Jegyzőkö nyy
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. szeptember 15. napján tartott testületi
üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester,
Dr. Jusztinger János, Jusztinger Krisztina, Hausmann Mária, Pál Csaba,
Pintér Gábor képviselők, Papp Melinda mb.aljegyző, Nagy Lajos
László pénzügyi irodavezető és Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető

Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a
testület teljes létszámban 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül tárgyalják meg a Honismereti
szakkör, illetve a Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Gödre községek csatlakozási kérelmét,
Jusztinger Krisztina képviselő bizottsági tagságról való lemondását, továbbá a Sásd Városi
Sportkör pályázatához ingatlanfedezet biztosítását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület a napirendi pontok tárgyalásával egyetértett,
az alábbiak szerint:
Napirendi

javaslat:

1. /Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testület ülés között
történt fontosabb eseményekről
2. /Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
3. / Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtása
AJ Tiszta víz, tiszta élet” Sásd Város ivóvízminőségjavítása című KEOP 7.1.3.0-2008-0020
azonosító számú pályázat II. fordulójának benyújtása
5. / Sásd Városi Sportkör pályázatához ingatlanfedezet biztosítása
6. / Jusztinger Krisztina képviselő bizottsági tagságról való lemondása
1J Sásd Városi Sportkör pályázatához ingatlanfedezet biztosítása
8 J Honismereti Szakkör kérelme
9./ Egyebek
10/.Beszámoló a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről
Napirend

tárgyalása:

1J Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testület ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a KEOP pályázat ügyében Budapesten voltak
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetővel és Mihályi Péter műszaki előadóval.
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Mivel a pályázat benyújtását külön napirendi pontként tárgyalják, ezért a részleteket ott
kívánja elmondani.
Kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
109/201 lflX . 15.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő.
Felelős.

