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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. szeptember 25. napján tartott testületi 
üléséről. 
 
Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 
   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak:  Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

Csaba, Hausmann Mária, Pintér Gábor és Jusztinger Krisztina 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.  

 
Igazoltan távol:  Dr. Jusztinger János képviselő 
 
 
Székely Szilárd polgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a 
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg: 
- helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő  

támogatására pályázat benyújtását, 
- Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálását, 
- számlaátvezetési kérelmet a hivatal dolgozói részéről. 

 
Javasolta továbbá a testületnek, hogy a meghívóban szereplő 5./ napirendi pontot vegyék 
előre és az 1./ napirendi pont után tárgyalják meg. Továbbá a meghívóban szereplő 6./ 
napirendi pontot a meghívóban szereplő 3./ napirendi pont után tárgyalják meg. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  
 
Más napirendi javaslat nem volt. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint fogadta el a napirendi 
pontok megtárgyalását: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
2./ Szolgáltatóházban lévő hivatalos wc helyiség értékesítése  
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Bódog Tamás műszaki ügyintéző 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
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4./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről és az 

éves költségvetési rendelet módosítása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
5./ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő  

támogatására pályázat benyújtása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
6./ A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás működésével összefüggő finanszírozási 

kérdések 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
7./ Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014. évi pályázatához 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
8./ A Pécsi Vizmü Zrt. megszűnésével összefüggő vagyonelszámolás 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
9./ Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
10./ Számlaátvezetési kérelem a hivatal dolgozói részéről 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
11./ Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató vezetői pótlékának meghatározása 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
12./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága által hozott döntésekről 

Előadó:  Hausmann Mária a bizottság elnöke 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a 11./  és 12./  napirendi pontokat 
zárt ülés keretében tárgyalják meg. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.  
 
 
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 

 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Székely Szilárd polgármester a forgalmi csomóponttal kapcsolatban elmondta, hogy két 
kivitelezővel volt az önkormányzatnak szerződése, az egyik a DRV Zrt., a másik pedig a 
Soltút Kft. Azért süllyedt meg, mert az ivóvíz feletti nyomvonal tömörödött, vagy pedig 
csőtörés van. Azonban kiderült, hogy ott nincs semmilyen ivóvízvezeték, mert a műszaki 
ellenőr akkori javaslatára nem a terveken szereplő, mert módosították a terveket, kint a 
zöldben van a vizvezeték. A Soltút Kft. vezetője állítja, hogy azért süllyedt meg, mert valahol 
vízvezeték van. Az önkormányzat kért előzetes árajánlatot a Soltút Kft-től, aki 8-9 mFt-os 
árajánlatot adott. Abban maradtak, hogy ezeket a feladatokat mindenképpen el kell végeztetni. 
A burkolat építési és tömörítési feladatokra szavatosságot kell vállalni a kivitelezőnek. 
Ugyanakkor a DRV Zrt-nek is, amennyiben szerelési hibát követett el. Fel kell tárni ezt az 
útszakaszt és ott a műszaki ellenőrnek és a Közútkezelő részéről valakinek kell megállapítani, 
hogy pontosan most csőtörés volt, vagy mi volt a gond. A Soltút Kft. vezetőjével tudott 
beszélni telefonon a tegnapi nap folyamán, hogy majd egy időpontban megállapodnak és 
megbeszélik a dolgokat. Úgy érzi, hogy  a Soltút Kft. árajánlata túlzó volt.  
Az óvoda felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a beruházás lassan halad. Sajnos a 
kivitelező vállalkozó még mindig nem kapott pénzt. A MAG Zrt. nem tud érdemi 
magyarázatot adni arra vonatkozóan, hogy miért nem kaphat. A kivitelező állítása szerint 
benyújtott minden igazolást, ami szükséges a pénz igényléséhez. Az önkormányzat a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján 1 mFt előleget adott a vállalkozónak a teljesítésre, hogy 
legalább a dolgozók béreit tudja kifizetni. A vállalkozó irt levelet, melyben leírta, hogy 
ellehetetlenült pénzhiány miatt.  
 
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója a kapcsolattartójuk elmondása szerint a 
szabálytalansági eljárás valóban lezárult. Kértek továbbá egy hirdetmény megjelentetését. 
Visnyei Andrea már felhívta Wágner Ernőt, illetve Nagy Balázsékat és ők mondták ezt a 
hirdetményt elkészítik, és akkor, ha ez elkészül, akkor nem lesznek már akadályok. 
 
