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Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 7 képviselőből 5 
a felsőegerszegi 5 képviselőből 5, a meződi 5 képviselőből 5 , az oroszlói 5 képviselőből 5, a 
paléi 5 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 4 megjelent, a vázsnoki 5 képviselőből 4 
megjelent. 
 
Elmondta, hogy a meghívóban szereplő 5. napirendi pont, a „Szakfeladatrend módosítása” 
okafogyottá vált, ezért ezt javasolja levenni a napirendről.  
 
Megkérdezte, van-e ettől eltérő más napirendi javaslat? 
 
Mivel más javaslat nem hangzott el, az együttes testületi ülés egyhangúlag a következő 
napirendi pontok megtárgyalása mellett döntött: 
 
N a p i r e n d i   j a v a s l a t: 
 
1.)  ÁMK. 2011. évi költségvetésének megállapítása 

Előadó: Kengyel Zsuzsanna az ÁMK igazgatója 
 Nagy Róbert az ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese 
 

2.)  Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  

 
3.) Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
4.) Volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek bérbeadására a 

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosítása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
 



N a p i r e n d    t á r g y a l á s a : 
 
1.)ÁMK. 2011. évi költségvetésének megállapítása 
Előadó: Kengyel Zsuzsanna az ÁMK igazgatója 

  Nagy Róbert az ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy a 3. sz. mellékletet keressék meg az 
előterjesztésben.  
Elmondta, hogy az idei év nagyon nehéz költségvetési helyzetet eredményezett mind Sásd, 
mind a társult települések költségvetéseiben. Ennek oka, hogy az elmúlt években minden 
település és a város is működéshiányos volt, és az ÖNHIKI támogatásokat nem támogatták 
kellőképpen. Azt látni kell, hogy a jelenleg kimutatott működési költségvetési főösszege az 
ÁMK-nak 384.347.000 Ft, ez a közösen finanszírozott összeg. 
A tervük az, hogy az ÖNHIKI pályázatok segítségével az intézmény működési hiányát az idei 
évtől finanszírozni tudják. Miután a központi költségvetés háromszor akkora keretet biztosít 
ebben az évben, mint az elmúlt években, így ennek a realítása igen nagy. 
A kiadásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a személyi juttatások 212 mFt + 57 mFt. járulék, 
dologi kiadások 97 mFt.  
A 13. sz. melléklet szerint ismertette az egy főre jutó bekerülési költséget az ÁMK egyes 
intézményeiben.  
A 14. számú melléklet tartalmazza településenként az idei évre tervezett finanszírozási 
célösszeget, melyet szintén ismertetett a képviselőtestületekkel. Ezek azok az összegek, 
amelyeket minden önkormányzatnak be kell építeni a költségvetésébe működési költségként.  
 
Tegnap a polgármesteri koordinációs ülésen a polgármesterek az ÁMK költségvetését már 
megismerték és megvitatták. A TOT tanács a költségvetést elfogadásra javasolta, a 
települések is megvitatták.  
Kérte, hogy akinek a napirenddel kapcsolatban van kérdése, észrevétele, hozzászólása, az 
tegye fel.  
 
Kázmér Miklósné Oroszló község polgármestere megkérdezte, hogy a karbantartók miért 
vannak a tavalyihoz képest dupla összeggel tervezve?  
 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere elmondta, hogy náluk is dupla 
összeggel szerepel.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elnézést kért, elmondta, hogy adminasztratív hiba 
miatt szerepel dupla összeggel, majd településenként ismertette a helyes adatokat, hiszen 
természetesen ezt az összeget kell elfogadni.  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere a karbantartással kapcsolatban elmondta, hogy 
már jelezte, hogy Meződ községnek sokkal kevesebb közös fenntartású ingatlana van, mint a 
többieknek, és kéri, hogy emiatt vizsgálják felül ezt az összeget.  
Elmondta még, hogy a Közösségi ház önerejéhez Meződnek 1,7 mFt-al kell hozzájárulni, ezt 
biztosan nem tudják az idén kifizetni és az összeggel sem értenek egyet, hiszen az önerő 
biztosítására pályázatot nyert Sásd Város Önkormányzata.  
 



Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a választás előtti utolsó együttes testületi ülésen 
fogadta el valamennyi tulajdonos önkormányzat a pótmunkákat, és azok összegeit is. Ennek 
az volt a lényege, hogy addig az összegig vállalnak kötelezettséget a falvak Sásddal együtt, 
amennyire szólt az önerő pályázat, ami 23 mFt. volt. Amennyiben Sásd e fölött többet vállal, 
vagy többet kell, hogy fizessen azt Sásd 100%-ban köteles megfizetni.  
A Meződnél kimutatott 1,7 mFt. az a 23 mFt-ból a községre eső rész, és ezt megszavazták 
tavaly. Az önerő az adott, nem lesz nagyobb a község terhe, csak nem csökkentik a pénzét a 
pályázati önerővel, mert az a pótmunka. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a fizetési konstrukcióról  minden településsel 
egyezkednek, hiszen minden önkormányzat nehéz helyzetben van.  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere elmondta, hogy a TOT-nak van 18,5 mFt. ki nem 
fizetett számlája,  
de ez a bevétel meg kell, hogy legyen a tartozóktól, mert vannak olyanak is a listán, akik nem 
önerővel tartoznak, hanem egyszerűen nem fizették a gyerekek után a kötelezettségeit a TOT 
felé. Emiatt emelték a TOT igazgatás részére átadandó összeget is, ezzel nem ért egyet.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt az összeget nem terhelik rá senkire, ez 
Sásdot terheli. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a TOT finanszírozással kapcsolatban elmondta, 
hogy van egy olyan tétel a 13. sz. mellékletben, ahol a nettó bekerülési költség szerepel.Itt van 
olyan összeg, amit csak Sásd ad át a TOT-na, illetve vannak tavalyról áthúzódó tételek. 
A 14. sz. mellékletben ki vannak mutatva a tavalyról át nem adott pénzek a közös 
finanszírozásra. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ÁMK-nál szerepel az új Közösségi ház 
fenntartása is. 
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere kérte, hogy a következő TOT ülésre olyan 
anyagot adjanak ki, amiből látszik, hogy a Közösségi ház költségei hogyan vannak elosztva az 
egyes településekre.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy tudomása szerint az ÁMK egy nagyon részletes 
költségvetést készített indoklással együtt, azt a fenntartó önkormányzatok nem látták?  
 
A polgármesterek elmondták, hogy ezt nem kapták meg. 
 
Székely Szilárd polgármester egyetértett azzal, hogy TOT koordináció keretében meg kell 
nézni a költségvetést.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az új épületrésznél azokat a részeket kell bemutatni,  
melyek azok, amiket kimondottan a sásdki költségvetés finanszíroz, ilyen például a könyvtár, 
és melyek azok, amik az iskolai költségvetésben gyermeklétszám arányosan oszlanak meg.  
 
Felhívta minden fenntartó figyelmét arra, hogy ha nem adják a támogatást, akkor az ÁMK 
tartozásait Sásd már nem tudja megelőlegezni! 



