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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2010. október 18. napján tartott alakuló üléséről. 
 
Alakuló ülés helye:   Sásd Város Polgármesteri Hivatal 
    Tanácskozóterem  
    7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.  
 
Jelen vannak:  Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné, Hausmann Mária, 

Pál Csaba, Dr. Jusztinger János, Pintér Gábor, Jusztinger 
Krisztina képviselő, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Mészáros 
Ferencné jegyzőkönyvvezető, Újhelyi Istvánné HVB elnöke.  

 
Távollét nem volt.  
 
Az alakuló ülés megnyitása elött a jelenlévők meghallgatták a Himnuszt.  
 
Pál Csaba korelnök megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban 7 fővel  
jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.  
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják me az alábbiak szerint:  
 
 
1./ A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízó levelek 

átadása 
 Előadó: Újhelyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
2./ Az önkormányzati képviselők eskütétele 
 Előadó: Újhelyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
3./ A polgármester eskütétele 
 Előadó: Pál Csaba korelnök 
 
4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Pál Csaba korelnök 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
5./ Polgármesteri köszöntő és programjának ismertetése 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
6./ A Képviselőtestület és Szervei SZMSZ-éről szóló önkormányzati rendelet módosítása 

és egységes szerkezetbe foglalása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
    Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
7./ A képviselőtestület bizottságainak megválasztása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
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8./ Nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
9./ Az alpolgármester választása és eskütétele 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
10./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
11./ A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-be Felügyelő Bizottsági tagok megválasztása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 

Felkérte Újhelyi Istvánné a HVB. elnökét, hogy ismertesse az október 3-i választás  
eredményét.  
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
 
1./A Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízó levelek 
átadása 
Előadó: Újhelyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Újhelyi Istvánné a HVB.elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelenteket.  
Elmondta, hogy a választás befejezésekor a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma 
2831 fő amelyből megjelent 1627 választópolgár.  
A polgármester személyére 1609 érvényes szavazatot adtak le az alábbiak szerint:  
 
Fodor István    FIDESZ-KDNP jelölt  341 
Dr. Jusztinger János független jelölt  298 
Székely Szilárd  MSZP jelölt   970  
 
A választás eredményes volt, Sásd Város Polgármestere 970 szavazattal Székely Szilárd.  
 
A kislistás képviselő választásnál 1606 érvényes szavazatot adtak le, az eredménye a  
következő: 
 
Hausmann Mária  MSZP jelölt    
Dr. Jusztinger János független jelölt   
Jusztinger Krisztina  MSZP jelölt    
Pál Csaba független jelölt   
Pintér Gábor  FIDESZ-KDNP jelölt   
Rabb Győzőné  független jelölt   
 
lett Sásd Város Képviselőtestületének tagja.  
 
Sajnos nem volt zökkenőmentes választás, problémák voltak a számlálásnál a 3. számú 
szavazókörben. Az újraszámlálás a polgármesteri hivatalban végezték el. Erre való 
hivatkozással 2 kifogás került a Területi Választási Bizottság elé. 
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Schóber József nyújtotta be az egyik kifogást, amelyet érdemi vizsgálat nélkül elutasítottak,  
és helyben hagyták a Sásdi HVB. egyéni listás eredményt megállapító döntést. A fellebezést 
érdemi vizsgálat nélkül elutasították, arra hivatkozva, hogy ” a szavazatok újra számlálására 
irányuló kérelmét a szavazatszámlálás során elkövetett hibára vonatkozó információra 
alapozta, bizonyítékokkal viszont nem támasztotta alá.” 
 
Ezen kívül a FIDESZ-KDNP Sásdi Alapszervezete is kifogást nyújtott be a Baranya Megyei 
Területi Választási Bizottsághoz. A bizottság a kifogást megtárgyalta, de a Sásdi HVB egyéni 
listás választás eredményét megállapító döntését helybenhagyta.  
A döntést azzal indokolták, hogy „ A sásdi 3.sz szavazókörben az egyéni listás választás 
szavazóköri eredménye megállapításának alapjául  szolgáló szavazatszámlálás sorána a 
jogszabályi előírások nem teljesültek maradéktalanul. A jogszabálysértés azonban nem 
vezethetett a választóknak a szavazásra kifejezett akaratát érdemben befolyásoló 
magatartására. A választói akarat egyébként hiánytalan kinyilvánításából származó eredmény 
megtartásához oly nyomós közérdek fűzödik, amely lényegesen jelentősebbnek tekinthető a 
jogsértés súlyához képest.” 
A Területi Választási Bizottság döntését a bíróság is helybenhagyta, tehát a szavazatokat nem 
kellett újraszámolni.  
 