Székely Szilárd polgármester az általános iskola igazgatójával felvette a kapcsolatot, a 
megbeszélésen jelen volt még Tóth Anita igazgatóhelyettes is. Kérte, hogy egyeztessenek, 
mert korábban felmerültek közös szakmai lehetőségek az intézmények mindennapi 
működésével kapcsolatos kérdések. Elmondták, hogy az iskola hajlandó lenne felhasználni a 
Történeti Téka anyagait, keresni lehet majd Maksai Zsuzsát ez ügyben, aki oktatási 
tevékenységet is végezne. Ebben örömmel fogadták, hogy az önkormányzat partner. Az ÁMK 
eszközhasználatával kapcsolatosan (az ÁMK-nak része volt az általános iskola is), addig az 
ÁMK tulajdonában lévő eszközöket közösen használták. Itt azokról az eszközökről volt 
általában szó, amik a vagyonkezelési szerződésben nem szerepelnek. A KIK ugyan még ezt a 
szerződést nem írta alá. Véleményük szerint keresni fogják majd Urvald Pétert.  
Az alsóőrsi üdülővel kapcsolatosan tájékoztatta az igazgató nőt, hogy előrelépés ez ügyben 
nem történt, ezért kérte az intézményt, hogy vegyék tudomásul a per elindítását a tulajdonjog 
rendezése ügyében. Az ügyvédük majd úgy képviselje az ügyet, hogy az örökhagyó 
szándékának megfelelően rendezzék a tulajdonjogot. Az igazgató asszony és helyettese 
tudomásul vették az általa elmondottakat. Ha kedvező döntés születne, akkor sem a testület, 
sem a tantestület nem nyújtana be fellebbezést.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzat mindkét munkaügyi per 
vonatkozásában törlesztette az adósságát. (5.200 eFt és 800 eFt) Az ÁMK számláját, ami 
zárolt a végrehajtó, feloldották. Ettől még vita lehet a végrehajtóval, mert törvénysértő módon 
jártak el. Ami nagyon fontos, hogy megérkezett a 17 mFt-os állami támogatás, melyre már 
közel két éve vártak. Ebből kifizették a tartozásaikat.  
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Ozsgyán féle ingatlannal  kapcsolatban elmondta, hogy a felek kártérítésre akarták perelni az 
önkormányzatot. A néhai Ozsgyán Ferencnek komoly tervei voltak, sajnos elhunyt, két 
örököse van. Lezárult a hagyatéki eljárás és belátta az ügyvédjük, hogy a jegyzőnek volt 
igaza. Most kérelmezték hivatalosan is, hogy az önkormányzat a nevükben hivatalosan indítsa 
meg a terület belterületbe vonását. Ez a tulajdonosoknak kb. 3-4 mFt-jába fog kerülni. A 
feltétele ennek az, hogy az örökösök ezt az összeget az önkormányzat részére megelőlegezik. 
Valamennyi költsége az önkormányzatnak is lesz, mert a szerződés értelmében az egyéb 
igazgatási költséget az önkormányzat fizeti, kb. 100 eFt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy az elmúlt szombati napon 
került megrendezésre a Pite- és borfesztivál. Ezen ünnepségen adták át a helyi kitüntetéseket 
is. Magyar Sándor helyi kitüntetett köszönetét fejezte ki a testület felé, nagyon örült a 
kitüntetésnek. Véleménye szerint nagyon szép volt a kitüntető tárgy. Nagyon szeretett volna 
pár szót mondani az ünnepségen, de elmaradt. Így majd a helyi Sásd és Vidéke újságban 
megjelenik egy újságcikk vele kapcsolatban. Emellett nagyon megköszönte és örült a dijnak 
Galambosné Wágner Éva is. Megköszönte a rendezvényen való munkáját a Könyvtárnak, az 
óvodának, a szakképző iskolának, a főzőcsapatoknak, a gyerekeknek, a város minden 
lakosának, aki részt vett a rendezvényen.  Továbbá megköszönte a munkáját Pintér Gábornak, 
aki este a bálban a jó zenét szolgáltatta.  
 
Pintér Gábor képviselő megköszönte a testületnek azt a 20 eFt támogatást, melyet a 
szervezése alatt lévő Vidám Kórusok Találkozója című rendezvényhez nyújtottak. 
Megköszönte Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató asszonynak, hogy rendelkezésükre 
bocsátja a közösségi ház termét.  
 
