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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. október 14. napján tartott rendkívüli 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, Dr. Jusztinger János és 
Jusztinger Krisztina képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus 
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár 
Mónika jegyzőkönyv-vezető.  

 
 
Székely Szilárd polgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a 
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül alábbi napirendi pontot 
tárgyalják még meg: 

- Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény 
benyújtását. 

 
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./ 66-611. sz. számú főutak csomópontjában megjelent károsodások szavatossági időn 

belüli hibák kijavítása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
2./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási igény 

benyújtása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
3./ Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás igénylése 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorus Tímea aljegyző 

 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  
 
1./ 66-611. sz. számú főutak csomópontjában megjelent károsodások szavatossági 

időn belüli hibák kijavítása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kaposvári utcai forgalmi csomópontot 
2010-ben megépítették, de az útburkolat leromlott. Emiatt a Közútkezelő Kht. már többször 
küldött felszólítást, hogy javítsák meg. Több alkalommal irt már ez ügyben a kivitelezőknek. 
A Soltút Kft-nek is, hogy itt egy helyszíni szemlét kell tartani. Eljött a műszaki vezető, a 
Közútkezelő Kht., a DRV Zrt. képviselője, a műszaki ellenőr is jelen volt ezen a szemlén. 
Ahol megállapították, hogy a szavatosság keretében az útburkolat javítását meg kell csinálni. 
Ami miatt bonyolult a helyzet a helyszíni szemle során két kivitelező volt, az egyik a DRV 
Zrt, a másik pedig a Soltút Kft. A helyszínen nem tudtak megegyezni a helyszíni szemle során 
abban, hogy kit terhelhet a felelősség a garanciális javítás tekintetében. Nem lehetett 
megállapítani, hogy a felszínen hiba van, és azt mi okozhatja a föld alatt. A Soltút Kft. 
képviselője elmondta, hogy biztosan csőtörés lehet és amiatt süllyedt meg elég hosszan az 
úttest. Viszont az ivóvízvezetéket nem az útburkolat alatt vitték, hanem kiváltották és betették 
a zöldterületbe.  A Soltút Kft. vezetője személyesen járt bent az önkormányzatnál, tudtak erről 
érdemben tárgyalni. Elmondta, hogy bizonyítható, hogyha ők a hibásak, akkor ők vállalják a 
helyreállítási munkák elvégzésének költségeit. A DRV Zrt is itt volt, ők is nyilatkoztak arról, 
hogy úgyszintén vállalják, ha ők a hibásak. De ezt a tényt szakértőknek kell kimondaniuk. 
Úgy egyeztek meg, hogy két fős szakértői csoport lenne, a Közútkezelő Kht-tól kérnének egy 
független szakértőt, aki a felbontásnál száraz időben jelen lesz, illetve az önkormányzat 
műszaki ellenőre, aki a beruházásnak a teljes műszaki ellenőre volt, aki szintén a helyszínen 
lenne, és megállapítja, hogy csőtörési dolgokra vagy sem, vezethető vissza a hiba. Kért 
árajánlatot a munka költségeire, a Soltút Kft. küldött egyet, melynek összege 9 mFt volt.  
Ebben az esetben, ha a testület megrendeli a javítás elvégzését, akkor a fizető fél kettő lehet, 
az egyik a Soltút Kft., a másik pedig a DRV Zrt.  
Ezért gondolta azt, hogy a sásdi képviselőtestület rendelje meg ezt a munkát, miután mindkét 
cég tudomásul vette, hogy a javítás költségei azt a céget fogja terhelni, akit a szakértők 
megállapítanak.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy miért nem felbontva addig, amíg jó idő 
volt a nyáron? 
 
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta azért, mert ők nem végezhetik 
el.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy mikor lesz felbontva? 
 
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, ha  a testület dönt arról, hogy 
megbíz egy céget. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy miért nem döntöttek eddig róla a nyáron? 
 
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, nem tudták, hogy mennyibe 
kerül.  
Elmondta, hogy három levelet írtak a Soltút Kft-nek, ahol kérték, hogy jöjjenek el, érdemben 
elutasító választ adtak, hogy nem ők a hibásak. A harmadik értesítésre jöttek el, amikor már a 
közútkezelő is értesítette őket.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a 3,5 mFt-ból mekkora szakaszt lehet megcsinálni? 
 
