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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. november 21. 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, Pintér Gábor, Jusztinger Krisztina, Hausmann Mária és Dr. 
Jusztinger János 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 mind a 7 fő jelen van, 
így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg: 
- - Sásdi Szociális Társulás létrehozását, 
- a 3./ napirendi pont kiegészítéseként Felvételi Bizottság megválasztását, 
- Csorba Győző Könyvtárral kötendő megállapodás elfogadását, 
- szociális rendelet módosítását, 
- DRV Zrt-be tőke megemelését. 

 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte „Egyebek” napirendi pont lesz-e? 
 
Dr.Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem lesz, mert ez rendkívüli 
testületi ülés, de ahogy a testület dönt ez ügyben. 
 
Mivel más napirendi javaslat nem volt, Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az 
alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi ellátásra 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
  Koszorus Tímea aljegyző 
 

2./ Sásdi Szociális Társulás létrehozása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorus Tímea aljegyző 

 
3./ Sásdi önkormányzat vizmüvagyonának értékelése 

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

4./ Sásdi ÁMK működési dokumentumai (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) 
 Felvételi Csoport megválasztása 

Előadó:  Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 
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5./ Csorba Győző Könyvtárral kötendő megállapodás elfogadása 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
6./ Szociális rendelet módosítása 

 Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 

7./ DRV Zrt-be tőke megemelése 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy szó szerinti jegyzőkönyv elkészítését kérné. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ilyen nincs, csak akkor kérheti képviselő úr, ha 
hozzászól és kéri, hogy szó szerint legyen rögzítve.  
 
Pintér Gábor képviselő megköszönte jegyző úr válaszát. 
 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  
 
1./ Szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi ellátásra 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Dr. Kajdon Béla jegyző 
  Koszorus Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki kézhez kapta az ezzel kapcsolatos 
előterjesztést, továbbá most kiosztásra került ezzel összefüggésben egy társulási módosítási 
javaslat, természetesen a kettő összefügg. Erre akkor kerülhet sor, ha az előterjesztésben leirt, 
határozati javaslatokat a testület elfogadja, annak már következménye a társulás módosítása. 
Nem új társulási megállapodásról van szó, hanem bizonyos dolgok törléséről beszélnek.  
Ha a testület elfogadja a javaslatot, akkor indítványozzák az önkormányzati társulás 
létrehozását a társulási feladatok ellátására intézményalapítással együtt. A mai nap folyamán a 
polgármesterek tanácskoztak ez ügyben. Valamennyi település támogatta a határozati 
javaslatban foglaltakat, a további elképzeléseket, az új társulás létrehozását is.  
Az előző testületi ülésen is már felvázolta, hogy a szociális ellátásukkal bizonyos 
szempontokból problémák lesznek január 1-től, mert a kft. finanszírozásával komoly 
gazdálkodási problémák vannak. A kft. január 1-től már anyagilag nem tudja ellátni ezt a 
kötelező feladatot. A törvény előírja, hogy a családsegítést, házi segítségnyújtást kötelező 
ellátni. A normatíva igénylésnél a kistérség valamennyi normatíváját az önkormányzat kérte 
le, a mágocsiakét is. Közben változtak a dolgok, Mágocs határozott szándéka, hogy az ő 
mikro térségére a normatívát ő kapja meg. Ez új helyzetet teremtett. A mágocsi mikro térséget 
kivették ebből. Volt megbeszélésük, ahol a mágocsiakkal telefonon tárgyaltak ez ügyben. 