Eljutottak a végső pontig, ha nem jönnek a támogatások, az ÁMK-ban nem lesz fizetés, mert 
az önálló költségvetési szerv. Sásd azt a pénz fogja átadni, amit a falvak Sásddal együtt 
összeadnak. Sásd eddig évek óta védernyőként ott állt az intézmények mögött, de ez ebben az 
évben meg fog változni, mert Sásdnak a fejlesztési többletköltségek miatt már nem áll 
módjában ezeket a költségeket megelőlegezni. Minden településeknek ugyan az a felelőssége, 
mert az intézmény közös és mindenkinek a sajátja. Nagyon kér mindenkit, hogy a 
finanszírozandó összegeket erre az évre adják át, mert komoly finanszírozási gondok lesznek. 
Ha nem jönnek a támogatások, akkor fel kell vállalni ország-világ előtt, hogy az ÁMK-ban 
nem lesz fizetés! És az lesz a hibás, aki nem adta át a pénzt! Ennek a 7 testületnek most az a 
dolga, hogy elfogadja a közös kölségvetést. Ha elfogadja, onnantól kezdve kötelezettséget 
vállal arra, hogy a rá jutó összegeket minden hónapban utalja. 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere megkérdezte, hogy csak a 7 településtől 
hiányzik a normatíva, vagy a külsősöktől is, mert szerinte a külsőknél nagyobb az elmaradás.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kölsőkkel van gond, de ugyanúgy fognak 
fizetni. Tárgyalt velük, mindegyik elismerte a tartozását. Beszélt Tarrós község új 
polgármesterével, aki elismerte, hogy 3 éve nem adott át pénzt a község.  
Sásd már nagyon sok bevételét áldozta fel az ÁMK-ra többet nem tud.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az a tartozás, amely ki van mutatva a településeknél, 
attól nem lesz több, hogy egy másik település nem fizet. Ezt Sásd finanszírozza jelenleg 
hitelből. Éppen ezért jutott el a város arra a szintre, ahová eljutott, mert ezeket a tartozásokat 
egy az egyben Sásd viseli, előlegezi, finanszírozza, és fizeti a kamatokat. A baj az, hogy a 
város már nem kap hitelt, nem tud többet bevállalni.  
Ezért kéri, hogy fenntartókat, hogy a költségvetésben kimutatott saját részét fizesse! Erre 
különösen Oroszló község figyelmét hivja fel! 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tárgyalt Baranyajenővel, ott a legnagyobb 
gond, nem tudják, hogy hogyan tudnak fizetni. Valami megoldást találnak, mert ki kell, hogy 
fizesse valamilyen ütemezésben.  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármester elmondta, hogy a TOT ülésen már felmerült, a 
konyha kapcsán az étkezési térítési díjak összetételének a tisztázása is. Arra kiváncsiak, hogy 
ténylegesen mennyibe kerül egy adag étel előállítása, mert a költségek egyik része a TOT 
igazgatásban szerepel, a másik része pedig az étkezési díjban. Kérte, hogy ezt még a 
következő TOT ülésre tételesen mutassák ki.  
 
Papp Magdolna  Felsőegerszeg község polgármestere elmondta, az a probléma, hogy a 
jelenlegi kimutatásból nem látszik, hogy egy gyermek a napi ellátása pld. napi 580 Ft,-ba, 
vagy 970 Ft,-ba, ha mindent beleadnak. Mert lehet, ha 970 Ft.-ba kerül akkor, lehet, hogy 
egyszerűbb egy vállakozótól rendelik meg a gyerekek élelmezését, és akkor lehet, hogy 630 
Ft-nál megállnának. Sok településen így oldják meg, tehát nem lenne egyedi eset. 
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármester tegnap azt javasolták a TOT ülésen, hogy fogadják 
el ezt a költségvetést, de előbb az étkezési térítési díj és a Közöségi ház fenntartásának 
ügyében részletes kimutatsát kérnek.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy arról szó volt-e a TOT ülésen, hogy ha készen 
lesz a Közösségi ház, akkor oda kell két portás és takarító személyzet is?  



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a munkaerő igény bejelentéskor az 
intézményezető írásban jelezte, hogy szükség vam 2 fő portásra és 2 fő takarítószemélyzetre.  
Ugyanakkor az ÁMK éves szinten 4 mFt. rehabilitációs járulékot köteles fizetni. az APEH 
felé. Ezen túl ezt nem fizetik, hanem ebből az összegből 5 fő csökkent munkaképességű 
személyt fognak alkalmazni. Ebből két fő már dolgozik az iskolába, a másik 3 kerül a 
Közösségi házhoz. 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere megkérdezte, hogy a zeneiskolások után 
miért kell most jóval többet fizetni, mint tavaly?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a szöveges beszámolóban is leírta, 
hogy a Zeneiskola normatívái csökkentek, a gyereklétszám 111-ről 109-re csökkent, illetve 
volt olyan normatíva betervezve, amit a Zeneiskola nem tud ellátni, ez a csoportos képzés, 
táncoktatás lett volna. Ezt sem tervezhetik, mert nem tudja ellátni a zeneiskola.  
A fenntartók döntései alapján 1,5 álláshelyet zároltak is, ami kb. 2 mFt.-al csökkentette az 
intézmény kiadásait, ez azonban nem fedezi a normatívakiesést, illetve a jelentkező 
többletköltségeket.  
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere megkérdezte, hogy a tanév, vagy az év 
kezdetétől lesz ennyi a bekerülés?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy január 1-től emelkedik a költség 
az átlaglétszámok alapján.  
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg község polgármestere elmondta, úgy tudja, hogy az októberi 
létszám alapján számolják ki a fizetendő összeget, de mi történik az év közbeni 
lemorzsolódásokkal? Figyelik-e azt, hogy lehet, hogy csak 1-2 hétig jár zeneiskolába a 
tanuló?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a normatívát az október 1-i statisztika alapján 
lehívják, mert az jár.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Zeneiskola normatíva igénylése 
kissé egyedi. Van az októberi statisztika, de azt is igazolni kell, hogy a tanuló mind a két 
félévben beiratkozott az intézménybe, és be is fizette a tandíjat. Magyarán aki az első 
félévben jár, a másodikban már nem, azután nem lehet igényelni a normatívát egész évben.  
A Zeneiskola úgy állította össze a normatíváját, hogy a statisztika adott, és a becsült létszámát 
is úgy alakította, hogy ezt tudja tartani, sőt várhatóan emelkedni fog az ellátotti köre. 
Ami még fontos, hogy tavaly volt még lehetőség arra, hogy pályázati úton 1 mFt.-ot 
nyerjenek, idén azonban csak 2-300 eFt-ra lehet pályázni, amit korántsem biztos, hogy 
megnyernek.  
 