Az eredmények ismertetése után először a polgármesternek majd a képviselőtestület tagjainak 
átadta a Megbízólevelet.  
 
2./Az önkormányzati képviselők eskütétele 
Előadó: Újhelyi Istvánné a Helyi Választási Bizottság elnöke 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva, 
 
Újhelyi Istvánné a HVB. elnöke felkérte a megválasztott képviselőket, hogy tegyék le az 
önkormányzati törvényben előírt esküt. 
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.  
Ezt követően a képviselőtestület tagjai letették az esküt.  
 
(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)  
 
3./A polgármester eskütétele 
Előadó: Pál Csaba korelnök 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva, 
 
Pál Csaba korelnök megkérte a jelenlévőket, hogy továbbra is maradjanak állva, majd 
felkérte Székely Szilárdot, a törvényben előírt esküt a képviselőtestület és a HVB. elnöke előtt 
tegye le.  
Ezt követően Székely Szilárd polgármester az esküt letette.  
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4./A polgármester illetményének és költségtérítésének  megállapítása 
Előadó: Pál Csaba korelnök 
   Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Pál Csaba korelnök felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt, hogy mondja el a napirenddel 
kapcsolatos alapvető szabályokat, rendelkezéseket.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a polgármesteri hivatal dolgozói nevében gratulált a megválasztott 
polgármesternek és képviselőknek. 
 
A polgármesteri illetményt a törvény írja elő, de a képviselőtestület határozza meg, azonban a 
polgármesterek jogállásáról szóló törvény azt is meghatározza, hogy milyen szempontok 
alapján, illetve van az önkormányzatnak egy helyi rendelete, melyet tájékoztató jelleggel a 
képviselőtestület tagjainak kiküldték. 
A helyi rendelet 12,5 –es szorzószámot állapított meg a polgármester esetében. Ez a 
köztisztviselői illetmény alap 12,5-szerese, amelyet összegszerűen is meg kell határozni és 
határozatba kell foglalni. Az a szorzó a 38.650,- Ft-ot alapul véve bruttó 483.100,- Ft.  
Ez a törvény alapján megállapított szorzó alsó száma, a felső száma a 13,5-es szorzó lenne.  
A helyi rendeletet a képviselőtestület módosíthatja. A költégtérítésnél hasonló szabályok 
vannak, ott is a polgármesterek jogállásáról szóló törvény az irányadó és ez alapján a 2006-
ban elfogadott helyi rendelet állapítja meg a polgármester költségtérítését, ez költségátalányt 
jelent.  
Ez alapján a szorzót is figyelembe véve a polgármester számára megállapított illetmény 30%-
a lett meghatározva. Ezt kapta eddig is a polgármester, ez összegszerűen nettó 144.900 Ft. A 
rendeletük azonban előírja, hogy a költségtérítésnél a szolgálati használatra kapott 
mobiltelefon költségeit ebből kell kifizetnie, tehát csak a különbözetet kaphatja meg, erről 
nem kell elszámolnia. A jogszabály egyébként 20 és 30% közötti mértéket ír elő, ezt a 
képviselőtestület 30% ban állapította meg a helyi rendeletében.  
Kérte, hogy az illetményről és a költségtérítésről külön szavazzanak.  
 