Székely Szilárd polgármester külön megköszönte Rabb Győzőné alpolgármester asszony és 
a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. rendezvényen nyújtott segítségét, munkáját.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Sásd, Kossuth L. utcai társasház 
lakói panaszt nyújtottak be a hivatal felé, mely szerint helyszíni bejárást végeztek, 
jegyzőkönyveztek, szemlét tartottak a kéményseprővel és a katasztrófavédelemmel. A 
helyszíni szemle alapján megtiltották az összes olyan kémény és tüzelőberendezés 
használatát, ami vegyes tüzelésű. Ezzel kapcsolatban az a baj, hogy fűtési szezon van. A 
kazánokkal ott fűteni többet nem lehet. Ugyanis ezek a kémények áteresztik a gázt, a füstöt.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő az a legnagyobb baj, hogy 10-15 család van, aki jelenleg nem 
tud mással fűteni. Sajnos rosszkor jött ez a döntés, mert sok helyen van kisgyerek. Igazából 
ezt a bajt már közel 6 éve tudja a társasház és nem tett senki semmit.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a közös képviselőknek nagyon nagy a mulasztása 
ebben a helyzetben.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a polgármester 
beszámolóját vegye tudomásul. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

95/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű 
határozatok és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
beszámolót tudomásul vette. 

 
2./ Szolgáltatóházban lévő hivatalos wc helyiség értékesítése  
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 

Bódog Tamás műszaki ügyintéző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztés kiosztásra került. Az ezzel 
kapcsolatos értékbecslés elkészült. A kérelmező kifizette a telekmegosztással kapcsolatos 
költséget, ez 70 eFt. Mindenféle jogi akadály elhárult. Tehát a szerződés megköthető. A 
vételár a határozati javaslatban szerepel, ennek összege 150 eFt.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással (Pál Csaba képviselő 
személyes érintettsége miatt nem szavazott), ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot 
hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

96/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd, 371/25 hrsz-ú üzlet 
megnevezésű ingatlanában lévő 8m2 nagyságú Wc helyiséget Pál Edit 7370 
Sásd, Zrínyi u. 7. szám alatti lakos részére az értékbecslésben megállapított 
150.000 Forint összegért értékesíti a változási vázrajzban foglaltak szerint.  

 
Határidő: Azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Pál Edit kérelmező megköszönte a képviselőtestület döntését. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő 19,50 órakor megérkezett a képviselőtestület ülésére.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 3./, 4./ és 5./ napirendi 
pontokat tárgyalják együtt. 
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A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
3./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

4./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről 
és az éves költségvetési rendelet módosítása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

5./ A helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő  
támogatására pályázat benyújtása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető mindkét beszámoló közelit az egyensúlyos 
állapothoz, viszont időarányos alatti a szintje mind a félévesnek, mind a 8. havi teljesitésnek. 
Ezt a KEOP-os pályázatuk okozza. A többi, főként dologi kiadás teljesülése közelit az 
egyensúlyoshoz, a féléviben és a 8. haviban még a bevételek is.  
A 8. havi tényadatok mellett egy saját hatáskörű előirányzat-módosítást is előterjesztettek. Ezt 
a bizottság megtárgyalta. Ennek lényege, hogy a Pénzügyi Bizottság korábbi döntésének 
megfelelően a Nonprofit Kft-nek 1,5 mFt-os pénzeszközátadást terveztek be. A korábbi 
döntésnek megfelelően 770 eFt-ot az ÁMK megemelt költségvetése, az ifjú házasok 
támogatására 400 eFt-ot terveztek. Ezen felül technikai módosítás , mert év elején az ÁMK 
önállóan a társulás alá került. Ennek hatására félévtől, vagyis július 1-től a TOT. megszűnt, 
így a mostani költségvetésükbe már a sásdi költségvetés részét képezi az ÁMK, ami továbbra 
is önálló intézmény.  
A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltek a bevételek érkezéséről, minden pillanatban szinte 
van változás. A pedagógus béremelések hatását a mai nappal számolták ki, úgy néz ki, hogy a 
sásdi bérekre, amit az államtól kapni fognak, az elég lesz.  
A Pénzügyi Bizottsági ülésen arról is beszéltek, hogy kb. év végéig mi várható. A kiadott 
anyagban szerepel, amennyiben újabb változások nem érik majd a költségvetést, akkor az év 
végig vihető ezen a szinten. Bíznak az „ÖNHIKI”- pályázat kedvező elbírálásában is. Erről 
kellene majd döntenie a testületnek, hogy beadják a pályázatot. 23 mFt-os összegre 
szeretnének pályázni. December 20. napjáig van a döntési határideje a központi 
kormányzásnak. Kérdés, hogy ebből lesz-e idén pénz vagy sem, nem tudják. Elszámolni a 
támogatással pedig április 11. napjával szükséges. A Kincstár szakmaiságát teljesen kiveszik 
belőle és a beadott összegek egy max. határt fognak jelenteni.  
 