Mágocs elmondta, hogy január 1-től ő szeretné ellátni ezt a feladatot, már be is adta a 
működési engedély iránti kérelmét. Így a terv szerint, hogy két lépcsőben lehessen ezt 
megoldani, hogy fenntartóváltással a HSZAK visszakerülne a kistérséghez, ez egy 30 napos 
engedélyezési eljárás meg lehetett volna tenni, és minden további nélkül mehetett volna 
tovább a szolgáltatás kistérségi fenntartásban és a sásdi önkormányzat adta volna át szükséges 
mértékben a 130 %-os normatívát. Ezt azonban Mágocs felülírta és innentől fogva már 
fenntartóváltásról nem beszélhetnek.  
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Emiatt mást kellett kitalálni, még pedig azt, hogy Sásdnak Mágocs után kell mennie, tehát úgy 
döntöttek maguk között, hogy saját társulást kell létrehozni minél gyorsabban,hogy  a 
működési engedélyt tudják beadni, az intézményt tudják megalakítani, mert enélkül a 
normatíva nem hívható le. A feladatellátás működési engedélyhez kötött, és így az engedélyt 
sem tudják megkérni. Felhívták a megyei Gyámhivatal vezetőjét, kért tőle szakmai segítséget, 
hogy az előterjesztésben leirt állomások, teendők jól kerültek-e leírásra. Először gondolták, 
hogy polgármesteri szinten kellene ezt megbeszélni, de mivel Mágocs kivált, és hasonló 
gondolatai vannak Mindszentgodisának és Vásárosdombónak is, így ennek az összejövetelnek 
már nem volt lényege. Viszont a Gyámhivatal 3 munkatársa eljött a sásdi hivatalba és közösen 
tanácskoztak ez ügyben, majd a kft-nél ellenőrzést tartottak, hogy az ellátás jelenleg hogyan 
történik. Átbeszélték a problémákat minden tekintetben, majd ezt követően aljegyző 
asszonnyal közösen írásos állásfoglalást írtak a gyámhivatal vezetőjének és kérte, hogy 
irásban nyújtson szakmai állásfoglalást a megbeszéltekkel kapcsolatban. Feltettek 3-4 
szakmai kérdést, igazából nem erre válaszoltak. Az írásban kiadott Dr. Hargitai Jánostól 
érkezett levelében a polgármestereket szólítja meg és kéri őket ebben az ügyben, miután már 
vizsgálatot is tartottak a kft-nél, ahhoz, hogy zökkenőmentes, gyors és jogszerü megoldása 
csak akkor lehet a működési engedélyekkel kapcsolatos jogtechnikai problémáknak, ha 
döntéseiket egymással egyeztetve, összehangoltan hozzák meg. A gyámhivatal munkatársai 
elvitték az írásos előterjesztést, eddig arra még nem érkezett észrevétel, így ebből úgy 
gondolja, hogy a leírtak szakmailag megalapozottak.  
Az idő azért sürgető, mert minél előbb olyan helyzetbe kell hozni az önkormányzatot és a 
többi 7 önkormányzatot is, hogy az időskorúak ellátásában ne legyen zavar. Ugyanis a kft. 
január 1-től nincs abban a helyzetben, hogy anyagilag finanszírozza ezt az ellátást, jelen 
pillanatban sincs ebben a helyzetben. A szakhatóság is felhívta az önkormányzat figyelmét 
arra, hogy a feladat ellátási kötelezettség az önkormányzaté.  
Csak akkor lehet és tud az önkormányzat továbblépni, ha a társulási megállapodást 
módosítják, ez kulcskérdés, mert a társulási megállapodás II. része arról szól, hogy (az eredeti 
szöveg is benne maradt, nem húzták ki, csak áthúzták egy vonallal) ezekhez muszáj 
hozzányúlni azért, hogy működési engedélyt kaphassanak. Az egészségügyi szakellátásról 
nem kell tovább beszélni, ez volt a tüdőgondozó, sajnos ez már nincs. A belső ellenőrzési 
feladatok ellátásáról sem kell beszélni, mert az létre sem jött. Ami ezzel kapcsolatos az az 1. 
pontban a családsegítés, a házi segítségnyújtás és a 2. pontban szereplő gyermekjóléti ellátás 
törölve van. Azért kell törölni január 1-el, mert e nélkül az önkormányzatok működési 
engedélyt nem kérhetnek. Az önkormányzat készíti elő szakmailag, ha a testület most ezt 
elfogadja, akkor minden polgármesternek levelet fognak írni, csatolni fogják mellé a társulási 
megállapodás módositását megindokolva. Sajnos a bizalom minden tekintetben egymással 
szemben megrendült. A megállapodás B. pontját annak idején még Mágocs csinálta.  
 