Pál Csaba korelnök megköszönte a jegyző Úr tájékoztatását.  
Megkérdezte, hogy az ellhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a polgármester illetményével egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
117/2010.(X.18.9 KTH. számú 

határozata 
 
   Sásd Város Képviselőtestülete Székely Szilárd polgármester 
   havi illetményét 2010. október 3. napjától havi bruttó  

483.100 Ft. –ban állapítja meg. 
 
Határidő.  azonnal 
Felelős.  Dr. Kajdon Béla jegyző  
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Pál Csaba korelnök kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a költségtérítés összege a 
polgármesteri illetmény 30%-ban, azaz havi 144.900,- Ft.-ban legyen megállapítva, az 
kézfelemeléssel szavazzon,.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
118/2010.(X.18.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete Székely Szilárd polgármester költégtérítési 
átalányát 2010. október 3. napjától a megállapított havi illetményének 30%-át 
figyelembe véve havi 144.900.-Ft.ban állapítja meg.  

 
Határidő.  azonnal 
Felelős.  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Határozathozatal után Pál Csaba korelnök átadta a testületi ülés vezetését Székely Szilárd 
polgármesternek.  
 
5./Polgármesteri köszöntő és programjának ismertetése 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestületet és a megjelent vendégeket. 
Megköszönte, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek a Sásd Város Önkormányzat 
Képviselőtestületének alakuló ülésén.  
 
Szeretné megköszönni mindenkinek a munkáját aki az előző ciklusban dolgozott, azokét a 
képviselőkét is, akik szorgalmasan végezték munkájukat, és most az új kormányzati törvény 
alapján kevesebben kerülhettek be. Azonban ők is pótolhatatalan munkát végeztek a város 
érdekében, ezért úgy illik, hogy a testület és a város nevében is megköszönje ezt a munkát.  
Ezt a munkát, amit az előző testület elkezdett, folytonosnak ítéli meg, és úgy hiszi, hogy ez a 
testület folytatni is kívánja. A programot már írásban mindenki számára kiadta, ezért nem 
tartja szükségesnek, hogy most felolvassa.  
 
Az irányelvekkel kapcsolatban elmondta, hogy abban bízik, mivel kisebb a testület létszáma, 
még hatékonyabban tudnak együtt dolgozni, még közvetlenebb légkör uralkodhat majd.  
Nagyon komoly lehetőségek várnak, nagyon sok elnyert pályázati támogatás van, amit 
jelenleg indítanak, közbeszereztetnek. Folyamatban lévő projektjeik vannak, és itt is 
feladatok, kihívások várnak rájuk.  
 
A mai egy formális testületi ülés, viszont nem fognak sokat várni a következővel ,mert 
csütörtökön rendkívüli testületi ülést tartanak, mert a folyamatban lévő pályázataikkal 
kapcsolatban érdemi munkát kell végezniük. A város érdekében ezek mind halaszthatatlan 
ügyek, olyanok, amelyek nem engedik meg hogy tovább várjanak a döntések meghozatalával. 
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A képviselőtestületi tagok közül Pintér Gábor képviselő az, aki ezeket a kérdéseket eddig még 
nem vizsgálata, azt szeretné, ha Ő is mindenről hamar képet kapna.Nagyon fontos kérdésekről 
van szó, nagyon sok pénzről döntenek, és ha jól döntenek, akkor a város érdekeit szolgálják, 
ha rosszúl döntenek, azt utólag fogják megtudni. 
 
Azt kívánta, hogy mindenki találja meg a számítását a testületben, érezze át munkájának a 
felelősségteljes súlyát, mert az nem kevés! 
 
Megköszönte a testület figyelmét, és megkérdezte, hogy a programmal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele.  
Mivel kérdés. észrevétel nem volt, az ülés a következő napirendi ponttal folytatódott.  
 
6./A Képviselőtestület és Szervei SZMSZ-éről szóló önkormányzati rendelet módosítása 
és egységes szerkezetbe foglalása 
Előadó: Székely Szilárd  polgármester 

  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez egy fontos, érdemi napirendi pont. 
Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban már minden képviselőtársával egyeztetett. Mivel 
a képviselők létszáma lecsökkent, valószínűleg kevesebb bizottságban kell folytatniuk a 
munkát, ezért a munka mennyiségét nem, de a bizottságok számát le kell csökkenteni. Ez 
valahol reális a létszámból fakadóan.  
Ennek megfelelően módosítani kell az SZMSZ-t. A továbbiakban az eddigi 5 helyett 3 
bizottság működne, és bizottság tagjainak létszáma is lecsökkenne a Népjóléti Bizottság 
kivételével, mert ott úgy gondolják, hogy ott indokolt és szükséges a magasabb létszámra, itt 
van lehetőség 1 póttag behívására.  
Ahogy az egyeztetéseket lefolytatta úgy látta, hogy a képviseltársai egyetértenek ezekkel a 
kérdésekkel, és úgy látják, hogy munkájukat hatékonyan tudjál kifejteni. A döntéseket a 
képviselőtestületnek kell meghozni, a bizottság által előterjesztett javaslat alapján. 
 
Felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt, hogy ismertesse a napirendet.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a polgármester Úr a fő módosítás okát és lényegét 
elmondta, de néhány finomítást azért még ezközöltek rajta.  
Lényeg, hogy egységes szerkezetben van már a módosítás, és kéri a képviselőtestület tagjait, 
hogy amennyiben a testület megszavazza, őrizze is meg a kiadott anyagot, mert ez a testület 
működésének alapja, hiszen fontos, hogy a testület tagjai tisztában legyenek azzal, hogy 
milyen szabályai vannak az üléssel, az előkészítéssel, végrehajtással kapcsolatban. 
A vastagon szedett szöveg a módosítás. Az 1. szakaszban változik a polgármesteri hivatal 
címe, Dózsa Gy. u. 32.-re. Az 5. szakaszban Neftenbach-ot törölték a testvérvárosok közül, 
mert ők megszakították a kapcsolatot Sásd-al. A testvérvárosok közül marad a az Osztrák 
köztársaságból Raaba, a Román köztársaságból Kőrösfő, Lengyel köztársaságból Mogilány 
község, és az Olasz köztársaságból Supinó városa, akikkel az elmúlt ciklusban alakult ki az 
együttműködés.  
Változik a 6. szakasz, a képviselőtestület száma 7 fő a polgármesterrel együtt, korábban 12-en 
voltak.  
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A legfontosabb módosítás az SZMSZ-ben a 34. szakaszban történt. Itt találják meg azokat a 
bizottságokat, amiről a polgármester Úr beszélt.  
A Humányügyek Bizottsága lenne 5 fős, 3fő képviselő és 2 fő külsős. A 2 fő külsős úgy 
lenne, hogy megadná a testület az ajánlás jogát a CKÖ-nek, illetve még egy tagok javasolhat a 
testület.  
A másik két bizottságban nem lennének külsősök, korábban itt is voltak külsős tagok. 
A Pénzügyi és városrendezési bizottság lenne összevonva, az Ügyrendi bizottság maradna 
önálló, a Humánügyek bizottságot pedig összevonták az oktatás, kultúra és a sport ügyeivel. 
A legfontosabb módosítás tehát a bizottságokról szól, és ha a testület ezt elfogadja, akkor 
természetesen ennek megfelelően tesz javaslatot a polgármester Úr a bizottsági tagságra. 
Ehhez kapcsolódik, hogy a mellékleteket is át kellett nézni a bizottságok tekintetésben. 
Feltüntették a régi és az új bizottságok elnevezését. A Humánügyi bizottság tekintetében a 
törvényi módosításokkal és a helyi szociális rendelettel is összhangba kellett hozni néhány 
dolgot. 
A pénzügyi és városrendezési bizottságot összevonták, az ügyrendi bizottság változatlan.  
A polgármesteri feladatkörnél van látványos csökkenés, mivel a TOT Tanács számtalan 
közoktatással összefüggő feladatot átvett az ÁMK és az új TOT Tanács felállása révén ezek a 
polgármester feladatköréből kikerülnek és nagy részük átkerül a TOT Tanácshoz.  
A testület tagjai figyelmébe ajánlotta a 3.sz. mellékletet, mert a TOT Tanácsra átruházott 
hatáskörök itt vannak felsorolva. Ezek eddig is voltak, csak néhány pontosításra volt szükség 
a törvényi változások miatt.  
Gyakorlatilag ez alapján kell, hogy működjön a testület és annak bizottságai. Arra kéri a 
képviselőtestületet, hogy az SZMSZ módosítását és egységes szerkezetbe foglalását az 
előterjesztés szerint szíveskedjen elfogadni.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a jegyző Úr tájékoztatását és megkérdezte, hogy 
az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, javasolta az előterjesztés alapján megalkotni a rendeletet. 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazt és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta. 
 