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a 770 eFt-ból meg 
lehetett oldani a dolgokat? 
 
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója nagyjából igen. 
 
Urvald Péter műszaki referens elmondta, annak idején, amit a testület megszavazott két 
legfontosabb dolgot, azt megcsinálták.  
 
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke megkérdezte, hogy a két falu fizetett 
már? 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy Szágy és Tormás nem fizetett. 
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Kisvárosi Önkormányzatok Országos 
Érdekszövetségnek tagja Sásd település. Kiosztásra került egy levél, mely szerint a szövetség 
és a minisztérium állásfoglalást kér abban, hogy az önkormányzatok nyilatkozzanak az idei 
finanszírozási helyzetről. Igyekezett leírni, hogy melyek azok a legsúlyosabb problémák, 
amelyek furcsaságokat eredményeztek a költségvetésben. Állítólag kapnak majd még 
kiegészítő támogatást a gyermekétkeztetésre, mert most csak egy részét kapták meg.  
Az ügyvéd úrral folyamatosan tartják a kapcsolatot, a két település tartozása ügyében is 
felkérték, hogy indítsa el az eljárást. Továbbá alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban is felkérték, 
hogy járjon el az ügyben.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. 
félévi teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
97/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2013. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
 

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetésének 
időarányos  teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
98/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót 
elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
rendeletének módosítását fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sásd Város Önkormányzatának 
 

10/2013. (IX.30.) önkormányzati rendelete 
 

Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. /III.29. 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

99/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete Magyarország 2013.évi központi 
költségvetéséről szóló 2012.évi CCIV. Törvény 4. számú mellékletének 1/IV. 
pontja, valamint a megyei önkormányzati tartalékról és a helyi 
önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásról szóló 39/2013. (VII.31.) BM. rendelet alapján támogatási igényt 
nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 
kiegészítő  támogatásra. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
6./ A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás működésével összefüggő finanszírozási 

