
1 
 

 
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. december 12. 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, Pintér Gábor és Dr. Jusztinger János képviselők, Dr. Kajdon 
Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.  

 
Igazoltan távol: Hausmann Mária és Jusztinger Krisztina képviselők. 
 
Székely Szilárd polgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a 
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta. Külön köszöntötte Dr. Karakán Béla hivatalvezető 
urat és Zima Istvánt, a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnökét. Tudni kell, hogy most 
alakult meg a szervezet. 

Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg: 
- a 2./ napirendi pont kiegészítéseként folyószámlahitel meghosszabbítását és 

folyószámlahitel kiváltását működési hitel felvételével, 
- a hulladékszállítási szerződés meghosszabbítását,  
- a gödrei hivatal finanszírozásával kapcsolatos problémákat, 
- Munkatörvénykönyves dolgozók javadalmazását, melyet zárt ülés keretében kell 

megtárgyalni, mert személyi kérdésekről van szó. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  
 
Mivel 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./ Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének felülvizsgálata, rendelet 
módosítása, folyószámlahitel meghosszabbítása és folyószámlahitel kiváltása 
működési hitel felvételével 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

3./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata 
Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 

 
4./ Helyi temető rendelet felülvizsgálata 

Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 
 



2 
 

 
5./ Önkormányzati társulási megállapodás módosítása és kiegészítése 

Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 

6./ Vízmű vagyon értékelésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata 
Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

7./ Hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása 
 Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 

 
8./ Gödrei hivatal finanszírozásával kapcsolatos problémák 

 Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
9./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről 
 Előadó:  Hausmann Mária a bizottság elnöke 
 
10./ Munkatörvénykönyves dolgozók javadalmazása 

 Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
 
 
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, a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy a Soltút Kft. elvégezte a garanciális útjavítást, 
a szakértői véleményeket még várják. Személyesen Bódog Tamással együtt ott voltak, amikor 
az utat felbontották, akkor jelen volt az akkori építésvezető a helyszíni szemlén, akkor 
elmondta, hogy biztosan csőtörés van valahol. Ezért voltak ott az önkormányzat részéről és 
várták a felbontás után, lesz-e a gödörben víz vagy sem. A felbontásnál látható volt, ott volt 
leszakadva az út, ahol a szélesítés történt. A Soltút Kft. üzemvezetőjével közösen együtt 
végigjárták Sásd utcáit és megnézték az utak állapotát, minden egyes kátyút felmértek. Kérte, 
hogy mindegyikre tegyen külön árajánlatot. Mindegyik útra takarékos megoldást kerestek, 
tehát nem teljes útburkolást, hanem csak részlegesen.  
A városban kutyagond volt, az óvoda területén kóborolt egy kutya. Próbálkozott először 
menhely elhelyezéssel, de nem fogadták. Telefonon beszélt a komlói jegyző úrral, elmondta, 
hogy az önkormányzatuknak van gyepmesteri feladatok ellátására megállapodásuk, kérte, 
hogy segítsen megoldani ezt a problémát. Kijött a gyepmester, altatópuskával elkábította a 
kutyát és elvitték. A gyepmestertől pedig az állatvédő egyesület majd elviszi a kutyát. Az 
ezzel kapcsolatos költségeket az önkormányzat kifizette.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester úgy hallotta, hogy Sásdra azért nem jön a kutyasintér, mert 
az önkormányzat tartozik. 
 