 

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestületének  
11/2010.(X.20.) számú  

r e n d e l e t e 
 

A KÉPVISEL ŐTESTÜLET ÉS SZERVEI SZERVEZETI ÉS M ŰKÖDÉSI 
SZABÁLYZATÁRÓL  szóló, többször módosított 14/2003. (XI.10.) Számú 
önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
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7./A képviselőtestület bizottságainak megválasztása 
Előadó: Székely Szilárd  polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmodnta, hogy a 3 bizottság tagjára tesz javaslatot. Ahogy 
már elmodta, a képviselőkkel ez ügyben már egyeztetett, ennek megfelelően fogja a javaslatot 
előterjeszteni.  
 
Az ügyrendi bizottság elnökének Dr. Jusztinger János képviselőt javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
119/2010.(X.18.9 KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság elnökének 
Dr. Jusztinger János képviselőt megválasztotta.  

 
Az ügyrendi bizottság egyik tagjának Hausmann Mária képviselőt javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
120/2010.(X.18.9 KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság tagjának 
Hausmann Mária  képviselőt megválasztotta.  

 
Az ügyrendi bizottság másik tagjának Jusztinger Krisztina képviselőt javasolta.  
 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
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Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
121/2010.(X.18.9 KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság tagjának 
Jusztinger Krisztina képviselőt megválasztotta.  

 
A pénzügyi bizottság elnökének Pál Csaba képviselőt javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
122/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Pénzügyi  Bizottság elnökének  
Pál Csaba képviselőt megválasztotta.  

 
Az pénzügyi bizottság tagjának Pintér Gábor képviselőt javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
123/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Pénzügyi  Bizottság tagjának  
Pintér Gábor  képviselőt megválasztotta.  

 
Az pénzügyi bizottság tagjának Jusztinger Krisztina képviselőt javasolta. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
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Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
124/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az Pénzügyi  Bizottság tagjának  
Jusztinger Krisztina  képviselőt megválasztotta.  

 
A Humánügyi Bizottság elnökének Hausmann Mária képviselőt javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
 
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
125/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Humánügyi  Bizottság elnökének 
Hausmann Mária képviselőt megválasztotta.  

 
A Humánügyi Bizottság tagjának Pintér Gábor képviselőt javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
 
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
126/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Humánügyi  Bizottság tagjának 
Pintér Gábor  képviselőt megválasztotta.  

 
A Humánügyi Bizottság tagjának Jusztinger Krisztina képviselőt javasolta. 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
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Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodásssal az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
127/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Humánügyi Bizottság tagjának 
Jusztinger  Krisztina képviselőt megválasztotta.  

 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte Kincses Sándort a CKÖ elnökét, hogy kit javasol 
delegálni a Humánügyi Bizottságba?  
 
Képviselőtestülete Kincses Sándor CKÖ elnököt javasolta 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
128/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Humánügyi Bizottság külsős  
tagjának Kincses Sándort a Sásdi CKÖ javasolt tagját  
megválasztotta. 

 
A Humánügyi Bizottság külsős tagjának Jankó Mátyásnét javasolta.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele más javaslata?  
 
Rabb Győzőné képviselő elmondta, hogy Jankóné 4 évig már ellátta ezt a feladatot, az 
egészségügyben dolgozik, ismeri az embereket, jól együtt tudtak dolgozni az elmúlt 4 évben.  
 
Mivel  kérdés, észrevétel más javaslat nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatat 
hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
129/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Humánügyi Bizottság  
külsős tagjának Jankó Mátyásnét  megválasztotta.  
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8./Nem önkormányzati képviselő bizottsági tagok eskütétele 
Előadó: Székely Szilárd  polgármester 
 
A megválasztott külsős tagok a képviselőtedtület elött letették az esküt. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmodnta, hogy a törvény és a helyi rendeletük is előírja, hogy a 
bizottsági elnökök és tagok tiszteletdíját összegszerűen meg kell határozni. Az elnöknél ez az 
összeg az illetményalap 160%-a, amely bruttó 61.850.- Ft, a tagok esetében pedig az 
illetményalap 145%-át kapják meg, amely 56.050.- Ft-ot jelent.  
Mindkét esetben igaz, hogy az összeg nem változik, függetlenül attól, hogy hány bizottságban 
elnökök, illetve tagok, illetve, hogy a képviselőkre vonatkozik.  
 