kérdések 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
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Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár törvénytelenül az 
önkormányzattól inkasszált 12 mFt-ot, ezzel majdnem ellehetetlenítette az önkormányzat 
működését.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a Pénzügyi Bizottsági ülésre kiosztottak egy táblázatot és most a 
testületi tagok is megkapták. Ebben egyfajta kimutatást végeztek. Egyértelmű, hogy a 2. és 3. 
táblázat, 06-07. hó, ez olyan összeg, amiben nincs vita, és ezt a pénzt átadta a kistérség.  
Az Államkincstár a kistérségnél jelentkező bérekkel összefüggő járulékokat a székhely 
önkormányzat normatívájából emelte le. Ennek következtében, ha ezeket az összegeket 
összeadják, 12 mFt-ot emeltek le most az utóbbi két hónapban.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Magyar Államkincstár kísérletet sem tett, 
hogy attól a költségvetési szervtől kérje azokat a bérjárulékokat, vagy a kötelezően járó 
járandóságokat, amik őt megilletik, kiválasztotta az önkormányzatot törvénytelenül és levonta 
az önkormányzattól. Ennek az az oka, hogy a Kincstárnak rossz a normatíva visszafizetési 
gyakorlata. Ugyanis a Kincstár mindig a folyó kifizetett normatívát csökkenti az előzetesen 
kiszámított normatívából.  
Nem igazságos, mert a Sásdi Kistérségi Társulásban 1/27-ed része van Sásdnak. Nyilván a 
Kincstár úgy gondolja, hogy majd egymás között elrendezik a települések. De erre őket a 
Magyar Államkincstár nem kényszerítheti. Azt az elvet kellett volna tennie, hogy minden 
honnét az 1/27-ed részt kellett volna leemelni. Utána néztek erre a lépésükre semmilyen 
jogszabály nincs. Véleménye szerint a Kincstár jogszabályt sértett.  A Kincstár az 
esélyegyenlőséget nagyon súlyosan megsértette. Ebben lehet pert kellene indítani azért, mert 
tisztességtelenül járt az önkormányzattal szemben.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, két dologról van szó, az ami a három táblázatban van, 
ezek a 2012. december havi bérek megelőlegezésének a visszaszedése. Amiről polgármester 
úr beszélt, azok a normatívák visszaszedése, ha túlfinanszírozza a kistérséget, erről egyenlőre 
még nincs szó. A normatíva visszaigénylésre nincs jogi alap jelen pillanatban. Kimondottan a 
sásdi problémáról írtak levelet, felküldték a minisztériumnak, de még nem érkezett 
válaszlevél. A normatívánál sehol nincs törvényi rendelkezés, hogy a normatíva 
túlfinanszírozás, ha van, azt hogyan lehet visszaszedni, ha már a kistérség nem kap normatíva 
támogatást, hiszen már nem kap. Illetve amivel nem számolt el, nem adott vissza, honnan és 
kitől lehet visszavenni. Nem tudja mire hivatkozva mondja, hogy a székhelytelepüléstől kell 
ezt megoldani.  
A bérekre viszont van törvényi felhatalmazásuk, erre a költségvetési törvény záró 
rendelkezésének 79.§. (5) bekezdése vonatkozik. Ami viszont a bérmegelőlegezésre azt 
mondja, ha a kistérségnek megszűnik az a feladata, amire kapta december végén a normatívát, 
amit megkapott, akkor a székhely településtől kell ezt levonni. A kistérségtől levonta, a 
tartozása kb. 8 mFt volt, tehát kb. 5-6 mFt-ot le tudtak vonni, de többet nem. A 3.771 eFt, ez 
az az összeg, ami a decemberből áthúzódó bérek, ezt az állam megelőlegezte, kistérség 
megkapta a normatívát, a fenti összeggel viszont beragadtak, mert nem volt már ennyi 
pénzük. Ez az az összeg, amit törvényi felhatalmazással ők leemeltek. De nemcsak Sásdtól, 
hanem mástól is. Ez országos probléma, ezért is utalt erre a problémára a levelében. Sajnos 
ezeket a pénzeket nagyon nehéz visszaszedni. A kistérségi elnöknek össze kell hívnia az 
elnökséget első körben és azt mondani, hogy vissza kell fizetni a pénzt a 27 településnek és 
Sásdnak át kell adni.  
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Székely Szilárd polgármester sajnos nagyon nehéz visszaszedni a pénzeket és minden 
település rossz anyagi helyzetben van.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint, ha ezt megint jogi útra terelik, akkor ez több éves 
történet lesz. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem így van. Ennek egy év alatt le kell zajlania.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, mire mindenkiben ez letisztázódik, majd a jövő évi 
költségvetésébe be kell építenie, akkor talán valahogyan. De biztos benne, hogy lesz olyan 
önkormányzat, aki egyáltalán nem fog fizetni.  
 
Gábor Gyula GYEP irodavezető elmondta, hogy sajnos ez így van, például az orvosi 
ügyeletet is többen nem fizetik.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a második két tábla, ami alatta van a 4.622 eFt és a 
4.400 eFt, ez összesen 9 mFt. Ebből 7,5 mFt-ot a kistérség átutalt. Ezeket a támogatásokat az 
állam odaadta a gyerekesély programnál. Nem érti, hogy miért az önkormányzattól vonják le 
a pénzt, hiszen a kistérségnek van önálló költségvetési szerve július 1-től, ahonnét már 
leemelhetné a pénzt.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy be kell perelni a Magyar Államkincstárat. Az 
összes jogtalanul elvont pénzt vissza kell kérni, adják vissza és rendezze le a Kincstár a 
falvakkal.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt nem lehet, erre törvényi felhatalmazás van. 
Sajnos ami tény, hogy a 3.771 eFt-os összeg hiányzik az önkormányzatnak. Ennek nincs meg 
a fedezete. Ezt elköltötték különböző számlák kiegyenlítésére, ami sürgető volt. A kistérség 
belső ellenőrt kért fel, megnézték és ugyanezt az összeget állapította meg, ami hiányzik. Az a 
baj, hogy ez a pénz a sásdi költségvetést terheli, az önkormányzat normatívájából emelték le. 
A kistérségnek kellene lépnie, hogy összeadják a pénzt, mert ennek a forrása nincs meg a 
kistérségnél. A normatívával azért kellene még várni, mert az még nem dőlt el.  
 