Székely Szilárd polgármester  elmondta, hogy ez nem igaz, nem tartoznak senkinek.  
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Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzat az ÖNHIKI-s pályázat keretében 31 mFt-ot 
kapott. Újabb információk alapján újabb adósságátvállalási lehetőség adódott, ahol minden 
önkormányzat adósságát átvállalta az állam. Így küldtek az önkormányzat számlájára 14.400 
eFt-ot. Minden dolgozó számlájára átutaltak 12 eFt-ot, mely a tranzakciós illeték 
megelőlegezése volt.  
Partos Kálmán nyugalmazott erdész megkereste az önkormányzatot, mely szerint saját 
fenyőfáit felajánlotta az önkormányzat részére. Köszönettel vették és igyekeztek minden 
intézmény részére eljuttatni a fákat a Titkárság segítségével. Megköszönte Partos Kálmánnak 
a felajánlást.  
A szociális tűzifa kiszállításával kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat 47 m3 tűzifát 
kapott, sajnos kevés. A bizottság még plusz 7 m3-el többet szeretett volna elosztani. Ezért az 
önkormányzat költségvetési tartalékából még további 7 m3-t vásároltak 126 eFt értékben. A 
szociális tűzifa kiszállítása továbbra is folyamatban van.  
A közbiztonság kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy van egy beadott pályázatuk a 
kamerarendszerek kiépítésére, de még az eredményről nincs tudomásuk. Személy szerint egy 
olcsóbb rendszerre gondolt, ami wifi lenne, erre kért ajánlatot. Amennyiben megfizethető 
lenne, akkor ki tudnák építeni a térfigyelő kamerarendszert.  
A Sásdi Sportkör vezetője jelezte feléje, hogy kisebb támogatást kérne az önkormányzattól. 
Arra kérte elnök urat, hogy fogalmazza meg írásban kérelmét. A faház állapotával 
kapcsolatban gondok vannak, szinte életveszélyes állapotban van. A szükséges karbantartási 
feladatokat el kellene végezni.  
14 település kötött társulási megállapodást kötelezően a szociális feladatok elvégzésére. Múlt 
héten volt az első alakuló társulási ülés, ahol kifejezték ebbéli szándékukat. A társulás 
elnökének Székely Szilárd polgármestert, alelnöknek Megyeri Vilmost, Mindszentgodisa 
község polgármesterét választotta.  
Az óvodai munkákkal kapcsolatban elmondta, hogy az óvodában megtekintette a munka 
haladását. Vannak helyek, ahol már festenek, vannak, ahol belső gépészeti munkákat 
végeznek, tehát úgy látja, hogy haladnak az óvoda felújítási munkái.  
A piaccal kapcsolatban elmondta, hogy többen jelezték feléje mennyire szemetes volt a 
terület. Személyesen is tapasztalta már, hogy a közmunkások összeszedték a szemetet. De 
vannak árusok, akik tovább ott maradnak és otthagyják a szemetet maguk után. Beszélt a Sásd 
Városgazdálkodási Kft. dolgozóival, hogy tájékoztassanak minden árust, ha most a következő 
pénteken maguk után ismét otthagyják a szemetet, akkor 10 %-al felemeli az önkormányzat a 
helypénz díjakat.  
Jegyző úr is szólt már a városban lévő muskátlis ládák miatt, hogy szedjék be a dolgozók. 
Részt vettek a Virágos Magyarországért c. pályázaton, ahol elismerő oklevelet kapott Sásd 
városa. (Az erről szóló oklevél tartalmát felolvasta, a másolati példány a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.) Köszönetet mondott a Sásd Városgazdálkodási Kft. dolgozóinak, 
hogy rendben tartották a várost.  
 
Pintér Gábor képviselő tájékoztatást kért az iparűzési adóról, legutóbb abban egyeztek meg, 
hogy ezen adókedvezményre majd visszatérnek. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot behozza.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, örül annak, hogy a kutya ügy is rendeződött és megoldást 
találtak a kutya elhelyezésére.  
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Elmondta, hogy továbbra is beszélik Sásd városában polgármester úr lemondását, amiről ő 
továbbra sem tud semmit hivatalosan. Megkérdezte polgármester urat, hogyan állnak ezek a 
dolgok, van-e már állásfoglalás az összeférhetetlenséggel kapcsolatban?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy még nem tudja. Személy szerint őt is 
megkérdezték már ez ügyben, részükre is úgy válaszolt, hogy még nem tud hivatalosan 
minderről nyilatkozni, mert ő sem tudja.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte jegyző urat, hogy a polgármester úr jogviszonya 
megszűnése esetén van-e szabadságmegváltás?  
 
Dr. Kajdon Béla  jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs, részére végkielégítés 
jár.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ő megkérte a munkaügyes kollégát, hogy az ő 
szabadságát folyamatosan írja ki, ami mindig megtörtént, tehát az ő szabadsága időarányosan 
mindig kiírásra került.  
 
Pintér Gábor képviselő azért kérdezte, mert ha úgy alakulnának a dolgok, hogy új 
polgármester lenne, akkor ez költség lenne az önkormányzat részére. Szabadságos könyv 
létezik a hivatalban?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ilyen nem fog előfordulni. A munkaügyes 
kollégának ez is dolga, hogy ezt részére vezesse. Ez a városnak költségébe nem fog kerülni. 
 