Merk Zsolt  Meződ Község polgármestere azt kérdezte, hogy lehet e tudni, hogy milyen 
költségei lesznek majd a bölcsődének? Nagyságrendileg mi várható, és mikor várható az 
intézmény megnyitása?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a bölcsődét 2 fővel tervezték, 
ebből az egyik az általános iskolából lesz áthelyezve. A normatíva az első évben várhatóan 
meg fogja haladni a kiadásokat. 
 



 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az átépítés megtörtént úgy, ahogy a tűzoltóság 
kérte, megkezdték a működési és használatba vételei engedélyezési eljárást, ezért úgy 
gondolja, hogy májusra tehető a nyitás időpontja. 
 
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy még nincsen minden kész, az udvari játszótér még 
nincs átvéve. A jelenlegi állás szerint május 31.-ig tart a beruházás, addig kell mindent 
befejezni, előtte nem is nyithatnak ki. 
 
A zeneiskolával kapcsolatos kérdésre visszatérve elmondta, hogy a koncepció kapcsán Sásd 
ezt megvizsgálta, ezért tudtak másfél álláshelyet zárolni, de további leépítés nem lehetséges, 
mert az már az működést veszélyezteti.  
A működtestés kapcsán a nyáron már tisztábban látnak, mert a Zeneiskola a meglévő hasznélt 
épületrészt használja, aminek költsége eddig is jelentkezett, Ami új költség az a „G” épület 
lesz, és akkor ott valóban helyre kell tenni a költségeket. Nem biztos, hogy a Zeneiskolánál 
lesz a többletköltség, lehet, hogy a G épületnél.  
 
Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban több kérdés nem volt, Székely Szilárd polgármester 
javasolta a költségvetés 3. 13, 14. sz. mellékletét elfogadásra. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, 
az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal - ellenszavazat nélkül – 1 
tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
19/2011. (III.02.) KTH. számú  

határozata 
 
   Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  

mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Székely Szilrád polgármester  

 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
korrigált összeggel fogadják el a 3, 13, 14.sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
 



Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tarózkodás 
nélkül az alábbi határozotot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
8/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 
13, 14. sz. mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Merk Zsolt  Meződ polgármestere javasolta, hogy a korrigált összeggel fogadják el a  
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
3/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Meződ  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester  

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
a korrigált összeggel fogadják el a 3, 13,14 sz. mellékletet.  
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
9/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 



Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
korrigált összeggel fogadják el a 3, 13,14. sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta: : 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
9/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Papp Magdolna polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
korrigált összeggel fogadják el a 3, 13,14. sz. mellékletet.  
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
22/2011. (III.02.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok  Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
 
Kázmér Miklósné Oroszló Község polgármestere javasoltta a képviselőtestületnek, hogy a 
korrigált összeggel fogadják el a 3, 13,14.sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 



 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
9/2011. (III:02.) KTH. számú  

határozata 
 

Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 3, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