Hausmann Mária képviselő távozott a képviselőtestületi ülésről. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, legfontosabb, ami Sásdot érinti, hogy ezeket a feladatokat 
muszáj törölni ahhoz, hogy az önkormányzat működési engedélyt kaphasson. Ez az első 
feltétel, de mind a 27 önkormányzatnak el kell ezt fogadnia. Ebben már az is benne van, hogy 
5 település hivatalosan jelezte, hogy nem kíván a társulás tagja lenni, továbbá Oroszló község 
is jelezte hasonló szándékát,  mert Komlóhoz szeretne csatlakozni.  
Az önálló költségvetési szervként működő Gyerekesély Iroda december 31-ig volt beírva, 
hogy addig működnek, de ez most február 28. napjára változik, mert meghosszabbították a 
pályázat kifutását.  
Kérte a testületet, hogy a kiadott anyagot fogadja el, mert e nélkül nem lehet továbblépni.  
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A mai nap hallotta, hogy a Kft. mégis csak lehívta a normatívát, annak ellenére, hogy Sásd is 
lehívta. Ha beérkezik majd a levél, akkor nem lesz rá jogosult, hogy a kft. megkapja a 
normatívát. Viszont lesz egy kettős állapot, nekik még van engedélyük, az önkormányzatnak 
viszont még nem lesz, viszont el tudnák már látni. Ezért meg kell találni a közös utat, a kft-vel 
együtt közösen egy bizonyos ideig.  
Először az önkormányzati társulást kell megalakítani, amelyben a hét önkormányzat a 
kötelező feladatok ellátására társulna és létrehozza  a saját önkormányzati intézményét. A 
megállapodásban az szerepel, ami a törvényben is szerepel. Sásdnak 66 %-a van a 
szavazásnál.  
A polgármesterek már elfogadták, Gödre ma dönt ebben az ügyben. Ha megalakul a társulás, 
akkor elfogadja a létesítendő önkormányzati társulási intézményt alapító okirattal, továbbá 
megbízza a vezetőt az intézményvezetéssel. Az intézményvezetőt már idén fel kell venni, 
mert szakmai programot kell készítenie, amit be kell adnia. Költségvetést kell készíteni, ebből 
majd látni lehet, hogy mennyi pénzük van. Ezt látván, ennek függvényében a Tanácsnak fel 
kell venni a dolgozókat. Ezután megkezdődik a szolgáltatás átmenetileg a kft. alatt. Jelen 
pillanatban a kft. a működtető, mert neki van engedélye, addig más nem lehet.  
Addig nem tudják a működési engedélyt beadni, amíg a társulási megállapodásban nem törlik 
a nevezett feladatokat, ha a 27 önkormányzat jóváhagyja, akkor ezt követően értesiteni fogják 
az Államkincstárat és a Kormányhivatalt, hogy milyen döntést hozott a 27 önkormányzat. 
Ezzel párhuzamosan egy időben az önkormányzati társulás megalapítása is célszerű és 
szükséges, hogy a folyamatosságot fenntartsák, ezen kívül soron kívül meg kell alapítani a 
társulási tanácsot, a tanács megalakítja a társulási intézményt, megbízza az intézményvezetőt, 
ez alapján lehet az Államkincstárnál a törzskönyveztetést kérni, ha ezt beadták, ez feltétele a 
működési engedély beadásának.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez most nagyon sok információ volt a 
részére, a most megkapott anyagot sem tudta még elolvasni. Az előterjesztéssel kapcsolatban 
megkérdezte, hogy a társulás nem tudta finanszírozni a házi segítségnyújtást, ha most lehívják 
a normatívát, akkor 130 %-os támogatást jelent majd. Úgy emlékszik, hogy 2012. 
decemberében beszéltek arról, hogy a társulás hívja le a normatívát a házi segítségnyújtásra, 
és az lett volna jó, ha az önkormányzat hívta volna le? 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy akkor is már gond volt, de akkor azt a megoldást 
találták, hogy megalakítják a kft-t.  
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy az egyik az volt, hogy költségvetési szervként 
működtessék tovább a HSZAK-ot, viszont ahhoz munkaszervezetet kellett volna működtetni, 
annak a megszüntetéséről döntöttek. Úgy gondolták, hogy ezt a feladatot a kistérségi társulás 
nem tudja ellátni, ennek megfelelően a tanács többsége amellett döntött, hogy ezt a saját maga 
által létrehozott szociális feladatokat ellátó és vagyonkezelő nonprofit kft-vel végeztesse el. 
Így az intézményt átadta részére és egy üzleti tervet fogadott el, ami nem tartalmazott 
deficitet. Az intézmény gondoskodik arról, hogy a bevételek befolynak és a szociális 
feladatokat ellássák. A társulás csak erről döntött. Önkormányzati szinten nem tudja, hogy 
bármelyik önkormányzat részéről felvetődött volna,hogy bárki is kezdeményezte volna, hogy 
ő ki szeretne akkor válni, önkormányzati társulást hoz létre, nyilván szakmai programot 
véleményeztet a szakhatóságokkal, működési engedélyt szerez a kormányhivataltól és elkezdi 
a feladatellátást.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, Mágocsnak miért jó ez, ahogy döntött? 
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Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy a bizalom hiánya. A társulásnál látják azt, 
hogy a jelenleg működő kft. deficitesen működött. Az ügyvezetőt többször felszólították, 
hogy készítsen beszámolót, mert úgy látják, hogy eltért az üzleti tervtől. Az ügyvezető 
tájékoztatást már nyújtott feléjük, de azt nem fogadták el. Részletes beszámolót kért tőle, 
hogy pontosan mekkora bevételekből, kiadásokból gazdálkodott. Októberben a kft. jelezte, 
hogy még sem tudja az üzleti tervét teljesíteni. A Felügyelő Bizottság ezt tételesen vizsgálta. 
De az látható, hogy a kft. pénzügyi gondokkal küzd. Azt tudják, hogy az önkormányzatoknak 
nem áll szándékukban többletfinanszírozást nyújtani a szolgáltatás ellátására.  
 