Pintér Gábor képviselő megköszönte a választ. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a szociális kft-vel kapcsolatban megkérdezte, hogy a 
könyvvizsgálói jelentés elkészült-e? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy a kormányhivatali vizsgálat, ami történt? 
 
Dr. Kajdon Béla  jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy erről ők nem tudnak.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy személyesen volt ismét a Kft. vezetőjénél, két 
tanács ülésen is elhangzott, ezért felszólítja, hogy a kistérség részére felvett normatívát fizesse 
vissza. Felszólította 14 mFt visszafizetésére. Az erről szóló levelet megkapta, elismerte, ezért 
visszakéri a pénzt. Egyben azt is elmondta a vezetőnek, hogy a kilépő kistérségi társulási 
tagok mentesülhetnének a fizetés alól a társulási megállapodás értelmében. A 24 mFt-tal 
kapcsolatos költségvetési módosítást még az idei évben szeretné elfogadtatni a tanáccsal. A 
beszámolóval kapcsolatban olyan beszámoló készítést kért a vezetőtől, ami településenként, 
szakágazatonként összesítve szakmai beszámolóval alátámasztva kimutatja, hogy az egyes 
gondozóként és gondozottanként követhető, hogy hol keletkezett deficit. Az intézmény 
működéséhez 10 mFt-tal hozzá kell járulni éves szinten. Ugyanis kötelezően vállalt szociális 
feladatokról van szó. A házi gondozással kapcsolatban már látta a tételes beszámolót. A másik 
beszámolót várja, ha a testület igényli, akkor megmutatja majd mindenki számára a 
beszámolót.  
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A Magyar Államkincstár megvizsgálta a 24 mFt sorsát, és megállapította, hogy teljesen 
jogszabályszerűen használták fel arra a célra, amire azt kapták. Az volt a baj, hogy igazából 
nem kaphatott volna annyit sem, mert több gondozott volt lejelentve. Bázis alapon 
finanszíroznak és a 2012. év végi bázis normatívát kapta meg a kistérségi társulás. Viszont 
2013. évtől már nem vették annyian igénybe a házi gondozást, mert emelkedett a térítési díj. 
A későbbiekben megállapításra került, hogy a kiegészítő normatívára nem lett volna jogosult, 
mert a HSZAK-ot, illetve az SVI-t a kistérségi társulás saját intézményének a minisztériumból 
érkezett levél alapján (mely novemberben érkezett), a kincstári döntést megfellebbezte. Erre 
az intézményre jövőre a sásdi költségvetés kb. 4 mFt-ot tervez.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy az új társulás a normatívából nem tud kijönni?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sajnos nem.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy van információja egy cégről, ami garantálja, hogy a 
normatívából ki tud jönni. Megkérdezte a testületet, hogy érdekli-e ez a cég? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy érdekli a lehetőség, bár előbb is szólhatott 
volna.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy kíváncsi lett volna a vizsgálatok 
eredményére. Jó lenne tudni, hogy tudják-e működtetni az új társulást vagy sem. A vezető úgy 
nyilatkozott, hogy minden olyan ülésre eljönne, ami ezzel kapcsolatos napirend.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a vezető érintettsége az SVI-nél van, először a 
beszámolót szeretné már látni. Ehhez a társuláshoz nem kell majd annyit hozzátenni, mint a 
másikhoz, de valamennyit szükséges lesz.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy pillanatnyilag hogyan áll a házi 
segítségnyújtási szolgáltatás? A dolgozókkal kapcsolatban mi újság, elküldték őket, a 
végkielégítéseket ki fizeti ki?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy alpolgármester asszony miért nem kérdezte 
meg a vezető urat, ha beszélt vele.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy tőle pedig a dolgozók kérdezik, őt keresik 
meg a rendelőben ez ügyben. Valóban beszélt a vezetővel is. Attól fél, hogy megint az 
önkormányzatoknak kell majd ezt is fizetni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, sajnos ez alól nincs kivétel. A társulási 
megállapodásnak van egy olyan pontja, ami megmondja, hogy a közösen vállalt feladatokat a 
feladatok igénybevétele arányában kell finanszírozni. Ez egy közösen vállalt feladat, ezt ki 
kell fizetni. Ami a sásdi gondozókat illeti és ha ott megszűnik a munkaviszonyok, akkor azt ki 
kell fizetni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a könyvvizsgálói jelentés még nem készült el, 
pontosításra, átdolgozásra szorul, ott van a könyvvizsgálónál. Ha ez elkészül, akkor lesz az 
alapítóknak egy taggyűlése. Amíg ők nem döntenek, addig senki nem tud semmit.  
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Urvald Péter a Sásdi Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy a Sásdi ÁMK 
korábban beadott egy pályázatot infrastruktúra fejlesztésre 2011-ben, mely 6 mFt-os 
eszközbeszerzést tartalmaz. Akkor még egyben volt a városi és az iskolai könyvtár, azóta ez 
megváltozott. Van egy cég, amely ennek a pályázatnak a rendezését vállalta, amit elvégeztek. 
Olyan probléma van, hogy 2013. január 1. napjától nem az ÁMK-hoz tartozik az iskolai 
könyvtár. Így nem tudják, hogy a pályázat megvalósítható-e vagy sem? Erről 
mindenféleképpen állásfoglalást fognak kérni a Támogató Szolgálattól. 
Megkérdezte, hogy az általános iskolai igények szerint megvalósíthatják-e az 
eszközbeszerzést? Az ÁMK álláspontja szerint, ami akkor szükséges volt, azt ugyanúgy most 
is szeretnék megvalósítani.  
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy nem kívánnak változtatni a 
pályázatban leirt dolgokkal kapcsolatban. Elmondta, hogy az iskolaigazgató nem is tudott 
erről, mert részére semmilyen papír ezzel kapcsolatban nem lett átadva. Az is fontos majd, 
hogy elfogadják-e azt, hogy két intézményhez tartozik a pályázat.  
 
