Dózsa Gy. u. 4. 
szám alatti Sásdi Történeti TÉKA-t.  
A további lényeges változás, amit a tavalyi évben már félig megvalósítottak, ez az intézmény 
gazdálkodási besorolásának a módosítása. Hiszen önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv az ÁMK. Azonban a gazdálkodási feladatait önálló gazdasági szervezet 
látja el. Ezt a változást fejeznék be azzal, hogy önállóan működőként gazdálkodási feladatait 
tekintve részben önállóan régi megfogalmazás alapján lenne, a pénzügyi feladatait a Közös 
Önkormányzati Hivatal látná el július 1-i hatályosulással.  
A TOT. Tanács kiírta az ÁMK igazgatói pályázatát, a jelenlegi igazgató csak megbízott 
igazgatóként látja el a vezetői feladatokat. Az elbírálás kb. augusztus 15-e körül lenne, akkor 
kellene majd sásdi képviselőtestületi ülést tartani. Előzetes szakértői testületnek kell 
véleményezni a pályázatokat. Egyedül a képviselőtestületnél van olyan kitétel, hogy nem kell 
szakértő, itt majd a Humánügyek Bizottsága lenne a szakértői bizottság.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az írásban kiadott 
határozati javaslatot. 
 
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  
 

68/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint átvevő 2013. július 1. 
napjától átveszi a Sásdi Általános Művelődési Központ költségvetési szerv 
fenntartását. A Sásdi ÁMK székhelyét Sásd, Rákóczi Ferenc út 3., telephelyét 
Sásd, Szent Imre út 25-27. és Sásd, Dózsa György utca 4. szám alatt határozza 
meg. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolását  önállóan működő 
szervként állapítja meg, a gazdálkodási feladatait a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési 
szerv látja el. Az óvodai feladatellátás tekintetében a működési kört kiegészíti 
Baranyaszentgyörgy településsel, az óvodai és a bölcsődei működési körből 
törli Tarróst, a bölcsődei működési körből Bodolyabért és Tormást. 
A költségvetési szerv módosító okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe fogalt  alapító okiratát a képviselő-testület a határozat 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 
Határidő: aláírásra és engedélymódosításra azonnal,  

hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
 
3.) A Sásdi ÁMK Bölcsődéjének szakmai programja 
 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója elmondta, hogy a szakmai részében 
nem kellett változtatni, inkább a módosult alapító okirat miatt volt szükséges. A kötelező 
intézményi adatokat kellett változtatni.  
 
Koszorús Tímea aljegyző a fenntartóváltást a működési engedélyben is végig kell vezetni. 
Emiatt is szükséges volt a szakmai program, hiszen a működési engedélyhez be kell nyújtani.  
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az írásban kiadott 
határozati 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:  
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Sásd Város Képviselőtestületének  
 

69/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsőde működési 
engedélyének módosítása érdekében a képviselő-testület a szakmai program 
mellékelt módosítását elfogadja, a működési engedély módosítását a fenntartó-
váltás és az intézmény székhelyének változása miatt kérelmezi. 

 
Határidő: aláírásra és engedélymódosításra azonnal,  

hatályba lépésre: 2013. július 1. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
4.) Szociális rendelet módosítása 
 Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a helyi szociális rendeletnek az étkeztetésre 
vonatkozó rendelkezéseit hozzá kell igazítani a fenntartóváltáshoz. Továbbá a mellékletnek a 
díjkedvezményre vonatkozó részében az időközben bekövetkezett jogszabályváltozás miatt a 
családi jövedelem helyett az igénylő jövedelmét kell módosítani. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az írásban kiadott 
rendelet tervezetet fogadja 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 rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzata 
 

8/2013. (VI.06.) önkormányzati rendelete 
 

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2007. (III.06.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
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5.) Óvodai játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálata 
 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója kért egy előzetes ajánlatot már ezzel 
kapcsolatban, melynek előzetes számítási összege 760 eFt. A szakértő a helyszínen átnézte az 
óvodai játszótéri eszközöket, úgy ítélte meg, nem olyan vészes a helyzet. Ezért a pénzért 
elvégzi a nagyon fontos és szükséges karbantartási műveleteket, továbbá 4 évre szóló 
minősítési tanúsítványt állit ki, ami kötelező már, tehát e nélkül nem is működhetne, plusz a 
szakértő szakértői díja.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, nem volt más ajánlat? 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
volt több is, ez volt a legolcsóbb ajánlattevő. Ezt legkorábban a szeptemberi óvoda kezdéséig 
kellene elvégeztetni.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy számítanak még plusz forrásokra, 
amiből majd ez a költség teljesíthető lesz. 
 
Merk Zsolt  a Kft. ügyvezetője javasolta, hogy a városban az összes játszóteret meg kell 
vizsgálni.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az óvodai játszótéri 
eszközök kötelező felülvizsgálatát rendeljék meg.  
 
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  
 

70/2013.(V.23.) KTH. számú határozata 
 
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a Sásdi ÁMK Óvodája játszótéri eszközök kötelező felülvizsgálatára és 
karbantartására az idei a többletbevételek terhére 760 eFt-ot biztosit. 
Az ÁMK költségvetését ezen összeggel megemeli. 

   
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója megköszönte Merk Zsoltnak és a 
dolgozóinak, hogy az óvoda környékén mindig szép rendet tartottak, rendszeresen a füvet 
levágták. 
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E g y e b e k 
 
Pintér Gábor képviselő elöljáróban elmondta, hogy nem szeretne senkit sem megbántani, 
különösen sem Hausmann Marikát. Az önkormányzat értesítést adott ki, hogy az Ökomenikus 
Szeretetszolgálat élelmiszersegélyt fog osztani. Ez egy nagyon világosan leirt levél, érthető 
mindenki számára, de véleménye szerint szerencsésebb lett volna, ha nem a Marika írja alá 
egyedül képviselőként, hanem például Humánügyek Bizottsága, vagy a polgármester úr írja 
alá. Nem akar senkit sem bántani, de többen szóltak, hogy a Marika intézte a csomagokat. Ez 
félreértés, mert nem a Marika intézte, hanem a Humánügyek Bizottsága döntése alapján 
intéződött.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a felhívást ő írta meg és a korábbi évekhez 
hasonlóan a gyakorlat alapján ő írta eddig alá.  
 
Pintér Gábor képviselő elöljáróban elmondta, hogy a sásdi víz minőségével kapcsolatban 
nagyon sok jelzés érkezik. Látni lehet a menzán és az iskolában is.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy csőtörések voltak. Személy szerint a 
polgármesterhez nem érkezett ilyen bejelentés, neki kellene hogy szóljanak, akkor tudná 
jelezni a szolgáltató felé.  
 
Dr. Kajdon  Béla jegyző elmondta, hogy a KEOP-os pályázat keretében majd az egész 
ivóvízrendszer ki lesz tisztítva. 
 
 
Miután több napirendi pont, kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester 
mindenkinek megköszönte a megjelenést, a testület zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját.  

Kmft. 
 

 
Székely Szilárd        Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