Pál Csaba képviselő úgy látja, hogy akkor bizalomvesztésről van szó. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző  nemrégiben napirendi ponton volt a kistérségi elszámolások, ekkor 
volt az, hogy meg kell nézni a 24 mFt hol van. Ezután a polgármester ellenőrzést végeztetett a 
kistérségnél és a kft-nél a pénzek mozgása tekintetében, a hivatal pénzügyi osztálya végezte 
el. Itt derült ki, hogy 24.300 eFt az, amit vissza kellene adnia a kistérségnek. Ekkor volt az, 
hogy az ügyvezető úgy nyilatkozott, hogy ezt a pénzt nem tudja visszaadni.  
 
Pintér Gábor képviselő annak idején Szágy polgármestere jelezte, hogy ez az egész így nem 
finanszírozható, hanem valóban egy új önkormányzati társulást kellene létrehozni, ez akkor 
figyelmen kívül lett hagyva? 
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy nem lett figyelmen kívül hagyva. Szágy 
polgármesterének kérdést tettek fel, de a polgármester elhagyta az ülést. Ő annyit mondott, 
hogy kiegészítő normatívára nem leszünk jogosultak a házi gondozás területén, ő ezt ezért 
nem támogatja. De a kiegészítő normatíva nem azzal az összeggel egyenlő, amit ők a kft-től 
követelnek. Ugyanis ez 7 mFt-ot jelentett volna éves szinten. 14 mFt-ot állítottak be 
többletbevételbe a kft. üzleti tervébe. A kft-nek olyan elgondolása volt a többletbevételekkel 
kapcsolatban, hogy a térítési díjakat meg kell próbálni megemelni. Ezt a kistérségi társulás 
vagy nem támogatta, vagy nem voltak határozatképesek. De ez csak 7 mFt-ot oldott volna 
meg. A kiegészítő normatívára vonatkozóan a kft. június 30-án nyújtott be igényt, ezt a 
Magyar Államkincstár elutasította, ezt követően megfellebbezte a döntést a Kft., a Kincstár 
ismételten elutasította és a kft. részéről az ügyvezető Polics József országgyűlési képviselőhöz 
fordult az ügy érdekében, mert ő úgy látta, hogy a jogalkotó szándékának megfelel az, hogy a 
kistérség saját szervezetével látja el a szociális feladatokat. Ezt a kft-t csak ezért a 
feladatellátásért hozták létre. A minisztériumból visszajött a levél, hogy a jogalkotó 
szándékának megfelelően ők ezt nem tekintik annak. Ők csak költségvetési szerv. Ez a levél 
novemberben érkezett ide.  A vizsgálat során kiderült, hogy az üzleti tervből nem 7 mFt 
hiányzik, de a pontos számokat még nem ismerik. Többször kérték az ügyvezetőt, hogy 
részletes beszámolót készítsen, hogy a Felügyelő Bizottság tárgyalni tudja, hol maradtak el a 
bevételek, voltak-e többletköltségek, és ezek indokoltak voltak-e.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte mi lesz a dolgozókkal, milyen szerződésük 
van?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ők a kft. alkalmazottjai, ehhez az önkormányzat 
nem tud hozzászólni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a HSZAK-nál közalkalmazotti státuszban 
voltak, a kft. jogutódlással vette át őket.  
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy amikor ez az egész dolog kiderült, akkor találkozott 
polgármester úrral és már akkor megkérdezte, hogy nem kellene-e összeülnie a testületnek 
emiatt, ekkor polgármester úr úgy nyilatkozott, hogy nem az önkormányzat kompetenciája. 
Megkérdezte, hogy Barka úr kinek tartozik elszámolással? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kft. a taggyűlésnek köteles elszámolni. A 
taggyűlés ebben az esetben  a kistérségi tanács polgármestereiből áll. De az ügyvezetőnek van 
joga őket összehívni. A legutóbbi tanácsülésen az ügyvezető kezdeményezte, hogy a tanács 
fogadjon el egy tájékoztatót. De ő kérte, hogy ne tájékoztatót fogadjanak el, ugyanis a kft. 
alapító okiratában nem szerepel olyan, mint tájékoztató, hanem beszámolót kell készítenie a 
működésről. Évente egyszer kötelező, amennyiben a taggyűlés úgy dönt, akkor erről többször 
is dönthet. Ezért kérte, hogy készítsen beszámolót és a Felügyelő Bizottság tárgyalja meg, 
továbbá a könyvvizsgáló is auditálja a céget, mi okozza a deficitet. Sajnos azt már látják, 
hogy a cég nem tudja visszaadni a pénzt, mert a működéséhez szüksége van rá. Többször 
megkérdezték hol van a pénz, ezzel kapcsolatban mindig kitérő válaszokat kaptak.  
Sajnos úgy látja, hogy a meglévő problémáról későn értesült a taggyűlés és személy szerint ő 
is későn értesült minderről.  
A kistérségi társulás működése teljesen szabályos, ezt kimondta a belső ellenőr. Felhívta a 
figyelmet, hogy ez a pénz ott van a kft-nél, de azt majd vissza kell adni. Erre figyelmeztette a 
kft. vezetőjét.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester szeretné tudni, ha ez az új társulás létrejön, akkor ez a cég 
teljesen nulláról indul? Nagyon reméli, hogy a tartozást is megkapják.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen.  Elmondta, hogy ez az új 
társulás önálló gazdasági szervezet. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem tudják mi lesz a pénzzel. A kistérségi 
társulás eltérő döntés hiányában neki, mint a kistérségi társulás elnökének követelnie kell, 
hogy azt a pénzt adja vissza. Erre vonatkozóan levelet is irt a kft. vezetőjének. A múlt ülésen 
világos lett, hogy az októberi bérek kifizetéséhez szükséges 6 mFt-ot felhasználnia. Miután 
megvizsgálták a helyzetet és arra jutottak, hogy a béreket ki kell fizetni és a pénz 
rendelkezésre áll, ezért a kistérségi társulás a kft.-től fedezetelvonást követne el és a 
dolgozókat fizetés nélkül hagyná. Ebben az esetben azonnali felszámolás következett volna 
be, a felszámoló megállapította volna a fedezetelvonás történt. A társulási tanács úgy 
határozott, hogy az októberi béreket annak az átadott pénzeszköznek a terhére teljesíthetik. 
Arról is döntöttek, hogy novemberben a veszteséges ágazatok hiánya miatt minden 
önkormányzattal a kft. vezetője leül és megmondja, hogy hol keletkezik nála a veszteség azon 
a településen hogyan kell hozzájárulást fizetni és ennek mi az oka.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Felügyelő Bizottság már ülésezett, a 
könyvvizsgáló már dolgozik ez ügyben.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, kérte az ügyvezetőt, hogy a könyvelővel közösen 
készítsenek egy részletes beszámolót, ugyanis az vezető kötelessége beszámolót készíteni.  
 