Urvald Péter a Sásdi Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy konkrét pályázat ők 
sem láttak.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte hol van a pályázat, hiszen az ÁMK volt a 
pályázat gesztora. Elmondta, hogy már az elején tisztázták, elfogadják így is a pályázatot. A 
gesztor a Sásdi ÁMK és használati jogot biztosít az iskolának.  
 
Urvald Péter a Sásdi Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy így van. Ott volt egy 
kapcsolattartó, aki már nem dolgozik sem az ÁMK-nál, sem az iskolánál.  
 
Koszorus Tímea aljegyző a képviselőtestület a novemberi ülésén tárgyalt az iparűzési adóról, 
mely szerint az adó mértékét 2 %-ra emelte 2014. január 1. napjától. Döntött arról, hogy meg 
kívánja vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a kisebb vállalkozásokat kedvezményben 
részesíti. A 2,5 mFt alatti adóbevétellel rendelkező vállalkozások kapjanak kedvezményt. 280 
vállalkozást érint ez az összeg, és 158 vállalkozás adóbevétele pedig e fölött van.  
Szakmailag az adóügynél dolgozó megbízott kolléga nem javasolta a mentesség adását.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy csak a 2,5 mFt-os határt vizsgálták meg? 
Továbbá, ha lejjebb vinnék, például 1,5 mFt-ra. 
 
Koszorus Tímea aljegyző igen, csak a 2,5 mFt-os határt vizsgálták, a másikkal kapcsolatban 
most nem tud mondani semmit.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a korábbi testület már felülvizsgálta az 
adórendeletet. Akkor is úgy gondolták, hogy néhány ezer forint eltéréssel egyik vállalkozó 
megkapja a mentességet és a másik már nagy vállalkozónak számit és nem kapja meg a 
mentességet. Sásdon főleg a kisvállalkozások a meghatározóak. Javasolta a testületnek, hogy 
gondolják meg.  
 
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint maradjon úgy, hogy mindenkire nézve egységes.  
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről szóló 
beszámolót vegye tudomásul. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

137/2013.(XII.12.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a 
két testületi ülés között hozott fontosabb döntésekről szóló beszámolót tudomásul 
vette. 
 

 
2./ Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének felülvizsgálata, rendelet 