 
2.) Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az előző napirendi pontban szinte 
mindent érintettek, a hivatalról szeretne pár szót mondani. Van olyan költség amit közösen, és 
van olyan, amit csak Sásd finanszíroz. A közösen finanszírozandó összeg a tavalyi évhez 
képest 2 mFt.-al nőtt, de a tavalyi év nagyon kivételes volt, nagyon keveset kellett átadni.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye fel.  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere elmondta, hogy a költségvetésükhöz képest 
nagyon sok az az összeg, amit át kell adni, de például Oroszlónak 2,5 mFt.-al kevesebb kell 
átadni Magyarheretelendre mintha Sásdon lenne. Ez egy kicsit a többi falut is 
elgondolkoztatja, ezt vizsgálni fogják, hogy a társközségeknek van-e értelme önálló 
körjegyzőséget létrehozni.  
 
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy elenleg így működik a hivatal, de jövőre az biztos, 
hogy nem így lesz. Teljesen átformálják az önkormányzatok finanszírozását, más elvek 
alapján fog minden menni. Nem normatív alapon lesznek a támogatások, nagyon sok mindent 
a jelenlegi elgondolások szerint, el fognak vinni az önkormányzatoktól. Pld. a legutolsó 
információ szerint az oktatási feladatokat teljes egészében elviszi a magyar állam. A 
minisztérium már azon dolgozik, hogy az önkormányzatoknál csak a sport, a kultúra és 
településfejlesztés marad, minden mást elvinnének. Hogy hogyan osztanak vissza, milyen 
rend szerint, ezt senki nem tudja. Nyár elején állítólag megjelenek az új önkormányzati 
törvény tervezete, és őszre új önkormányzati törvény lesz. 2012. január 1-el már a járási 
hivatalokat felállítják, elvisznek egy csomó feladatot és központosítják az oktatás 
finanszírozását 
 
Székely Szilárd polgármester egyetértett a jegyző Úr hozzászólásával, jövő évben már 
teljesen más képet fognak kapni a hivatal működéséről. 
Az átalakítással kapcsolatban elmondta, hogy igény van arra, hogy a közigazgatási feladotok 
egy részét helyben intézzék, hiszen a hivatalban napi 70-100 fő az ügyféllátszám. 



Ehhez fent kell tarani bizonyos létszámú apparátust, de természetesen felül tudják vizsgálni  a 
költségeket, amely egyébként ismét csökkent, és csökkent a dolgozói létszám 
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere elmondta azt is, hogy a költségvetés 
I.fordulójának tárgyalásakor már beszéltek arról, hogy az nem kívánják tovább finanszírzozni 
az. orvosi ügyeletet. Nincs pénzük, nem tudja miből fizetni, az orvos így sem jár ki, ha baj 
van, akkor jön a mentő. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az orvos nem köteles ingyen dolgozni, mondhatja 
azt, hogy nem csinálja tovább az ügyeletet.  
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg község polgármestere megkérdezte, hogy a pénzügyesek 
nyugdíjazása miatt érdeklődik, hogy a bér szempontjából milyen végzettségű embereket 
fognak felvenni? Magasan kvalifikált, mérlegképes könyvelőt kívánnak felvenni? 
Meggondolandó, hogy egy fiatal munkaerőnek alacsonyabb a bére, stb.  
Megkérdezte, hogy kell-e a két fő a pénzügyre?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázati kiírásnak megfelelően járnak el, a 
szaktudás az elsődleges! A végzettséget a törvény előírja. Egyébként 68 fő jelentkezett, biztos 
lesz köztük olyan, aki megfelel a jogszabályi előírásoknak.  
A létszámmal kapcsolatban elmondta, hogy 4 fő ment el nyugdíjba és csak kettőt vesznek fel 
helyettük, fele munkaerőt így megspórolják.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha csak egy főt vesznek fel Rumbus Istvánné 
helyett, akkor ki fog könyvelni a faluknak, ki intézi a pályázati pénzeket, stb. Egy dolgozó 5 
települést nem tud ellátni, ez képtelenség!  
Till Józsefné Sásdot könyvelte, helyette mindenképpen egy mérlegképes könyvelőt kell 
alkalmazni. Az érdeke a falvaknak az, hogy jó szakemberük legyen, mert ha rossz 
szakemberük lesz, akkor bajok lesznek az elszámolásokkal, a pályázatokkal stb. 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, Székely Szilárd polgármester javosolta a 
költségvetés elfogadását és kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozását 
fogadják el. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
 



Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tarózkodás 
nélkül az alábbi határozotot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
9/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott 2011. évi 
költségvetési előírányzatokat a közös feladatok ellátásáról az előterjesztés 3.sz. 
melléklete 3-as és 15-ös címszám alatti főösszegekkel, a 14.sz. mellékletben 
településenként kimutatott finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Papp Magdolna polgármester 
 
 
Merk Zsolt  Meződ polgármestere javasolta, hogy a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok 
közös feladatainak 2011. évi finanszírozását fogadják el. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
4/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
     

  
Meződ  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
2011. évi költségvetési előírányzatokat a közös feladatok ellátásáról az 
előterjesztés 3.sz. melléklete 3-as és 15-ös címszám alatti 
főösszegekkel, a 14.sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozását 
fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 



Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
10/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete írásban kiadott 2011. évi költségvetési 
előírányzatokat a közös feladatok ellátásáról az előterjesztés 3.sz. melléklete 3-
as és 15-ös címszám alatti főösszegekkel, a 14.sz. mellékletben településenként 
kimutatott finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozását 
fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta: : 
 

Varga Község Képviselőtestületének 
10/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Varga  Község Képviselőtestülete írásban kiadott 2011. évi 
költségvetési előírányzatokat a közös feladatok ellátásáról az 
előterjesztés 3.sz. melléklete 3-as és 15-ös címszám alatti 
főösszegekkel, a 14.sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:   Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozását 
fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 



Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
23/2011. (III.02.) KTH. számú  

határozata 
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott 2011. évi 
költségvetési előírányzatokat a közös feladatok ellátásáról az 
előterjesztés 3.sz. melléklete 3-as és 15-ös címszám alatti 
főösszegekkel, a 14.sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
Kázmér Miklósné Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2011. évi finanszírozását 
fogadják el. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
10/2011. (III:02.) KTH. számú  

határozata 
 
 

Oroszló  Község Képviselőtestülete az 
írásban kiadott 2011. évi költségvetési előírányzatokat a közös 
feladatok ellátásáról az előterjesztés 3.sz. melléklete 3-as és 15-ös 
címszám alatti főösszegekkel, a 14.sz. mellékletben településenként 
kimutatott finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
3.)Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy kb. 500 eFt.-al nyereséges a 2010. 
évi fonyódligeti üdültetés, amint meglesz a zárszámadás ezzel is nőni fog a tulajdonos 
önkormányzatok bevétele. 
Mivel az élelmiszerárak kb. 10 %-al emelkedtek, azért tervezték a norma 10%-os emelését. 



A tavalyi nyereséghez hozzátartozik az, hogy tavaly a gondnokot közcélú foglalkkoztatás 
keretében alkalmazták, és ezt idén is így szeretnék, erre pálályztak. 
Ha ez így tartható akkor várhatóan ismét nyereséges lesz a szezon a tavalyi kihasználtsági 
szinten. 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Mivel kérdés, javasolat nem volt, javasolta az üdülési díjak elfogadását, Kérte, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
20/2011. (III.02.) KTH. számú  

határozata 
 
   Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  

mellékleteként csatolt Fonyódligeti üdülési díjakat a 2011. évre 
elfogadta.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
fogadják el az üdülési díjakat. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tarózkodás 
nélkül az alábbi határozotot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
10/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestülete az írásban  
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Fonyódligeti üdülési  
díjakat a 2011. évre elfogadta.   
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
a fonyódligeti üdülési díjakat fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 



Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
11/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 
Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
jegyzőkönyv mellékleteként csatol Fonyódligeti  
üdülési díjakat a 2011. évre elfogadta. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
 

 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
fonyódligeti üdülési díjakat fogadják el. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének 
11/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt fonyódligeti üdülési 
díjakat a 2011. évre elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 
 

 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község alpolgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
fonyódligeti üdülési díjakat fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 



Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
24/2011. (III.02.) KTH. számú  

határozata 
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
jegyzőkönyv mellékleteként csatol fonyódligeti üdülési  
díjakat a 2011. évre elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor  polgármester 
 