Koszorus Tímea aljegyző a kft. pénzügyi problémáin felül is van indok, ami miatt muszáj 
lépnie a testületnek, mégpedig az állami finanszírozásban bekövetkezett változás miatt. A 
társulás egyre kevésbé tartható egyben, főleg úgy, hogy egyre többen kiválnak.  
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Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a kft-nek honnan volt többletpénze, amit szépen 
elköltött? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a normatíva finanszírozásra való igénylés úgy 
történik, az igényelhet, akinek van működési engedélye az adott évben, ezt előző évben kell 
megadni. 2012. évben még csak a kistérségi társulás rendelkezett normatíva igénylési 
lehetőséggel, ezért ő leigényelte a félévre járó normatívát. Ezt a pénzt átadta a kft-nek. 2013. 
január 1-én átvezette a számlájára, ebből a pénzből finanszírozta a kft. a működését. A 
következő féléves normatíva igénylést viszont a kft. már önállóan végezte az adott évre 
vonatkozóan, leigényelte a normatívát, azonban már nem volt jogosult teljes mértékben erre a 
normatívára. Áprilisban benyújtotta a normatíva igénylését és megkapta erre az évre 
vonatkozóan 14-14 mFt-ot félévenként erre a feladatra, ő megkapta, amit a társulás már 
átadott részére. Követelte vissza a pénzt, mivel már megkapta, erre az ügyvezető nem reagált 
semmit, csak annyit mondott, hogy meg van a pénz, nincs semmi gond. Ez októberben derült 
ki, hogy még sincs meg a pénz, de még mindig nem tudják, hogy miért. Innen van 
bizalomvesztés, hogy mi történt. Ezért várják nagyon a kft. beszámolóját.  
Négyen tárgyaltak Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, személy 
szerint ő és az ügyvezető úr jegyző úr irodájában. Megkérdezte ügyvezető urat, hogy ez a 
pénz meg van-e, mert nekik szükségük lenne rá, a társulásnak vissza kellett fizetni, ezért kéri. 
A válasz az volt, hogy a pénz meg van, nem kell aggódni. Duplafinanszírozás történt, akkor 
ültek le tárgyalni, amikor a belső ellenőrt megbízta a kistérség ellenőrzésével. A belső ellenőr 
kimutatta, hogy duplafinanszírozás volt. Ezért szeretné nagyon látni már a részletes a kft. 
beszámolóját, amit már többször kért az ügyvezetőtől.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ezért gyanús, mert nagyságrendileg nagyon nagy az 
eltérés.  
 
Pintér Gábor képviselő sajnálja, hogy a bizottság elnöke elment, hiszen ő ott dolgozik, tőle 
is kaphattunk volna ez ügyben információt.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ő a cég gazdálkodásával kapcsolatban nem 
rendelkezik információval. Ő a támogató szolgálatnál dolgozik, onnét nem kapott 
visszajelzést. A kistérségi társulás felé sem érkezett levél, hogy az ellátással probléma lenne.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester úgy tudja, hogy a házi segítségnyújtás terén bőven volt 
probléma.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az Államkincstár ellenőrzést tartott, nem találtak 
semmit.  
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy levél is érkezett az Államkincstártól, melyben 
leírták, hogy jogosan használták fel a feladatra a normatívát. Arra kell törekedni, hogy az Ötv-
ben szabályozottak szerint a szociális feladatokat biztosítani tudják a térségben. A kistérségi 
társulás kéri, hogy módosítsa a társulási megállapodását az előterjesztés alapján.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ha a testület a I. határozati javaslatot megszavazná, annak 
mellékleteként kellene tekinteni a kistérségi társulási megállapodás módosítását. Javasolta a 
határozati javaslatot kiegészíteni azzal, hogy a testület kérje a társulási tanács elnökségét, 
hogy az ezzel kapcsolatos feladatokat tekintse át.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Sásd Város Képviselőtestülete 3 igen szavazattal, 3 tartózkodással, ellenszavazat nélkül – nem 
hozott döntést.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte a testület tagjait, hogy mi a tartózkodás oka? 
 
Pintér Gábor képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, ő nem látja biztosítottnak a 
helyzetet, attól fél, hogy ez az önkormányzatnak megint sok pénzébe fog kerülni.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte képviselő urat, van-e valamilyen más javaslata a 
szociális feladatok ellátása tekintetében? 
 
Pintér Gábor képviselő úgy gondolja, hogy egyenlőre át kell gondolni ezt az egész helyzetet. 
Személy szerint ilyen információk birtokában nem tud dönteni.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte képviselő urat, mennyi idő szükséges ahhoz, 
hogy átgondolja a helyzetet? 
Elmondta, ha minél később lesz társulásuk, működési engedélyük, akkor Sásd fogja 
finanszírozni saját költségvetéséből ezt a feladatellátást, hiszen Sásdnak ez kötelező feladata 
és ehhez nem jár állami finanszírozás.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint szünetet kellene elrendelni, hogy 
beszéljenek róla. Nyilván most kapták meg ülés előtt az ezzel kapcsolatos anyagot is. Személy 
szerint nem tudta mindezt feldolgozni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ő már az elején jelezte, hogy nem tudta 
elolvasni a társulási megállapodást, ezért nem tudott most dönteni. Tisztában van azzal, hogy 
nagyon fontos döntés és hogy gyorsan kell dönteni. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az előterjesztést mindenki időben megkapta, a 
lényeg ebben az anyagban van. A javaslatnak a következménye a társulási megállapodás 
módosítása, ebben pedig csak annyi a módosítás, ami a határozati javaslatban is benne van. 
Azt el tudja fogadni, hogy az önkormányzati társulás megalakítására kell időt hagyni és 
beszélni róla, de a javaslatról lehet dönteni. Ez nem most jött, ezzel a dologgal már korábban 
is foglalkoztak. Amit a polgármester úr mondott, komolyan kell venni, mert valóban nagyon 
sok pénzről van szó.  
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Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ami ennek az előterjesztésnek a tartalma, azt 
most kapta a kezébe, a határozati javaslatot valóban megkapta e-mailban, dehogy ez 
konkrétan miről szól, azt most látja.  
 