módosítása, folyószámlahitel meghosszabbítása és folyószámlahitel kiváltása 
működési hitel felvételével 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kiadott előterjesztés alapján egy olyan dolgot 
emelt ki, ami maga a költségvetés részletes felülvizsgálata már november közepén 
elkezdődött, és novemberben be is fejeződött. Akkor még nem tudták mennyi ÖNHIKI-t fog 
kapni az önkormányzat, mire használhatja fel. A közben szerzett információk az ÖNHIKI-ről 
bedolgozásra kerültek. A főbb megállapítások tarthatóak, erről a Pénzügyi Bizottsági ülésen 
beszéltek is. Az idei év zárását, eredményét, ha nézik, akkor előfordulhat amennyiben a 
tervezett bevételeik nem teljesülnek, a saját bevételek az adók, adótúlfizetéssel több mint 10 
mFt-tal benne vannak, akkor ez a költségvetés szorosan, de tartható lesz. Ez az összeg egy 
nagyobb mértékű összeg is lehet. 31 mFt-ot kaptak az ÖNHIKI-n, bírósági perekre, bérre, az 
ÖNHIKI több mint felét kiadták a hátralékos számláik fedezésére. Az ÁMK étkezésébe 12 
mFt hátralékban voltak az élelmezési kiadásokat illetően. Továbbá közműkiadásokra lehet 
még fordítani. A kapott összeget három hónap múlva kell elszámolni. Az adóban év végéig 
várhatóan is várható még bevétel.  
Az említett 14 mFt szintén plusz bevételt jelent. Illetve van egy olyan lehetőség, hogy a 
meglévő folyószámlahitelük igénybevételének mértékéig támogatásra lehet számítani jövő 
februárban. December 5-én 4.600 eFt körüli mínuszban voltak, december 20-án várhatóan 
akkor is így fognak állni. Ezt az összeget kell majd megpályázni februárban, illetve 
folyamatosan, amikor végrehajtják ezt a kormányrendeletet.  
Elmondta, hogy a folyószámlahitelük december 20. napjáig szól, két olyan döntést kellene 
hozni, ami ennek a várható pályázati támogatásnak a megnyerését biztosítaná. Az egyik 
döntés, hogy hosszabbítsák meg a folyószámlahitelüket 2013. december 31-ig.  
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A másik döntés pedig, hogy a jövő évben a folyószámlahitelt működési hitellé változtassák át. 
Ezt a hitelt éven belül vissza kell fizetni, a működési hitelt viszont több évre is fel lehet 
használni tervezett részletfizetésekkel.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ezt a két döntést a mai testületi ülésen kell 
meghozni? 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy igen. 
  
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a teherautó ügyében mikor kellene dönteni? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta a Sásd Városgazdálkodási Kft-nek, hogy írásban 
tegyenek kérvényt és árajánlatot is hozzanak.  
 
Pál Csaba képviselő kérte, hogy nézzék át a traktort és jövő csütörtökön számoljanak be 
arról, hogy milyen állapotban van a télre.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a holnapi nap folyamán utasítani fogja a Sásd 
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét, hogy vizsgáltassa meg a traktort. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a pénzt tartalékba kell helyezni és ahogy a 
feladatok jönnek, akkor nyúljon hozzá a testület akár egyedi döntésekkel.  
Gondok vannak a kistérségi kft-nél is a 24 mFt visszafizetésével kapcsolatban. A Kft. 
Felügyelő Bizottsága kapja majd meg először az anyagokat, addig semmit nem tudnak ezzel 
kapcsolatban mondani.  
Továbbá olyan összegek is megjelentek már, amit nem terveztek, két közalkalmazott 
pedagógus nyugdíjba ment tavaly, ezt idén ki kellett fizetni.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetési rendeletben is az 
van, hogy az 53 mFt tartalékba helyezték. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy az adófizetési morállal hogy áll az 
önkormányzat? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy javul, már megfeleződött a kintlévőség. Megbízással 
felvett egy nyugdíjas adóügyes kollégát, ő nagyon sokat segít az adóban. A behajtások 
zökkenőmentesen folynak.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a fenti előterjesztés alapján a 
folyószámlahitelüket hosszabbítsák meg 2013. december 31-ig.  
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 



9 
 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 

 
138/2013.(XII.12.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselő-testülete a 2013. december 20. napján lejáró 5.000.000,-Ft-
os folyószámlahitel keretét 2013. december 31. napjáig meghosszabbítja.  
Az ezzel kapcsolatos jogi nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződés 
aláírására meghatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a fenti előterjesztés alapján az önkormányzat 
folyószámlahitelét működési hitel felvételével váltsa ki.  
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

139/2013.(XII.12.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete a 2013. december 31. napján lejáró 
folyószámlahitel keretéből igénybe vett összeg erejéig a folyószámlahitelét 
működési hitel felvételével váltja ki.  
A működési hitel felvételének napja 2013. december 31. 
A működési hitel összege: 4.662.271,-Ft. 
 