 



3 
 

 
Székely Szilárd polgármester ezt nem tudja. Amit nekik kell csinálni azt az ajánlat tükrözi. 
Kb. 100 m hosszon megsüllyedt ez a szakasz. Az útszakaszt teljesen fel kell bontani, le kell 
ásni addig, ahol a vízvezeték van. Ezt kell látni, hogy ott van-e víz.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint először meg kellene keresni ki a felelős, 
csinálja meg és fizesse ki. Itt volt az egész nyár. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a leveleket elküldték, nem reagáltak, itt volt 5 
szervezet.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az egész beruházást vagyonilag átadták a 
Magyar Államnak, ő átadta a Közútkezelőnek, de mégsem ő csináltatja meg, hanem 
továbbadja és az önkormányzatot szólította fel háromszor, hogy mint beruházók álljanak helyt 
a garanciális kötelezettségüknek.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, ki fogja az utat felbontani? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Soltút Kft.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy egy-két kátyú betömedékelése nem fér bele? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Soltút Kft. vezetője úgy nyilatkozott, hogy 
az önkormányzatok részére újra lesz erre vonatkozóan pályázati lehetőség.  
Sajnos az ABC előtti buszmegálló kifordulójánál leér a buszok alja, kérte, hogy ez is legyen 
felmérve.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ha a DRV Zrt. a hibás, akkor mi van? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy akármelyik kivitelező lesz a hibás, akkor az fizeti ki 
a költséget.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy szóbeli megállapodás történt ez ügyben.  
 
Pintér Gábor képviselő kérte, hogy az önkormányzat részéről menjen ki a Bódog Tamás. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez természetes, de nem szakértő ebben a 
kérdésben.  
 
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy a határozatot kapja meg mindkét cég, és kérjenek 
visszaigazolást, hogy elfogadják az abban leírtakat.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Közútkezelő Kht. a nyár folyamán már 
három alkalommal szólította fel az önkormányzatot, hogy tegye meg a sürgős lépéseket ez 
ügyben. Irt a kivitelezőnek, azonban a kivitelező nem ismerte el a hibát, mindig közös 
helyszíni szemle tartását kezdeményezték (közútkezelő, műszaki ellenőr, kivitelezők), ahová 
eljöttek minden alkalommal, de a Soltút Kft. az első alkalommal nem jött el. A második 
alkalommal már eljöttek a szemlére. Majd a Soltút Kft. vezetőjével tudott már tárgyalni.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy ezek a munkák mennyi idő alatt készülnek el? 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kb. 1 hét alatt készülnek majd el a munkák. 
Elmondta, hogy a munkák feltárására csak olyan céget lehet megbízni, akinek az útépítésre 
van jogosultsága. Úgy tudja, hogy a szakértők egyenlőre díj nélkül vállalták a felkérést.  
Az önkormányzat műszaki ellenőre ott volt, látta a munkálatokat. Annak idején mindenki 
átvette a munkát.  
A garancia és a szavatosság között az a különbség, hogy beépítenek egy szerelvényt, akkor 
erre nem szavatosság vonatkozik, hanem garancia. A jogszabály leírja, hogy 3 év vonatkozik.  
 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a DRV Zrt. látta a Soltút Kft. árajánlatát? 
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minderről tájékoztatta a DRV Zrt-t. 
 
 
Rabb Győzőné alpolgármester az a baj, hogy mindenhol hibákat követnek el, és nincs 
felelős. 
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az önkormányzat 
rendelje meg a Soltút Kft-től a feltárási munkák elvégzését az általuk megküldött ajánlatban 
foglaltak szerint.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

108/2013.(X.14.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a sásdi 66-611. számú főutak csomópontjában 
megjelent károsodások szavatossági időn belüli kijavítása céljából az 
Önkormányzat megrendeli a Soltút Kft-től a feltárási munkák elvégzését az 
általuk megküldött ajánlatban foglaltak szerint. 
A szavatossági munkák elvégzésére kötelezettre vonatkozóan a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága és az Önkormányzat részéről 
biztosított egy-egy szakértő megállapításait a két kivitelező (Soltút Kft., DRV 
Zrt.) magára nézve tudomásul veszi és a helyreállítási munkálatokat 
elvégezteti. A jelen határozatban foglaltak végrehajtásának feltétele, hogy a két 
kivitelező írásban nyilatkozik a testületi döntés elfogadásáról.  