Pál Csaba képviselő attól tart, ha az engedélyeztetés több hónap, akkor félő, hogy átcsúsznak 
januárra és akkor már Sásd fog fizetni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kormányhivatal felé a felkérő levél a 
tegnapi nappal ment el, egy napon belül érkezett meg a mai napon a válaszlevél.  
Szünetet rendelt el. 
 
Szünet után a képviselőtestület folytatta tovább ülését.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte a testület tagjait, hogy sikerült-e megoldást 
találni? 
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

131/2013.(XI.21.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete elfogadja és kezdeményezi a Sásdi Többcélú Kistérségi 
Társulás társulási megállapodásának módosítását az alábbiak szerint: 

 
a) A megállapodás II.1.A)1. alpontjából a házi segítségnyújtás, családsegítés 

alapszolgáltatásokat és a 2. alpontot (gyermekjóléti szolgáltatás feladat) törölni kell. 
b)  A Társulás mint alapító a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó 

Közhasznú Nonprofit Kft. feladatköréből törli az előzőekben felsorolt feladatok 
ellátását 2013. december 31. napjával. Egyúttal a Társulás utasítja a kft. vezetőjét az 
önkormányzatokkal megkötött feladat-ellátási szerződések közös megegyezéssel 
történő módosítására, továbbá a kft. működési engedélyének módosítására. 
 

A képviselő-testület megkeresi, és felkéri a társulás tagjait, hogy határozatát soron kívül 
tárgyalják meg, és fogadják el a társulási megállapodás fentiek szerinti módosítását, erről 
az önkormányzatot értesítsék. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
2./ Sásdi Szociális Társulás létrehozása 

 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Koszorus Tímea aljegyző 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a polgármesterek szándékukat fejezték ki, 
hogy egyetértenek a társulás létrehozásával.  
 
Koszorus Tímea aljegyző a társulás döntéshozó szerve a tanács, minden olyan döntés, amely 
a társulásra van bízva, a  tanácsnak van joga eldönteni, mely az intézmény alapítása, az 
alapító okirat kibocsátása, az intézményvezető megbízása, a szakmai program elfogadása és a 
költségvetésének a megállapítása, továbbá térítési díj megállapítása. A finanszírozás úgy 
történik, hogy a társulást lakosság számarányosan finanszírozzák az önkormányzatok, 
várhatóan a társulásnak működési költsége nem keletkezik, de ha mégis, akkor lakosság 
számarányosan teszik meg az önkormányzatok. A feladat ellátásának finanszírozása 
feladatarányosan történik.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a költségvetés megállapításánál nyilván abban tudnak dönteni, amit 
a társulás tagjai megállapítanak a költségvetésükben és átadnak erre a célra. Ha megalakul a 
társulás, akkor meg kell bízni az intézményvezetőt, de a bérére még idén nem lesz normatíva, 
addig a bérét nekik kell majd kifizetni.  
 
Székely Szilárd polgármester felvetődött az a kérdés, hogy a finanszírozási elveken felül 
mibe fog ez kerülni? Mindenképp költségvetést kell elfogadni, ami állami finanszírozásból és 
fedezi a feladatellátást. Nyilván az állami finanszírozás csökkent, és a feladatokat el kell látni.  
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

132/2013.(XI.21.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban társult 
önkormányzatok felé kezdeményezi a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés és 
házi segítségnyújtás alapszolgáltatási feladatok közös ellátásának megszervezését 
2014.január 01. napjától. E feladatok ellátására társulás létrehozását, közös 
intézmény alapítását és működési engedély beadását. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
 
3./ Sásdi önkormányzat vízmű vagyonának értékelése 

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Dr. Kajdon Béla jegyző a korábbi testületi ülésen azt kérték, hogy mutassa be az ajánlatokat, 
melyeket a falvak is megkaptak. A 4db ajánlat megérkezett, melyeket emailon mindenki 
részére továbbítottak.  
A West-Érték Kft. 2.575.900,-Ft értékű ajánlatot tett, a VIKÖV Kft. 2.715.000,-Ft, a VTK 
Innosystem Kft. 2.595.618,-Ft és a BDL Környezetvédelmi Kft. 2.315.200,-Ft és ez az ajánlat 
volt a legkedvezőbb ajánlat. A többi település a DRV Zrt. javaslatára a BDL 
Környezetvédelmi Kft-vel kötik meg a szerződést.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen ezt nem 
támogatták. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen. Azóta újabb jogszabályok jelentek meg, egy 
kormányrendelet és egy miniszteri rendelet, ami kötelezően előírja a mérlegbeszámoló 
készítését december 31-ig, ehhez pedig az értékelésre alátámasztott vagyonmérleg kell, ez 
kötelező. Ha ezt nem teszi meg a testület, akkor mérleghamisítást követ el. Január 1-én csak 
úgy tudnak nyitni, új könyvelési szisztéma szerint, ha ezek a dokumentációk meg vannak.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el jegyző úr 
előterjesztését.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