Az ezzel kapcsolatos jogi nyilatkozatok megtételére, valamint a szerződés 
aláírására meghatalmazza a polgármestert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott költségvetési 
rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi rendeletet alkotta: 
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Sásd Város Önkormányzatának  

 
14/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete 

 
Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 

 
3./ Helyi szociális rendelet felülvizsgálata 

Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a kiadott anyagot a Humánügyek Bizottságra 
részletesen megtárgyalta és egyetértettek az abban foglaltakkal. A testületnek rendeletet kell 
alkotnia és egy képviselőtestületi határozatot kell meghoznia. A rendelet módosítását 
felülvizsgálták. Jó néhány dolog változott, amit január 1-től alkalmazni kell. Ilyen a temetési, 
az átmeneti segélyek, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, az összes természetbeni 
ellátásaik. További változás a törvényben januártól mindenféle szociális ellátás iránti kérelmet 
el kell bírálni. Ez a bizottságnak azt jelenti, hogy a bizottságnak kb. kéthetente kell 
összeülnie. A polgármesteri hatáskörből kivennék a temetési segélyt, a szülési segélyt. 
Polgármesteri hatáskörbe csak a rendkívüli segélyek maradnának. Az önkormányzati segély 
alap esetben figyelembe vehető jövedelemhatárát a törvényben foglaltak szerint 130 %-ban 
határoznák meg azzal, hogy amely családnál ez a határ a 10 szeresét meg nem haladó összeg 
van, adott esetben két alkalommal nem várt esemény történik. A szülési segélynél nem a 
minimálbért vették alapul, tehát az öregségi nyugdíj legkisebb összegéhez mérték. A temetési 
segélyt az eltemettető családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350 %-át, egyedül élő esetén 400 %-át. A 
méltányossági közgyógyellátás hatályát is megváltoztatnák, a bekövetkezett 
nyugdíjváltozások miatt, mivel jó néhányan rászorultak és nem esnek bele a lehetőségbe.  
A következő változások a mellékletben található térítési díjak, rendeletben fogják 
megállapítani a gyermekétkeztetési díjakat, a felnőtt étkezésre vonatkozóan pedig határozatot 
kell majd hozni.  
A házi segítségnyújtás térítési díja, a tervezetben 600,-Ft-ot irt. Úgy tűnik, hogy ez 
körvonalazódik, mert 300,-Ft/óra lesz.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az étkezési normák emelése 4-5-
6%-os, ezt követi a térítési díj változása is, ez a gyerekétkeztetésnél egyértelműen 
elmondható. A felnőtt étkezésnél, illetve az engedélyes vendég étkezéseknél itt nemcsak a 
megállapított normát lehet megtéríttetni, hanem a rezsiköltségeket is hozzá lehet számolni a 
térítési díjhoz. Eddig 167 %-a volt elismertetve a saját dolgozó, az engedéllyel étkező 
mértéke, és 180 %-al volt a külsős étkezőké. Ezt javasolnák első változatban 180 %-ra és 200 
%-ra változtatni. A saját dolgozó étkezésének a mértékét alátámasztja, melyet az 
előterjesztésében is leirt, hogy a belső ellenőr dolgozik, aki olyant vett észre, ha saját 
dolgozónak adnak kedvezményt a megállapított plafon térítési díjhoz, akkor ez személyi 
jellegű juttatásnak, természetbeni juttatásnak minősül, ami után adót kell fizetni.  
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Amennyiben így lesz, akkor a B verzióban azt javasolnák, hogy a 180 %-ra emelt térítési díjat 
alkalmazzák mind a saját, mind a külsős étkezők esetében.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelet 
tervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sásd Város Önkormányzata 
 

15/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

140/2013. (XII.12.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztés alapján a 
„B” változatú norma és térítési díj táblázatban foglalt árakat alkalmazza 
2014. január 1. napjától a bölcsődei, óvodai és általános iskolai 
étkeztetésben. 

 
Határidő: 2014. január 1. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
4./ Helyi temető rendelet felülvizsgálata 

Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a szociális temetések miatt volt szükséges a 
rendelet módosítása, ki kell jelölni egy parcellát és a díjfajtákat kell felülvizsgálni, mely a 
temetőbe való behajtás díja. Ezt bele kell írni a rendeletbe, hogy Sásd esetében ez 0 Ft.  