A nem képviselőtestületi tagok esetében az illetményalap 45%-át 17.400,- Ft.-ot adhatnak.  
Arra kérte a képviselőtestületet, hogy állapítsa meg e számok alapján a tiszteletdíjakat.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottsági elnökök 
tiszteletdíja havi bruttó 61.850 Ft.-ban legyen megállapítva, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
130/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a bizottsági elnökök részére megállapított  
havi bruttó 61.850.- Ft tiszteledíjat elfogadta.  

 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a bizottsági tagok 
tiszteletdíja havi bruttó 56.050,- Ft.-ban legyen megállapítva, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
131/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a bizottsági tagok részére megállapított  
havi bruttó 56.050,-Ft  tiszteledíjat elfogadta.  

 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a külsős bizottsági tagok 
tiszteletdíja havi bruttó 17.400.- Ft.-ban legyen megállapítva, az kézfelemeléssel szavazzon.  
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Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül, az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
132/2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a külsős bizottsági tagok részére  
megállapított havi bruttó 17.040.-Ft.  tiszteledíjat elfogadta.  

 
9./Az  alpolgármester választása és eskütétele 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Alpolgármesternek az előző ciklusban végzett munkája alapján Rabb Győzőnét javasolta.  
Elmondta, hogy az alpolgármester személyét titkos szavazással fogják megválasztani. 
Megkérte az Ügyrendi Bizottságot, hogy a szünetben végezze el a munkáját, bonyolítsa le a 
titkos szavazást. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Polgármester Úr javaslata alapján egy név szerepel 
a szavazólapon. A lapon egy üres négyzet van, aki egyetért a jelölttel az a négyzetbe tesz egy 
X jelet, aki nem ért egyet, az üresen hagyja. Így értelemszerűen érvényes az a szavazat ahol 
elhelyezték az X jelet, és érvénytelen az, ahol nem tettek jelet a négyzetbe. A titkos 
szavazáson mindenkinek részt kell venni, tartózkodás nem lehetséges.  
 
 
Székely Szilárd polgármester a szavazás lebonyolítására szünetet rendelt el.  
 
A szünet után a képviselőtestület folytatta munkáját.  
 
Dr. Jusztinger János  Ügyrendi Bizottság elnöke elmondta, hogy az alpolgármester 
választás eredményes volt, a titkos szavazás eredményeként  mely 6 Igen szavazattal, 1 
ellenszavazattal Rabb Győzőné képviselő lett a város alpolgármestere. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
133./2010.(X.18.)KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a titkos szavazás eredményeként  
Rabb Győzőné képviselőt Sásd város alpolgármesterének  
megválasztotta.  

 
Székely Szilárd polgármester gratutált a megválasztott alpolgármesterne, sok sikert és 
további jó munkát kívánt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester letette az esküt.  
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Megköszönte a bizalmat és elmondta, hogy akikkel együtt dolgozott az elmúlt 4 évben azok 
tudják, hogy továbbra is szívügyének tekinti a város fejlődését, reméli, hogy mindenkivel 
együtt tud dolgozn, számítva képviselőtársai segítségére. 
 
10./Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a törvény és a helyi rendelet alapján az 
alpolgármester tiszteletdíja havi bruttó 173.900,- Ft. lehet.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy írsásos nyilatkozatának megfelelően havi 
bruttó 30.000,- Ft. tiszteletdíjról lemond.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy Rabb Győzőné 
alpolgármester tiszteletdíját írásos lemondó nyilatkozatára tekintettel  
2010. október 3. napjától havi bruttó 143.900,- Ft.-ban állapítsák meg, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Sásd VárosÖnkormányzat Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 
tartózkodással  az alábbi határozatat hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
134./2010.(X.18.)KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete Rabb Győzőné alpolgármester  
tiszteletdíját írásos lemondó nyilatkozatára tekintettel  
2010. október 3. napjától havi bruttó 143.900.- Ft.-ban állapítja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
11./A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-be Felügyelő Bizottsági tagok 
megválasztása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy indokolt a Kft 
felügyelő bizottságába is tagokat választani. A bizottság létszáma az 5 főről 3főre csökkenne. 
Az 5 fős bizottság megbizatása a mai nappal, a 3fő bizottsági tag megváalsztásáva 
megszűnne, a felügyelő bizottsági tagok megválasztása pedig a ciklust figyelembe véve 
2014.november 30-ig tart. 
A bizottság elnökét a képviselőtesület válassza meg.  
 
