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J e g y z ő k ö  n y v  
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011.április 26. napján tartott soron kívüli estületi 
üléséről. 
 
Testületi ülés helye:  Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.  
 
Jelen vannak:  Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester,  

Dr. Jusztinger János, Jusztinger Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor 
képviselők, Papp Melinda mb.aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető és Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető. 
 
Veigl Gábor értékesítési igazgató, Kollár József osztályvezető  DRV 
Zrt. képviseletőben 

 
Igazoltan távol:  Hausmann Mária képviselő 
 
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a DRV. 
Zrt.képviselőit. Megállapította, hogy a képviselőtestület 6 fővel jelen van, így az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják 
meg:  
 

Napirendi javaslat:  
 

- Részvény-átruházási szerződés megkötése  
- Üzemeltetési szerződés kötése 
- Önkormányzati viziközművek birtokbavétele  

 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  
Más javaslat nem volt, a képviselőtestület a javasolt napirendi pontokat elfogadta.  
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
 
 
A napirend tárgyalása előtt Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Pécsi Vízmű Zrt. 
megkapta a határozatot a szolgáltatási szerződés felmondásáról, de Nyirati István 
vezérigazgató nem vette tudomásul a testület döntését.  
A Komló-víz Kft. nem tett ajánlatot az üzemeltetésre, egyedüli ajánlattevő a DRV. Zrt. 
Siófok. 
Elmondta, hogy a mai napon tárgyalást folytattak a DRV. Zrt. képviselőivel egyeztető 
bizottság keretében. A képviselőtestület részéről a bizottság munkájában Pál Csaba és Dr. 
Jusztinger János képviselő vettek részt, és tettek módosító javaslatokat 
A szerződés fontosabb pontjait kiemelve elmondta, hogy a beruházásoknál az ellenőrzést a 
DRV. Zrt. végzi, a szolgáltatási díj megállapítása az irányadó képlet alapján történik. A 
rekonstrukciós keret összege az önkormányzat számlájára kerül. 
Kérte a képviselőket, hogy akinek kérdése van, az tegye fel.  
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Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy a Pécsi Vízmű Zrt. dolgozóit át kívánják-
e venni, és ha csak Sásdot vizsgálják, akkor ez hány dolgozót jelent?  
 
Veigl Gábor értékesítési igazgató elmondta, hogy konkrétan Sásdon 3 fő dolgozik, a többi 
dolgozó a vidéki településeken látja el a munkát.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy Vadas Zoltán osztályvezető átvételére van-e 
lehetőség?   
 
Kollár József osztályvezető elmondta, tudomása szerint a dolgozók át szeretnének jönni, ha 
ezt jogilag megtehetik. Részükről adott a szándék a sásdi dolgozók átvételére. 
 
1./ Részvény-átruházási szerződés megkötése  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, ahhoz, hogy az üzemeltetésre ne kelljen 
koncessziós eljárást lefolytatni, feltétel, hogy tulajdonrésszel rendelkezzenek. A DRV. Zrt. az 
önkormányzat részére felajánlott 10.000 Ft. névértékű törzsrészvényt. Javasolta, hogy kössék 
meg a részvény-átruházási szerződést.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata?  
Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kérte, hogy aki javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazvattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
58/2011. (IV.26.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban előterjesztett részvény-átruházási szerződés 
tervezetét elfogadja, melynek értelmében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-től 
(Siófok, Tanácsház u.7.) az önkormányzat 10.000 Ft, azaz Tízezer forint névértékű, 
névreszóló- A 000000822656-sorszámú nyomdai úton előállított törzsrészvényt a 
névértéknek megfelelő, Tízezer forint vételáron megvásárol. Felhatalmazza 
polgármesterét a szerződés aláírására.  

 
Határidő:  azonnal, illetve 2011. május 26. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
2./ Üzemeltetési szerződés kötése 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az egyeztető bizottság pontról pontra 
átvizsgálta az üzemeltetési szerződést, a DRV. Zrt. az önkormányzat által javasolt 
módosításokat a szerződéstervezetbe bedolgozta.  
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Javasolta a képviselőtestületnek a szerződés megkötését.  
 