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott temetőről és a 
temetkezésről szóló rendelet tervezetet fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül - az 
alábbi rendeletet alkotta: 
 

Sásd Város Önkormányzata 
 

16/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete 
 

a temetőről és a temetkezésről szóló 9/2000. (X.25.) önkormányzati rendelet 
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 2/2008. (III.6.) önkormányzati 

rendelet módosításáról  
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 

 
5./ Önkormányzati társulási megállapodás módosítása és kiegészítése 

Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 
 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Koszorus Tímea aljegyző kérte a testületet, hogy vegye tudomásul és fogadja el, hogy a 
társulás 14 taggal jött létre, mert  korábban kevesebb létszámmal alakultak meg. Emiatt a 
kiegészítés miatt szeretné a testület tudomásulvételét a társulási megállapodás módosításáról 
és kiegészítéséről. A társulásban Sásdnak 45 % szavazata van.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott társulási 
megállapodás módosításával és kiegészítésével értsen egyet. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
141/2013. (XII.12.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt önkormányzati társulási 
megállapodás módosítását és kiegészítését tudomásul vette.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a társulási tanács már megalakult, a sásdi hivatal az, 
aki a munkaszervezeti feladatokat ellátja. A társulás elnökének Székely Szilárd Sásd város 
polgármesterét, alelnökének Megyeri Vilmos Mindszentgodisa polgármesterét választották 
meg. A társulás intézményvezetőjének Illés Józsefnét megbízta 2014. május 31-ig. A vezetői 
álláshelyre kiírták a pályázatot. Szükség van működési engedélyre, szakmai programra. A 
működési engedély beadását a törvény szerint nem lehetne kezdeményezni, amíg az 
Államkincstár a költségvetési szervet be nem jegyzi.  
Elképzelhető, hogy ideiglenes engedély lesz majd kiadva a társulás részére, erről a 
kormányhivatal dönt, illetve az Államkincstár. Ezt a feladatellátást az önkormányzatnak 
biztosítani kell. Tehát amennyiben január 1-től ezt a feladatot nem látja el a Kft., akkor az 
önkormányzatnak azonnal be kell lépnie a helyére és a feladatot el kell látni. Ami sajnos már 
látható az előzetes költségvetés számítása kapcsán, biztosan hozzá kell járulni a jövő évi 
költségvetéshez. A falvaknak megígérték, hogy január közepéig összeállítanak egy 
költségvetést, amit a sásdi testületnek is nyilván látnia kell.  
 
 
6./ Vízmű vagyon értékelésével kapcsolatos döntés felülvizsgálata 

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a 2.380 eFt-os megbízás szerződés nem került 
aláírásra, ez az összeg csak az ivóvízre vonatkozott. Külön van megállapítva a szennyvízre is, 
ami 3.380 eFt, ez így összesen 5.695.850,-Ft+áfa. A tegnapi nap folyamán beszélt Kollár 
József igazgatóval, hogy erről szó sem lehet Sásd esetében. A telefonbeszélgetés alkalmával 
mondott egy fontos információt, mely szerint az önkormányzatnak jelen pillanatban 
decembere 31-ig nem köteles felértékeltetnie a vagyont. Tehát 2014. december 31-ig kell 
felértékeltetni a vagyont. Viszont fontos megcsináltatni, mert nem lesz működési engedélyük, 
mert a hatóság nem engedi meg. Amikor elkezdtek a pénzről beszélni, akkor már ott tartottak, 
hogy nettó 3.500 eFt-ért is elvégeznék ezt a feladatot, ha most szerződést kötnének.  
Egy dolgot ígért meg részükre, hogyha amennyiben a testület az mondja, hogy ezzel 
egyenlőre ne foglalkozzanak, akkor az önkormányzat keressen megfelelő képzettséggel 
rendelkező cégeket ezen feladat ellátására. Emellett a DRV-t is megkeresik majd, hogy ő is 
adjon majd erre vonatkozóan árajánlatot.  
 
Pintér Gábor képviselő elképzelhetőnek tartja, ha esetleg azt mondanák, hogy 1 mFt-ért 
készítse el az értékelést, akkor vállalnák-e, meg kellene próbálni. 
 