Kérte a képviselőtestületet, hogy javaslatait fogadja el, és ennek figyelembevételével 
módosítsa a Kft. alapító okiratát. Egyúttal javasolta a Felügyelő Bizottság elnökének Pál 
Csaba képviselőt.  
 
 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
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Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
135/2010.(X.18.) KTH. számú  

határozata 
 
Sásd Város képviselőtestülete a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit  
Kft Felügyelő bizottságának mind az öt tagját a mai nappal visszahívja.  
A képviselőtestület elrendeli a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit  
Kft  Alapító okirata  Felügyelő bizottságra vonatkozó részének  módosítását, 
 az ügyvezető vezettesse át az alábbiak szerint:  
Sásd Város Képviselőtestület a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit  
Kft Felügyelő Bizottsága tagságát 5 tagról 3 tagra módosítja.A Felügyelő 
Bizottsági tagok megbízatása 2014. november 30-ig tart.  
A bizottság tagjainak száma: 3, az elnököt az alapító, azaz a képviselőtestület 
választja meg.  

 
Sásd Város Képviselőtestület a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit  
Kft Felügyelő Bizottsága elnökének Pál Csabát megválasztotta.  
 
Határidő:  2010.október 18. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 

A felügyelő bizottság tagjának javasolta Dr. Jusztinger János képviselőt. 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
136/2010.(X.18.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestület a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit  
Kft Felügyelő Bizottsága tagjának Dr. Jusztinger Jánost  
megválasztotta.  
 
Határidő:  2010.október 18. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
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Pál Csaba képviselő a bizottság másik tagjának Jusztinger Krisztina képviselőt javasolta.  
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Jusztinger Krisztina képviselő a jelölést nem vállalta, a bizottság tagjának Székely Szilárd 
polgármester javasolta. 
 
Pál Csaba képviselő visszavonta javaslatát és javasolta, hogy Székely Szilárd polgármester 
legyen a bizottság tagja.  
 
Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
137/2010.(X.18.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestület a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit  
Kft Felügyelő Bizottsága tagjának Székely Szilárdot megválasztotta 

 
Határidő:  2010.október 18. 

  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző az ülés bezárása előtt felhívta a figyelmet arra, hogy a október 21-én 
rendkívüli testületi ülést tartanak 14.00 órakor, melyre a meghívót és az előterjesztéseket 
megkapták. 
 
Több képviselő jelezte, hogy a kora délutáni időpont a munkahelyi elfoglaltságuk miatt nem 
megfelelő, remélik, hogy a szokásos, tervezett ülések továbbra is az esti órákban lesznek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy sehol Baranya megyében 
a városokban nincs este testületi ülés! Reggel 9 órakor kezdenek más városokban és ott 
tudnak lenni a képviselők. Ez csak sásdi sajátosság, és emiatt problémák is vannak, mert az 
apparátusnak, aki itt ül, nem tudja kiadni sem a szabadságot sem a szabadnapot. Ez pedig 
törvény, ez nekik ugyanúgy jár, mint másnak! Komoly pénzbütetést szabtak ki már emiatt 
másutt, hogy a köztisztviselőnek nem adták meg a szabadnapot.  
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Ezeken túl az apparátusban is lesznek időlegesen személyi változások, ahol meg kell oldani a 
helyettesítést belső átcsoportosítással,  tehát ezt is figyelembe kell venni. Kérte a testületet, 
hogy jól fontolja meg azt, hogy az ülések időpontját a lehető legkorábbi időpontra tegye.  
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést és a testületi ülést bezárta.  
 
 

Kmft.  
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  