Székely Szilárd polgármester ez valóban felelőtlen lépés volt a kistérségi társulás tagjai 
részéről. Jelentős pénzmaradvánnyal gazdálkodott a társulás éveken keresztül. A sásdi 
önkormányzat készítette el a kistérség számára a társulás féléves pénzügyi beszámolóját.  
Mindenképp össze fog hívni egy kistérségi társulási tanácsülést, ahol kérni fogja a 
településeket a rájuk eső részt fizessék meg. 1 hónapja mindenki ismeri a belső ellenőr 
véleményét, senki nem reagált rá.  
Javasolta a testületnek, hogy szólítsa fel a kistérségi társulást, mely szerint képviselje a sásdi 
képviselőtestületnek a kérését, mely szerint a 3.771 eFt-ot a társulási megállapodásban 
szereplő elvek szerint Sásd Város Önkormányzatának térítsék meg.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
100/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete megállapítja, hogy a Sásd Város 
Önkormányzata normatív támogatásából az Államkincstár a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulást 3.771.807,-Ft december havi bérelőleg különbözetét 
levonta. Ennek megfizetése, illetve megtérítése a többcélú kistérségi társulás 
feladata, illetve kötelezettsége, ezért felszólítja a Sásdi Többcélú Kistérségi 
Társulást, hogy 30 napon belül Sásd Város Önkormányzata részére ezen 
összeget térítse meg.  
A képviselőtestület felkéri polgármesterét mint a társulás elnökét, hogy az 
önkormányzat és a társulás közti pénzügyi elszámolásokat a Pénzügyi Iroda 
bevonásával pontosítsa, ez alapján kezdeményezze a társulási ülés összehívását 
és beterjesztését a társulási tanács elé.  

 
Határidő: 2013. november 15. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
7./ Csatlakozás a Bursa Hungarica 2014. évi pályázatához 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorus Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az idei évben is 
lehetősége van az önkormányzatnak a Bursa Hungarica pályázatához csatlakozni. Van A és B 
típusú pályázati felhívás, az A típusú a már hallgatói jogviszonyban álló, a B típusú lehetőség 
pedig az, akik a jövő év szeptemberétől kívánnak felsőoktatási intézménybe továbbtanulni. A 
pályázati kiírás feltételei megegyeznek a korábbi kiírás feltételeivel.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat 
csatlakozzon a jövő évi pályázathoz az írásban kiadottak szerint.  
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
101/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy csatlakozik  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2014. évi 
fordulójához. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 



12 
 

 
8./ A Pécsi Vizmü Zrt. megszűnésével összefüggő vagyonelszámolás 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, kiosztásra került a határozati javaslat. Továbbá csatolták a 
Dr. Halmos Ügyvédi Irodának a levelét. Ez a levél már ott van a Pécsi Vízmű Zrt. 
vezérigazgatójánál. A DRV Zrt. megkereste az önkormányzatokat, hogy váltsanak 
szolgáltatót és ők ezt a feladatot ellátnák. A Tettye Forrásház Kft. január 1. napjától nem 
köteles a jelenlegi Pécsi Vízmű Zrt. által működtetett településeken az üzemeltetést folytatni. 
Éppen ezért, hogy zökkenőmentes legyen az átállás, ne legyen probléma, ezért a 
szerződéseket már most meg kell kötni. Mind a 7 önkormányzatuk egységesen úgy döntött, 
hogy a DRV Zrt-hez csatlakozik, bérleti díjat fognak ezért kapni. Sajnos kevés az a pénz, amit 
fejlesztésekre, nagyobb összegű karbantartásokra jusson. Kollár József igazgató a DRV Zrt. 
részéről részt vett az együttes képviselőtestületi ülésen. Az Energetikai Hivatal 90 napon belül 
bírálja el a kérelmeket. Sásdot nem érinti, mert a településen a DRV Zrt. a szolgáltató, viszont 
a bíróság azt mondta, hogy bár egyoldalúan felmondták a Pécsi Vízmű Zrt-vel az üzemeltetési 
szerződést, azonban a valóságban nem szűnt meg, mert a Pécsi Vízmű Zrt. ezt nem fogadta el. 
A bíróság azt írta le, hogy ez a szerződés nem szűnt meg, csak szünetel. Az új szolgáltatási 
törvény, ami január 1-től kötelező,  azt mondja, hogy minden ellátásra kötelezett 
önkormányzat köteles vagyonértékelést készittetni és felmérni a vagyont, azt amit 
üzemeltetésbe ad a szolgáltatóknak. A DRV Zrt. bevállalta a 7 településnél ennek az 
értékelését saját forrásból.  
 