azonnal
Székely Szilárd polgármester

2./Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy aktuálissá vált a költségvetési rendelet
módosítása, miután benyújtották az ÖNHIKI pályázat II. fordulóját. A zárolt tételekkel
módosították a működési hiányt, durván 109 mFt. lett az ez évi működési hiányuk.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy bedolgozták a költségvetésbe
azokat a döntéseket, amelyeket a testület hozott a takarékoskodás jegyében. A könyvvizsgáló
is javasolta a költségvetési rendelet módosítását.
Októberben a statisztikák ismeretében ismét szükség lesz rendeletük módosítására.
A működési hiányuk 308 mFt-ról 109 mFt-ra csökkent, a záró tétel 171 mFt. A kiadott
előterjesztésben intézményenként levezetésre került, hogy hol, milyen változás van, elég nagy
csökkenések vannak az egy főre jutó fenntartási költségeknél
A korábban felvett 25 mFt-os hitel a fejlesztési oldalon lett számításba véve. Van 21 mFt-os
ingatlanértékesítési forráshiány a fejlesztési oldalon, ugyanakkor a pályázataik tartalmaznak
olyan működési kiadásokat, mint a bérek, irodaszer vásárlások, kisegítő eszköz vásárlások, és
ez egyelőre fejlesztési kiadásként van titulálva, és fejlesztési bevétellel lett szembeállítva.
Ezért ez 21 mFt. úgy kezelendő, hogy igazából működési hiányt kell, hogy növelje év végére.
A tavalyi évről 101 mFt. folyószámlahitelt örököltek, és áthoztak kb. 50 mFt-ot, amit be kell
rakni a költségvetésbe. Kb. 30-40 mFt-ot így is sikerült megtakarítani, azonban ez így is egy
borotvaélen való táncolás, mind a mai napig, és egészen év végéig az lesz.
Van egy nagy elmaradásuk a dolgozók felé, az elmaradt félhavi bér kifizetése. Várják az adó
bevételt, nem sokára megtudják, hogy a tervezetthez képest mennyi adó folyt be, ha ezek
engedik, akkor a jövő hét vége felé van lehetőség a félhavi bér kifizetésére.
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Jövő héten mennek az OTP-hez tárgyalni a 25 m Ft átütemezéséről, ez is nagyban
befolyásolja majd az eredményességüket. Aktualizálják a likviditási tábláikat, mert van egy 9
mFt-os hiány, nem sikerült megtalálni ehhez teljes egészében a forrást
A falvaktól várt 6,3 mFt-os bevétel várhatóan teljesülni fog, 5 mFt. már befolyt.
A falvak ugyanis csak úgy adhatták be az ÖNHIKI II. fordulóra a pályázatot, hogy amire
kapták az elsőt, azt kifizették.
Az ÖNHIKI II. fordulóval nem terveznek, de nagyon szeretnék, ha minimum annyit
kapnának, mint az I. fordulón. Az esély meg van adva, 174 mFt-ra sikerült ismét beadni.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ha kapnak, csak december közepére ér ide a pénz.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy most gyorsabban megy, most
adták be hétfőn, és szerdán már itt volt a hiánypótlás.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy még csak most
mennek az OTP-hez tárgyalni, hiszem már a júliusi testületi ülésen is szó volt arról, hogy
tárgyalni kell velük.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az OTP folyamatosan monitorozta őket. És
most hívták őket, hogy menjenek egyeztetni. Csak úgy nem állíthattak be hozzájuk.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy mi történik, ha nem tudják a 25 mFt-os
hitel visszafizetésének a határidejét kitolni?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ha ezt nem tudják elintézni, akkor
vége, akkor jön a pénzügyi gondnok.
Székely Szilárd polgármester szerint azt nem szeretné az OTP sem, hogy 3 hónap
finanszírozási gond miatt ilyen helyzetbe kerüljenek. Ennyi idő alatt nem érne véget az egész
procedúra, annyi történne, hogy még jobban karcsúsítanák az intézményeket, még egy két
dolgot levennének. Látja az OTP, hogy mekkora fedezetet veszthet el 3 hónap miatt, ami
számára nem érdek.
A monitoring során az OTP látja, hogy m it nyer, és mit veszít. Most látják, hogy igazából a
amiatt a 25 mFt. miatt, amit nagy valószínűséggel jövőre visszaadnak, nincs értelme, hogy
megszabaduljanak mindenféle fedezetüktől, mert akkor nincs mit visszaadni.
Ha ezt el tudják intézni, akkor nagyon szűkén, de ki tudják húzni, és nagyon jó lenne, ha
kapnának egy kis ÖNHIKI-t.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy beszélt a könyvvizsgálóval, aki
javasolja a testületnek a költségvetési rendelet módosítását.
Székely Szilárd polgármester a rendeletmódosítást elfogadásra javasolta, és kérte, hogy aki
ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
14/2011 (IX. 16.) számú önkormányzati
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rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011.(111.3.) számú
önkormányzati rendeletének módosításáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
3./ Létszámleépítéssel kapcsolatos pályázat benyújtása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez a napirendi pont a júliusban hozott
létszámleépítéssel kapcsolatos visszaigénylések lehetőségét fedi le.
Nagy László László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez a pályázat miatt technikai
összefoglalása a korábbi intézkedéseknek. A mostani rendeletmódosításban intézményenként
külön látható, hogy az ÁMK-nál 6, a hivatalnál 2, a karbantartóknál 1 fővel csökkent az
álláshely, és ebből 7 főt most meg is pályáznak.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a korábbi években benyújtott pályázataik
alapján szükséges 3 döntést meghozni, de tulajdonképpen mindegyik a már korábban hozott
döntéseik megerősítése. Egyik döntés konkrétan az, hogy beadják a pályázatot, a másik
döntésben kimondják, hogy mennyi az ossz önkormányzati létszám, a harmadik határozatban
pedig kimondják azt, ami miatt a júliusi rendkívüli testületi ülésen létszámcsökkentésről
kellett dönteniük, hogy az önkormányzatnak semmilyen más olyan üres álláshelye nincs, amit
fel tudna ajánlani az elbocsátott dolgozóknak.
Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy Mihályi Péterrel mi a helyzet, mert úgy
tudja, hogy dolgozik?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy áttették a „Fontos pont a Hegyhát Ifjúsági
Életében” pályázatba, mert az ott dolgozó kolléga felmondott, mivel külföldön vállalt munkát,
Pétert az ő helyére tették, a pályázati álláshelyet nem zárolhatták, mert azt kötelezően
működtetni kell.
Mivel több kérdés nem volt, kérte, hogy aki a döntéssekkel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
110/2011 (IXA5) KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületé a Magyar Köztársaság
2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény. V.
melléklet 7. pontja egyes rendelkezéseire, valamint a képviselő-testület
90-94/2011. (VII.26.) KTH. számú határozataira tekintettel az alábbiak
szerint határoz:
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A 2011. évi költségvetési rendeletben a Sásdi ÁMK-nál
megállapított közalkalmazotti létszám összesen: 89,5 fő, amit év
végéig 5 álláshellyel kell csökkenteni 84,5 főre.
A 2011. évi költségvetési rendeletben a Sásd Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalánál megállapított álláshelyek száma
összesen: 29 fő, amit év végéig 2 álláshellyel kell csökkenteni 27
főre.
A 2011. évi költségvetési rendeletben a Karbantartóknál
megállapított álláshelyek száma: 6 fő, amit év végéig 1 álláshellyel
kell csökkenteni 5 főre.
Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatosan felmerült költségek
megtérítésére a Magyar Köztársaság 2011 évi költségvetéséről szóló
2010. évi CLXIX. Törvény. V. melléklet 7. pontja és az 5/2011.(111.3.)
BM rendeletben szabályozottak alapján a képviselő-testület pályázatot
nyújt be 6 álláshely megszüntetésére 2011 szeptember 27.napjáig.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester és az intézményvezető