133/2013.(XI.21.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a viziközművek a vizmüvagyon 
értékelésére beadott árajánlatok közül a BDL Környezetvédelmi Kft. ajánlatát 
elfogadja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
Dr. Kajdon Béla jegyző távozott a képviselőtestületi ülésről és bejelentette, hogy innentől 
az aljegyző látja el a jegyzői feladatokat. 
 
 
4./ Sásdi ÁMK működési dokumentumai (SZMSZ, Pedagógiai Program, Házirend) 
 Felvételi Csoport megválasztása 

Előadó:  Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 
 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy 
mindenki részére emailon elküldték az írásos anyagokat. A köznevelési törvény és a hozzá 
kapcsolódó rendeletek fokozatos hatályba lépése, az intézmény szervezeti felépítésének 
változása indokolja az intézmény dokumentumainak felülvizsgálatát és módosítását. Így 
szükséges a Sásdi ÁMK Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának, a Sásdi ÁMK Óvoda 
és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Sásdi ÁMK Óvoda és Bölcsőde 
Házirendjének a módosításaira. A pedagógiai programba új elemek kerültek be, melyek az 
egészségterv és környezettudatos magatartás fejlesztéséhez kapcsolódó tevékenységek.  
Kérte a testületet, hogy fogadják el a javaslatát. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az új köznevelési törvény értelmében a 
fenntartónak szűkült a működési dokumentumokkal kapcsolatos egyetértési joga, hiszen eddig 
a teljes dokumentummal kapcsolatban kellett biztosítani az egyetértését, a mostani szabályok 
szerint viszont nem szükséges ezt megtennie. Nyilván meg kell ismernie a fenntartónak a 
dokumentumokat, viszont egyetértését csak azokban a részekkel kapcsolatban kell 
kinyilvánítania, amely rá többletfeladatot ró. A takarító álláshelyről a testület később dönt 
majd a költségvetés készítésekor.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
dokumentumok módosításával értsen egyet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

134/2013.(XI.21.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt Sásdi ÁMK Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának, a Sásdi ÁMK 
Óvoda és Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Sásdi ÁMK 
Óvoda és Bölcsőde Házirendjének a módosításaival egyetértett. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
Koszorus Tímea aljegyző a bölcsődei felvétellel kapcsolatban elmondta, hogy a Sásdi ÁMK 
vezetője jelezte feléje, hogy a bölcsődei igény megnőtt, jelenleg telitett a létszám a sásdi 
bölcsődében. Intézményvezető asszony azt kérte, mivel nagyon sok kérelem kerül beadásra a 
nevelési év végéig, egyedül nem szeretne abban dönteni, hogy kit vesz fel és kit utasít el, ezért 
kérte, hogy a fenntartót, hogy nevezzen meg egy felvételi bizottságot a képviselőtestület 
tagjaiból.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy mennyi igénylő van? 
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Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője a kérdésre válaszolva elmondta, hogy most 5 
kérelem van bent, amit el kell utasítania. Amennyiben az új jogszabály életbe lép, akkor 
elképzelhetőnek tartja, hogy az igény megnő. Sajnos olyan mondat is elhangzott a szülő 
részéről, ha nem tud bölcsődébe menni a gyermeke, akkor emiatt elveszítheti az állását. Volt 
olyan szülő, aki azt mondta, hogy majd felkeresi a polgármester urat ez ügyben.  
 
Koszorus Tímea aljegyző véleménye szerint ha ennyi jelentkező van, akkor a jövő 
költségvetés tárgyalásakor meg kellene fontolni a testületnek esetleg a második csoport 
indítását.  
 
Pál Csaba képviselő nyilván meg kell nézni majd a finanszírozást. Olyant hallott a tv-ben, 
hogy fél millió forintba kerül egy bölcsődés gyermek, elképesztő szám. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, bíznak benne nem így van, de ezt meg kell vizsgálni 
mindenképp, ha igény van rá. 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője a finanszírozás módosításával kapcsolatban 
előrevetítve napra készen kellett a gyerekeket lejelenteni, hogy hány kisgyerek tartózkodik az 
intézményben. A jövőben pedig az összes kisgyerekre megkapják a támogatást, még azokra a 
gyerekekre is, akik hiányoznak valamennyit a bölcsődei ellátás alól, csak a 10 napot ne 
haladja meg a hiányzás.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy mini óvodáscsoport létrehozása nem 
lenne jobb? 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy most is van ilyen, ahol 3 és 
3,5 éves gyerekek vannak.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elképzelhető, hogy szükség lenne a csoport kialakításánál a 
volt ékszerbolt helyiségére is. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy aki bérli, ő viszont raktárhelyet biztosít az 
óvoda dolgainak térítésmentesen.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogyan halad az óvoda felújítása? 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy a munkák megfelelően 
haladnak, véleménye szerint nagyon szép lesz, ha elkészül.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte ennek a felvételi bizottságnak van valamilyen 
objektív kritérium rendszere, ami alapján működne? 
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint ezért kellene összeállítani egy szempontrendszert. 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy a bölcsődei felvételnek 
alapvető feltétele a benyújtott munkáltatói igazolás, illetve a szociális helyzetükről is 
nyilatkoznak a szülők. Elsőbbséget élveztek azok a gyerekek, akik szociális rászorultak.  
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Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, ha ott nem fogadják el a szülők, akkor a 
bizottságét elfogadják? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester az intézményvezető asszony szeretné kikérni a bizottság 
véleményét. 
 