Székely Szilárd polgármester ezzel nem igazán ért egyet, mert a kistelepülések miből 
fizetnék ezt ki. Ezek az értékelések már eleve meg vannak, hogy melyik településen kinek 
mije van. Ez az önkormányzatokra nézve nagyon nagy terhet jelentene.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Pécsi Vízmű Zrt-nél van az összes 
nyilvántartásuk. Sásd kivételével a többi településnek a törvény előírja, muszáj 
megcsináltatniuk. A DRV Zrt. felhívta, hogy Sásd és a 7 település tekintetében olcsóbb lenne 
ennek elkészíttetése.  
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy szükség van az ivóvízminőségen 
korszerűsítésre, amit nem régen végeztek, ehhez szükséges egy vízjogi létesítési engedély. 
Javasolta, hogy a testület döntsön pozitívan, hogy járuljon hozzá a vízjogi létesítési engedély 
aláírásához azzal a kikötéssel, ha az ivóvízminőség javító programjuk tartalmazza ezeket az 
elemeket, akkor nem szükséges újat készíttetni.  
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el. 
A vagyonértékelésről a testület ne szavazzon.  
 
A képviselőtestület a javaslatot egyhangúlag tudomásul vette.  
 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

102/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete - tekintettel a Pécs Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének a Pécsi Vízmű Zrt. Tettye Forrásház Zrt-be 
történő beolvadásáról szóló 167/2013. (05.16.) számú határozatára, melyben a 
Pécsi Vízmű Zrt-nek a Tettye Forrásház Zrt-be való beolvadásáról, mint 
jogutódlással történő megszüntetésről dönt a közgyűlés - felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a képviselőtestületnek a Pécsi Vízmű Zrt-vel kötött 
vagyonkezelési és működtetési szerződés azonnali hatállyal történő felmondása 
tárgyában hozott 57/2011. (IV.20.) KTH. számú határozatában foglaltak 
alapján ismételten szólítsa fel a Pécsi Vízmű Zrt-t a szerződésben foglalt 
vagyon elszámolási kötelezettségének  teljesítésére. A képviselőtestület a 
korábban meghatározott követelését továbbra is fenntartja, ennek értelmében 
2011. 01.01. állapot szerint 37.374.146,-Ft összegű pénzbeli és ennek kamatai 
követelése van a Vízmű Zrt-vel szemben. Az elszámolás során ennek 
rendezésére is ki kell térni.  
 
Határidő: azonnal, illetve 2013. október 15. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

103/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a DRV Zrt. a Sásdi ivóvízkezelő berendezés 
átalakítása tárgyában küldött írásos megkeresésében foglaltakat tudomásul 
veszi, egyúttal felhatalmazza a polgármesterét, hogy a tervezési munkát a 2013. 
évi eszközhasználati díj terhére rendeljék meg abban az esetben, ha a 
folyamatban lévő KEOP ivóvízminőségjavító pályázat műszaki tartalma erre 
előírásokat nem tartalmaz. E tekintetben az üzemeltetővel további egyeztetések 
szükségesek. 

 
Határidő: azonnal, illetve 2013. december 31. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
9./ Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi Tanácsába tag delegálása 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
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Koszorus Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a középiskola jelezte, 
hogy elképzelése szerint az iskoláknak, ahol nincs iskolaszék, javasolják, szorgalmazzák az 
Intézmény Tanács létrehozását. Az iskolaszékkel majdnem megegyező szervezetről van szó. 
Azzal az előnnyel jár, hogy a helyi önkormányzat is delegálhat egy főt. Javaslattevő, 
véleményező szerv lesz a tanács.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy annak idején Pál Csaba képviselő volt a Pannon 
TISZK-be.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta Pál Csaba képviselő delegálását. 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte Pál Csaba képviselőt, hogy delegálását 
elfogadja-e? 
 
Pál Csaba képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy elvállalja a delegálást. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy Sásd Város Önkormányzata részéről Sásdi 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola Intézményi Tanácsába Pál Csaba képviselőt delegálja.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

104/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző 
Iskola Intézményi Tanácsába az önkormányzat részéről Pál Csaba 
képviselőt delegálja. 