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
111/2011. flX.15.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011.évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX törvény. V. melléklet 7. pontja alapján
az alábbi döntést hozta:
Sásd
Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete
Sásd
Város
Képviselőtestületének 14/2011 (IX. 16.) számú önkormányzati rendeletének
18. számú mellékletében összefoglaltak alapján az önálló, részben önálló
intézményeinél, valamint a szakfeladaton ellátott feladatainál 2011.január 1-én
meglévő 144 álláshelyeit 8 fővel csökkenti, így összességében 2011. december
31-től az önkormányzati álláshelyek számai 36 fő.
Határidő:
Felelős :

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat nélkül,
1 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
112/2011, (IX. 15) KTH. számú
határozata
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Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 90/2011(VII.26.),
91/2011JVII.26.), 92/2011(VII.26), 93/2011(VII.26.) 94/2011(VII.26.) KTH.
számú határozataival kapcsolatban kijelenti, hogy a képviselő-testület
fenntartói körén belül költségvetési szerveinél, a polgármesteri hivatalnál
illetve a szakfeladaton ellátott feladatainál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a képviselő-testület
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő:
Felelős :

azonnal
Székely Szilárd polgármester

4./ Tiszta víz, tiszta élet” Sásd Város ivóvízminőség javítása című KEOP 7.1.3.0-20080020 azonosító számú pályázat II. fordulójának benyújtása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minden képviselő kapott egy határozati
javaslatot, és egy feljegyzést. M a délelőtt összehívta a konzorciumba társult településeket és
tájékoztatta őket a jelenlegi helyzetről.
A Kömyezetfejlesztési Intézet megkereste őket, és kérte, hogy menjen fel Budapestre a
pénzügyi irodavezető, a projektmenedzser és a polgármester. A főosztályvezető,
osztályvezető és az ottani projektmenedzser fogadta őket, és tájékoztatták őket arról, hogy van
egy kinyomtatásra váró pályázatuk, és megkérdezték, hogy mi az oka annak, hogy nem adták
be a pályázatot. Tájékoztatta őket arról, hogy a testületnek van egy olyan határozata, mely
szerint újabb kötelezettséget nem vállalhatnak.
A pályázatuk 12 mFt. támogatásra jogosult, hogy ha beadják. Az első körös pályázat az arról
szólt, hogy Sásd elvégzi a tervezést és benyújtja a pályázatot. Erre közölték, hogy tudomásuk
van róla, nem fogják kifizetni a 12 mFt-ot. Az önkormányzat felvette az OTP-től a hitelt, tehát
be kell nyújtani a pályázatot.
Megkérdeztek azt is, hogy mi az oka annak, hogy kötelezik a várost a pályázat benyújtására,
mert szeretnék addig elhúzni, amíg anyagilag egy kicsit rendbe jönnek, és a többi, velük
konzorciumban lévő önkormányzat is ebben a helyzetben van.
Elmondták, hogy megértik a helyzetüket, de nekünk is meg kell érteni az övéket, a határozati
javaslatot is ők fogalmazták meg.
Elmondták nekik, hogy nincs olyan bank, aki a városnak jelenleg bankgaranciát, bankhitel
ígérvényt adna, és a többi településnek sem, egyrészt az önkormányzati törvény tervezett
változtatása okán, másrészt költségvetésileg egyik település sem engedheti meg magának,
hogy akár arra a nevezett 100 mFt-os önrészre most esetlegesen garanciát adjon.
Erre azt a választ kapták, hogy ez ne legyen most az önkormányzatok gondja, az önrészre
amúgy is 80% támogatást kapnak a jelenleg érvényben lévő BM. Önerő rendelet alapján.
Ugyanakkor azt is mondták, hogy ez változni fog, és valószínűleg 100% ra emelik fel, mert
több mint 56 milliárd forintot el kell különíteni az EU-s és hazai forrásokból a derogációs
települések számára az ivóvíz-minőség javítás megvalósítására. Ezt az uniós csatlakozás
mellékleteként írta alá a magyar kormány, ez volt uniós támogatás folyósításának egyik
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feltétele. Jelenleg nagyon kevés konzorcium alakult meg, és nagyon kevesen készítették el az