Székely Szilárd polgármester elképzelhető, hogy így lenne. Javasolta a testületnek, hogy 
jövő évben új cégeket keressen ez ügyben. 
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Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

142/2013. (XII.12.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzői előterjesztés 
alapján a tárgyban hozott 133/2013. (XI.21.) KTH. számú határozatát 
visszavonja, mivel a szennyvízre vonatkozó vagyon értékelésére az 
ajánlattevő külön további 3.380 eFt-os ajánlatot tett.  
A képviselőtestület megállapította, hogy jelenleg nem szükséges a 
vagyon felértékeltetése, ezért megbízza a polgármesterét, hogy a 2014. 
évben a költségvetés készítésének összeállításánál erre legyen 
figyelemmel, illetve a jövő év június 30-ig újabb árajánlatokat kérjen be 
a teljes vízmű vagyoni körre.  

 
Határidő: 2014. június 30., illetve a költségvetés készítése 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

7./ Hulladékszállítási szerződés meghosszabbítása 
 Előadó:  Koszorus Tímea aljegyző 

 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
 
Koszorus Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a hulladékszállítási 
szerződésük lejár december 31-vel, a közbeszerzési eljárás folyamatban van, a feladatot el 
kell látni, így szükséges meghosszabbítani a kiadott anyag szerint.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést fogadja el. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
143/2013. (XII.12.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási szerződés meghosszabbítását a közbeszerzési eljárás 
befejezéséig elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
8./ Gödrei hivatal finanszírozásával kapcsolatos problémák 

 Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Gödre község anyagilag nehezebb helyzetben van. 
A polgármesterrel hivatalosan levelezik ez ügyben. A gödrei hivatal tartozik a sásdi 
önkormányzat felé 5,5 mFt-tal, amit kötelezően át kellene adni. Áttekintette a finanszírozás 
éves alakulását, ez a hiány, amit nem adtak át, ez abból adódik, hogy májustól emelkedett a 
hivatal működtetésére nyújtott támogatás. Ez Gödre esetében havi 1 mFt. Előtte 1,7 mFt volt, 
majd májustól 2,7 mFt lett. A probléma ott van, hogy ezt nemcsak a hivatalra adják, hanem 
településüzemeltetésre is. A megállapodásuk viszont arról szólt, hogy a meghatározott 
összeget át kell adni a sásdi hivatalnak. A többi falu esetében Sásd városa 1 mFt-ot visszaad. 
Gödrénél nem adnak vissza, hanem az ottani épületek működési költségeit vállalták át, 
például villanyszámla, fűtés.  
Javasolta, hogy a településüzemeltetésre ebből a megnövekedett támogatásból ne kapjon 
vissza semmit Gödre, ezért azt indítványozta a testületnek, hogy járuljon hozzá, hogy 
módosítsák ezt a megállapodást úgy, hogy úgy, mint a többi falunál, hogy 1 mFt-ot ebből a 
pénzből a hivatal működéséhez visszaadjanak év végén, ugyanúgy, mint a többi falu esetében.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy Gödre község mennyivel tartozik Sásdnak? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 8 mFt-tal.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy  kb. 4 mFt-tal tartoznak, talán 
kapnak még 2 mFt állami támogatást és akkor már csak 2 mFt az, amivel tartozni fognak.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek a jegyzői előterjesztés elfogadását. 
 
 
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás? 
 
 
Más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta: 
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
144/2013. (XII.12.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
hozzájárul, hogy a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére 
vonatkozó megállapodás alapján Gödre község a Gödrét terhelő 
finanszírozási összeg keretéből településüzemeltetési célokra 1 mFt-ot 
visszakapjon, tekintettel arra, hogy év közben a költségvetési 
támogatási összeg jelentősen emelkedett. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
E g y e b e k 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző sok szeretettel meghívta polgármestert, alpolgármester asszonyt és a 
képviselőtestület tagjait, továbbá az intézményvezetőket 2013. december 19. napján délután 
17 órakor kezdődő apparátusi beszélgetésre és vacsorára, mely a Közösségi Ház éttermében 
lesz.  
 
Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy Erdős András több alkalommal 
megkereste őt, mely szerint a feleségének megszűnt a munkaviszonya, kérdése, hogy 
tudnának-e valamilyen munkát biztosítani számára. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy személy szerint volt nála 
valaki, aki egy idős ember felügyeletére keresett gondozót, ekkor találkozott Erdős 
Andrásnéval és ezt a lehetőséget felajánlotta részére. Viszont Erdős Andrásné teljes 
mértékben elutasította ezt a lehetőséget, kijelentette, hogy ő semmilyen házhoz menő munkát 
nem vállal.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 