 
Határidő: az érintettek megkeresésére illetve, illetve 2013. október 15. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a DRV Zrt. átveszi a dolgozókat 
a Pécsi Vízmű Zrt-től. Felhívták a Pécsi Vízmű Zrt. részéről a gazdasági vezető, mely szerint 
személyesen szeretné felkeresni az önkormányzatot, hogy a vízművel szemben fennálló 
követelést beszéljék meg. Elképzelhetőnek tartja, hogy rendezni szeretnék a tartozásukat, de 
előzetesen tárgyalni szeretnének erről.  
A településen lévő Pécsi Vízmű Zrt. épületét is jónak tartanák, ha az önkormányzaté lenne, 
mert akkor a DRV Zrt. részére bérbe tudnák adni.  
 
 
2./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatási 

igény benyújtása 
 Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a DRV Zrt. jelzése szerint Sásd is jogosult lesz 
erre a lakossági vízártámogatásra. Az a feltétele, hogy az 1 m3-re jutó fajlagos ráfordítása 
1002,-Ft. A testületnek most arról kellene dönteni, hogy a DRV Zrt. által kimutatott kb. 39 
mFt-ra benyújtja az igényét.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a vizárttámogatási 
pályázatot nyújtsa be a kiadott határozati javaslat alapján. 
 
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 
 

109/2013.(X.14.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a 90/2013. (X.07.) VM rendeletben foglaltak 
szerint a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére 
támogatási igényt nyújt be a szolgáltató kalkulációja alapján 38.768 eFt 
összegben.  
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtására, a 
szükséges nyilatkozatok megtételére.  

 
Határidő: október 15. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
Pintér Gábor képviselő mindenképp jónak tartaná, ha a Pécsi Vizmü Zrt-től tudnának egy 
teherautót kapni.  
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3./ Szociális célú tűzifa kiegészítő támogatás igénylése 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorus Tímea aljegyző 

 
Koszorus Tímea aljegyző az idei évben  a tűzifára való jogosultságot települések esetében 
5000 főben állapították meg, így Sásd városa is gondolkodhat a pályázat benyújtásában. A 
kormány szándéka szerint ez a fa rezsicsökkentés. Ennek ellenére továbbra is szociális alapú 
támogatásként juttatható. A konstrukciónak az a lényege, hogy az önkormányzatuk 14 eFt + 
áfa összegért jutnak hozzá a fához, amiből 12 eFt-ot az állam fizet. Az önkormányzatnak 
2.000,-Ft + fuvarköltségébe kerülne ez a támogatás.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez kb. 5000,Ft/m3 árat jelentene az 
önkormányzatnak, ezért javasolta, hogy a testület kalkuláljon egy összeghatárt.  
 
Koszorus Tímea aljegyző van egy maximális határ, melyet az állam határozott meg, Sásd 
esetében 368 m3 fáról lehet beszélni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, ki termeli ki ezt a fát? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az erdészet termelteti ki a fát. Az 
önkormányzatnak kell a fát az erdőből hazaszállítani, a támogatott részére eljuttatni. Az 
önkormányzatnak kell a fát elosztani, az önkormányzat felel a pontos elosztásáért.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, mekkora az igény? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az igény nagy, hiszen mindenki szeretne fát.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte a segélykeretből lehet átcsoportosítani? 
 
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen. Erre kéri majd a 
Humánügyek Bizottságát, hogy erről tárgyaljanak.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a bizottság 200-300 eFt-ot tud biztosítani erre a 
célra.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 2014. február 15-ig kell elkölteni 
a pénzt, és március hónapig kell elszámolni. Véleménye szerint ezt  majd a rendeletben is 
szabályozni kell.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kossuth utcai lakók megsegítésére is 
különítenek el majd keretet. 
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó 
kiegészítő támogatásra az igényt nyújtsa be. 
 
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 

 
110/2013.(X.14.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete igény nyújt be az 57/2013.(X.4.) BM rendelet 
szerinti szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra. Az 
igényelt támogatás 100 m3 tűzifamennyiség. A képviselő-testület vállalja, hogy 
a kért mennyiség után 254.000,-forint önrészt, továbbá a tűzifa szállítási 
költségeit saját költségvetéséből biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a támogatási igényt benyújtsa.  
 
Határidő: 2013. október 15. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a testületi ülést bezárta. 
 
 

Kmft.  
 
 

Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző 
 
 
 