Megkérdezte, hogy van-a valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata?  
 
Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kérte, hogy aki javaslattal egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazvattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
59/2011. (IV.26.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-nek (Siófok, 
Tanácsház u. 7) a Sásd város ivóvíz-és szennyvízrendszerének üzemeltetésére adott 
ajánlatát elfogadta. 
Az ajánlattal összefüggésben benyújtott közcélú ivóvízellátó valamint 
szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztítótelep működtetése tárgyában készített 
üzemeltetési szerződés tervezetet az előterjesztett pontosításokkal együtt elfogadja és 
felhatalmazza polgármesterét az üzemeltetési szerződés megkötésére. 
A 15 évre szóló szerződés alapján a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. jogosult és 
köteles üzemeltetni az önkormányzat tulajdonában lévő ivóvízellátó valamint 
szennyvízelvezető rendszert és szennyvíztisztító telepet. 
 
Képviselőtestület egyúttal elrendeli az új üzemeltető, szolgáltató részére a közművek 
vagyonleltár szerinti átadását, birtokbaadását. 
 
Határidő:  2011. április 27. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 

 
3./ Önkormányzati viziközművek birtokbavétele 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a testület döntése értelmében a Pécsi Vízmű 
Zrt-.nek a mai napon meg kellett volna kezdeni az önkormányzati vízművagyon leltár szerinti 
átadás-átvételét, de a volt szolgáltató ezt a kötelezettségét megtagadta. Ez azt jelenti, hogy 
jelenleg a Pécsi Vízmű Zrt. önhatalmúlag használja a víziközműveket. Ez azt vonja maga 
után, hogy az önkormányzat önhatalommal vegye birtokba a vízmű vagyon, amennyiben a 
Pécsi Vízmű Zrt. önként nem adja birtokba. Ennek a lépésnek a megtételéhez a határozati 
javaslatot a képviselők megkapták. Megkérdezte, hogy a javaslattal kapcsolatvan van-e 
kérdés, észrevétel?  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a birtok visszaszerzésre lehetséges az 
önhatalom gyakorlása.  
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Mivel más kérdés, észrevétel nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki  a 
határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
60/2011. (IV.26.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete az 57/2011. (IV. 20.) KTH. számú határozatában 
döntött a Pécsi Vízműveket Működtető és Vagyonkezelő Zártkörű 
Részvénytársasággal (Pécsi Vízmű Zrt.) Pécsett, 2007. november 21. keltezéssel kötött 
vagyonkezelési és működtetési szerződést azonnali hatályú felmondásáról. 
A fenti döntés értelmében a Pécsi Vízmű Zrt. kötelezettsége lett volna, hogy 2011. 
április 26. napjával megkezdje az önkormányzati vízmű-vagyontárgyak leltár szerinti 
átadás-átvételét. A Pécsi Vízmű Zrt. a vagyontárgyak átadás-átvételével kapcsolatos 
eljárásban az együttműködést megtagadta. Amennyiben 2011. április 27. napján 
délelőtt 9 óráig a Pécsi Vízmű Zrt. önként nem adja birtokba Sásd Város 
Önkormányzata tulajdonát képező vízmű vagyont, úgy a képviselő-testület 
felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy a Ptk. 190. § (2) bekezdése alapján, 
önhatalom alkalmazásával, azt birtokba vegye. 
Az önhatalom alkalmazása szükséges, mert az egészséges ivóvízellátásról való 
gondoskodás kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, amely feladat ellátását Sásd 
Város Önkormányzata csak az új szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződés alapján 
látja biztosítottnak. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Határozat hozatal után Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a birtokbavétel után a 
lakosságot szórólapon tájékoztatni fogják az üzemeltető váltás okáról.  
 
Kollár József megköszönte a képviselőtestületnek a bizalmat, és elmonda, reméli sikeres lesz 
az együttműködés.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést és a testületi ülést bezárta.  
 
 

Kmft. 
 
 
Székely Szilárd         Papp Melinda 
polgármester         mb. aljegyző  