Koszorus Tímea aljegyző a gyermekvédelmi törvény megmondja, hogy mely gyermekeket 
kell előnybe részesíteni és felvenni.  
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, ha a gyerekek idejárnak bölcsibe, 
akkor valószínűleg óvodába és iskolába is ide fognak járni, tehát ez hosszabb távon nagyon 
fontos.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte jelen pillanatban van felvételiző gyermek? 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy 5 gyermek esetében kell 
most elutasító határozatot hoznia, vagyis előjegyzésbe veszi a későbbiekben. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, tehát ezt most meg kellene a bizottságnak 
erősítenie? 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy igen.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy kérje fel a Humánügyek 
Bizottságát, hogy véleményezze Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatójának a 
bölcsődei felvételi kérelmek ügyében hozandó döntését. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

135/2013.(XI.21.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete felkéri a Humánügyek Bizottságát, hogy 
véleményezze Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatójának a bölcsődei 
felvételi kérelmek ügyében hozandó döntését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Hausmann Mária a Humánügyek Bizottságának elnöke 

 
 
5./ Csorba Győző Könyvtárral kötend ő megállapodás elfogadása 

 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta.  
 
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető elmondta, hogy a megyei könyvtár kérte, hogy a 
mozgókönyvtári dolgozót egy évre alkalmazza a sásdi önkormányzat, ehhez biztosítják a bért, 
továbbá továbbra is utalja a havi 50 eFt-ot a munkaállomásra, mivel a könyvtártól 
munkaállomást bérelnek.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el 25 
településre vonatkozóan az együttműködési megállapodás módosítását, átadják az 
önkormányzat részére a megfelelő pénzeszközt. 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

136/2013.(XI.21.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete, mint fenntartó jóváhagyja a Sásdi ÁMK-nak a 
Csorba Győző Könyvtárral a 2013. április 23. napján megkötött együttműködési 
megállapodás módosítását. 
A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetésében tervezi a mozgó könyvtáros 
álláshelyét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
6./ Szociális rendelet módosítása 

 Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorus Tímea aljegyző a megnyert tűzifa támogatása kapcsán a tűzifa szétosztása miatt 
helyi rendeletet kell alkotnia a testületnek. Csak azokat a feltételeket szabnák maguknak 
amelyeket minimum feltételként a BM. rendelet is tartalmaz, előnyben kell részesíteni az ott 
leirt szociális ellátásban részesülőket. Ez kb. Sásdon több száz embert érint és mivel ennyi fa 
nincs, tehát ennyi főnek nem tudnak adni. A bizottság a fa szétosztásának módjáról abban 
állapodott meg, hogy egy lista alapján fogja majd a bizottság elosztani a fát a rászorultságot 
figyelembe véve.  
 
Pintér Gábor képviselő tudja, hogy hivatalosan 47 m3 tűzifára kaptak támogatást, de azon 
dolgozik, hogy ez a szám 100 m3-re kiegészüljön. Többen azon dolgoznak, hogy sikerülni fog 
a tervük.  
 
Székely Szilárd polgármester beszélt az erdészet igazgatójával és megbeszélték, hogy nem 
Nagymáté kerületéből kapják majd a fát, hanem a hörnyéki hegyoldali termelésből. Nyilván 
nem mindegy, hogy milyen messziről hozzák a fát, mennyi szállítási költséget kell fizetni.  
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el az írásban 
kiadott szociális rendelet módosításáról szóló tervezetet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi rendeletet alkotta:  

Sásd Város Önkormányzata  
13/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelete 

 
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2007. (III.6.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és egysége szerkezetbe foglalásáról szóló 3/2011. (III.31.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
7./ DRV Zrt-be tőke megemelése 

 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 

Székely Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a mai nap folyamán 
kaptak levelet a DRV Zrt-től, mely szerint az önkormányzat tőkeemelésben részt kíván-e 
venni. Amennyiben nem emelik, akkor csökken a tulajdonosi részarányuk.  
Felolvasta a levelet. (A levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
Amennyiben az Önkormányzat a tőkeemelésben részt kívánna venni, akkor előzetes 
számításaik szerint 1 db 10.000,-Ft névértékű részvényt kellene megvásárolnia a 
tőkeemelésnek megfelelő 700 %-os kibocsátási értéken, azaz összesen 70.000,-Ft értékben.  
Amennyiben most nem kíván emelést tenni, akkor a későbbiekben is megteheti az 
önkormányzat.  
 
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a későbbiekben majd térjenek erre vissza. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester egyetértett képviselő úr véleményével.  
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy a testület ez ügyben most nem hozott 
döntést.  
 
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 