 
Határidő:  közlésre azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
10./ Számlaátvezetési kérelem a hivatal dolgozói részéről 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a hivatalnál volt egy olyan elkülönített számla, mely 
a lakhatási támogatásokat tartalmazta. Jelenleg 225 eFt van a számlán, ez nem része a 
költségvetésnek. Annak idején kamatmentes kölcsönöket adtak ebből a pénzből 
lakásvásárlásra, lakásfelújításra 10 évre kamatmentesen, az OTP-n keresztül fizették vissza a 
dolgozók. Már nem érdemes, mert magas a kezelési költség, nem éri meg. Ezért a dolgozók 
úgy döntöttek, hogy ezzel a lehetőséggel már nem kívánnak élni. A dolgozók azt kérik a 
testülettől, hogy erről a számláról a 225 eFt-ot lehessen átvezetni a hivatal számlájára és ezt a 
dolgozóknak a törvény által biztosított lehetőséggel élve jóléti kiadásokra lehessen fordítani, 
egészen pontosan lenne egy egyszeri kirándulás, amit 2013. október 11-12. napjára terveztek.  
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Kérte a testületet, járuljon hozzá, hogy erről a számláról ezt az összeget átemeljék egyszeri 
jelleggel az önkormányzat költségvetésében azzal a kikötéssel, hogy a törvényben és 
szabályzatban meghatározott jóléti kiadásokra lehet felhasználni.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a jegyző úr javaslatát.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

105/2013.(IX.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy az OTP Banknál Körjegyzőség 
Munk. Lak. elnevezésű számlán lévő 225.000,-Ft átvezetésre kerüljön a Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatal számlájára. Az átvezetett összeg 
felhasználásáról a jegyző gondoskodik a közszolgálati törvényben és a hivatal 
közszolgálati szabályzatában meghatározottak szerint.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
Dr. Kajdon Béla jegyző a köztisztviselők nevében megköszönte a képviselőtestület döntését. 
 
 
E g y e b e k 
 
Hausmann Mária képviselő a korábbi megbeszélések alapján megkérdezte, hogy mi újság 
tűzifa ügyben? 
 
Koszorus Tímea aljegyző véleménye szerint előbb meg kellene várni a tűzifára vonatkozó 
pályázati kiírást. Egy bizonyos mennyiségre lehet pénzt kapni. Az önkormányzatot az áfa és a 
szállítási költség terheli. Az átmeneti segély keretük megmaradó részét a bizottság szívesen 
költené e célra.  
 
Székely Szilárd polgármester itt az a gond, hogy az önkormányzatnak kell kifuvaroztatni a 
fát a kérelmező udvarába. Meg kell nézni az önkormányzatnak mennyi pénze van erre és 
ehhez kell a támogatást igényelni.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy Nagyné Mayer Ágnes megkapta-e a 
pénzét? 
 
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen. 
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Dr. Jusztinger János képviselő azért kérdezte, mert őt felhívta Nagyné Mayer Ágnes és 
elmondta, hogy nem kapta meg a pénzét.  
Az egyik kérdése az lenne, hogy az önkormányzat számlájáról mikor emelték le a pénzét? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezeket a pénzeket részletekben emelték le, nem 
egyszerre történt meg. Elmondta, hogy a múlt héten emelték le a 3,5 mFt-ot.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy itt még vita van a per és a végrehajtó 
költsége miatt is. Azt mondta Nagyné Mayer Ágnes, hogy a perköltség az ítéletben ki volt 
mutatva.  
 
Székely Szilárd polgármester nem volt köteles Nagyné Mayer Ágnes végrehajtást kérni. 
Ugyanis abban az esetben, hogyha a fizetésre kötelezett ügyfél megkezdi a fizetési 
tevékenységet, abban az esetben nem adható végrehajtásra. A végrehajtó maga is elismerte, 
hogy az ügyfél elfelejtette bejelenteni az ő számára, hogy az ügyvédje számlájára már 
megkezdte az önkormányzat a törlesztést 1 mFt-tal.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő felolvasta az ügyvéd úr levelét.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a felolvasott levélre reagálva elmondta, hogy az önkormányzat arra 
várt, hogy valaki mondja meg hová kell utalni a pénzt, ugyanis az az ítéletben nincs benne. Az 
ügyvéd jött majdnem egy hónapra a levéllel, hogyha eddig nem teljesítettek, akkor megadott 
egy számlaszámot, hogy erre az ügyvédi letéti számlára teljesítse az önkormányzat a pénz 
utalását. Ezt követően másnap elutaltak 1 mFt-ot. Az önkormányzat végrehajtásról nem 
tudott.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, mennyibe került a végrehajtói díj? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, majdnem 800 eFt.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt, a képviselőtestület a nyilvános ülést bezárta, a testület 
zárt  ülés keretében folytatta tovább munkáját.  
 
 

Kmft.  
 
 
Székely Szilárd        Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