Kázmér Miklósné Oroszló Község polgármestere javasoltta a képviselőtestületnek, hogy a 
fonyódligeti üdülési díjakat fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
11/2011. (III:02.) KTH. számú  

határozata 
 

  Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
jegyzőkönyv mellékleteként csatol fonyódligeti üdülési  
díjakat a 2011. évre elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

 
 
4.)Volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek bérbeadására a 
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirend ismertetésére.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Sásd már döntött ebben a napirendben, A Kistérségi 
Társulás nagyon sok pályázatot nyert, kistérségi feladatot ellátva különösen a kisebb 
települések irányába nyitottak. Olyan apparátusuk van, hogy már nem férnek el. Korábban 
már döntött arról a 7 önkormányzat, hogy a volt Polgármesteri hivatal melléképületét, a volt 
Adó irodát és Gyámhivatalt térítésmentesen biztosítja addíg, amíg tart a pályázati projekt.  



Azonban kiderült, hogy ez a két iroda kevés, ezért Sásd olyan döntést hozott, hogy a volt 
műszak irodáit és tanácskozótermet ezzel összenyitva térítésmentesen átadja az iroda 
munkatársai részére.  
Az átalakítás, felújítás és a rezsi költségeket természetesen a kistérség finanszírozná, ez tehát 
nem jelent kiadást a fenntartó önkormányzatoknak.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte az előterjesztést, és kérte az önkormányzatokat, 
hogy csatlakozzanak a sásdi döntéshez. és ez alapján módosítsák a megállapodást,  
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.  
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg község polgármestere kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tarózkodás 
nélkül az alábbi határozotot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
11/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a sásdi 
képviselőtestület tárgybani döntését elfogadva hozzájárul a volt Polgármesteri 
Hivatal (Sásd, Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek használatba adására a Sásdi 
Többcélú Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosításához, úgy, 
hogy a már odaítélt helységeken felül használhatják a volt műszaki csoport  és 
tanácskozó terem helyiségeit is. 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Papp Magdolna polgármester 
 
Merk Zsolt  Meződközség polgármestere kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
5/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
  

Meződ Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy sásdi képviselőtestület 
tárgybani döntését elfogadva hozzájárul a volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, 
Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek használatba adására a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosításához, úgy, hogy a 
már odaítélt helységeken felül használhatják a volt műszaki csoport  és 
tanácskozó terem helyiségeit is. 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Merk Zsolt polgármester 



 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
12/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a sásdi képviselőtestület 
tárgybani döntését elfogadva hozzájárul a volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, 
Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek használatba adására a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosításához, úgy, hogy a 
már odaítélt helységeken felül használhatják a volt műszaki csoport  és 
tanácskozó terem helyiségeit is. 
.  

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon: 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének 
12/2011.(III.02.) KTH. számú 

határozata 
 
Varga Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a sásdi képviselőtestület 
tárgybani döntését elfogadva hozzájárul a volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, 
Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek használatba adására a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosításához, úgy, hogy a 
már odaítélt helységeken felül használhatják a volt műszaki csoport  és 
tanácskozó terem helyiségeit is. 
 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 
 
 



Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon: 
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
25/2011. (III.02.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a sásdi képviselőtestület 
tárgybani döntését elfogadva hozzájárul a volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, 
Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek használatba adására a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosításához, úgy, hogy a 
már odaítélt helységeken felül használhatják a volt műszaki csoport  és 
tanácskozó terem helyiségeit is. 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 
 
Kázmér Miklósné Oroszló község polgármestere kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon: 
 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
12/2011. (III:02.) KTH. számú  

határozata 
 

Oroszló Község Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a sásdi képviselőtestület 
tárgybani döntését elfogadva hozzájárul a volt Polgármesteri Hivatal (Sásd, 
Rákóczi F. u. 41.) helyiségeinek használatba adására a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulással megkötött megállapodás módosításához, úgy, hogy a 
már odaítélt helységeken felül használhatják a volt műszaki csoport  és 
tanácskozó terem helyiségeit is. 
 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester  
 
 



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

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

Magyarhertelend, 
          Bodolyabér, Oroszló 
 