I. fordulót sikeresen, ezt a pénzt át is akarták csoportosítani, de nem engedte az unió. Ezeket a
fejlesztéseket kötelező megvalósítani még akkor is, ha ehhez az unió nem ad forrást.
Ha nem adják be a pályázatot, akkor megbüntethetik az önkormányzatot 12 mFt.-al, illetve
kötelezik őket a feladat végrehajtására pályázati forrás nélkül is.
Elmondták, hogy a városnak erre nincs lehetősége. Erre továbbléptek, és közölték, hogy jövő
nyáron fogják kezdeni a beruházást, kihagyva azt a lépést, hogy a pályázatot meg kell nyerni,
hogy a finanszírozásra forrásokat kell előteremteni, hogy a konzorciumi partnerekkel egy
csomó dokumentumot meg kell írni, hogy tendereztetni kell, és hogy meg kell kezdeni a
beruházást.
Elmondta nekik, hogy ez nagyon szépen hangzik, de kérte, hogy ezt adják nekik írásba, mert
nem biztos, hogy ezt nekik el fogják hinni!
Tegnap reggel jött is egy feljegyzés tőlük, amiben leírták, hogy a Bm.önerőt fel fogják emelni
100%-ra, és leírták, hogy ha nem valósítják meg, akkor vissza kell fizetni a pénzt,és
beruházást derogációs település lévén meg kell valósítani, fejlesztési forrás nélkül is.
A pályázati konstrukcióban az van előírva kötelezően, hogy bankgaranciát, banki hitel
ígérvényt kell csatolni. Erre azt mondták, hogy annyit írjanak le, hogy szándékukban áll
előteremteni az önerőt, ez legyen benne a határozatba, és megküldték a határozati javaslatot is
amit a pályázathoz várnak. Ezt a döntést meg kell hozni a konzorciumi partnereknek is,
egyetemleges felelősséggel tartoznak egymás iránt, ha valaki miatt nem tudják benyújtani a
pályázatot, akkor a 12 mFt-ot annak ki kell fizetni.
A konzorciumi partnereket tehát tájékoztatta, akik mind megértették, és a szándékot ők is
tudják garantálni, és hogy valójában nem rossz ez a beruházás, csak nincs lehetőségük az
önerő megvalósítására.
A pénzügyi irodavezetővel megnézték a pénzügyi finanszírozási oldalát a mostani ismereteik
szerint. Ennél a beruházásnál bejelentkeztek az ÁFA körbe, így nem kell az ÁFA-t
finanszírozni. Viszont az önerő 50-60 mFt. közötti összeg, ami továbbra is utófinanszírozott
Az átfutása kb. 6 hónap, ezt meg kell finanszírozni. Eddig a gyakorlat az volt, hogy a
támogatási szerződés megkötése és a kifizetés feltétele volt az önrész lehívásának. A
feljegyzésben azt is beleírták, hogy nem feltétele a Bm. önerő megszerzésének a támogatási
szerződése megkötése sem már, elég a támogatási döntés, és céloztak rá, hogy az hamar meg
fog születni. Ismerik a pályázat minden sorát, csak a határozat nincs ott a pályázathoz, hogy
benyújtják, maga az egész pályázat kötve, fűzve ott van náluk. Az a pályázat, amit eddig
végig vittek, az a 7.1.3. konstrukció, és most van a 7.1.0. amire a DRV-től kaptak egy levelet,
hogy pályázzak meg. Azt mondták, hogy az nem Sásdra vonatkozik, hanem azok számára,
akik ugyanígy derogációs települések és meg kell valósítaniuk, már nem tudják megcsinálni a
teljes beruházást, de legalább a tervezési szakaszon jussanak túl.
A megbeszélésen a konzorciumi partnerek is elmondták, hogy meg fogják hozni a kért
döntést, hiszen különben 12 mFt-ot kell fizetni.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a 420 mFt-os beruházás mit takar, új kutat
fúrnak, vezetéket újítanak fel?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem Felsőegerszegen fúrnának kutat.
Kiderítették, hogy a vizünk azért szennyezett, mert 25 méter környékén a cső kilyukadt, és a
talajvizet beszívja. A talajvíz erősen nitrátos, mivel a kacsák erősen beszennyezték 40 év alatt.
Tehát e mellé kell fúrni egy új kutat, gerincvezetéket kell kiváltani a glóbuszig. Ki kell építeni
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Környéken a körvezetéket, mert ott most csak pang a víz. Ez nem kerülne olyan sokba, kb.
400 méter vezetékre van szükség, ezért bízik benne, hogy vagy rekonstrukcióban, vagy a
pályázat csatolmányaként meg tudják oldani.
A víztisztító berendezést fejleszteni kell, mert kicsi a kapacitása,

Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, tehát most túljutottak az első fordulón.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy még nem, mert nem fogják kifizetni az első
fordulót, ha nem adják be a pályázatot!
Dr. Jusztinger János képviselő szerint, tehát akkor van a KEOP 7.1.3-as pályázat, és közben
kiderült, hogy van egy olyan pályázat kiírás, ahová nem kell önerőt biztosítani, de azon Sásd
nem vehet részt?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy készen vannak azok a dokumentumaik, az
csak tervezésre vonatkozik, arra van egy támogatási szerződésük, kész tervek, csak nem
nyújtották be a pályázatot.
Dr. Jusztinger János képviselő szerint gyakorlatilag bele kell ugrani egy olyan pályázatba,
aminek nem tudják a végét, és azt mondják, ha ezt nem kötik meg, akkor egyrészt vissza kell
fizetni amit eddig kaptak az előkészítésre?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, ez a helyzet, Azt azonban tisztázni kell,
hogy a pályázat benyújtása nem kötelezi az önkormányzatot a pályázat megvalósítására.
Javasolta a képviselőtestületnek a pályázat beadását.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
113/201 l.qX.15.)KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Sásd Város gesztorsága mellett a KEOP
7.1.3.0-2008-0020 azonosítószámú, „Tiszta víz-tiszta élet” Sásdi térség ivóvízminőség
javítása című pályázatot a 2. fordulójához beadja és a szükséges önerőt az EU Önerő
Alapból elnyert támogatással együtt kívánja finanszírozni.
A KEOP támogatással megvalósított ivóvízminőség-javítási beruházáshoz
biztosítandó forrás finanszírozását az önkormányzat a három évre előre szóló
költségvetési tervében (gördülő tervezés) rögzíti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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5./ Baranyajenő, Baranyaszentgyörgy, Gödre község csatlakozási kérelme
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy telefonon beszélt Solymosi Veronikával a
Baranya Megyei Kormányhivatal Törvényességi főosztályvezetőjével, aki felhívta a
figyelmüket arra, hogy meg kell hozni a döntést a három csatlakozni kívánó település
ügyében.
Baranyajenő és B arany aszentgyörgy községek csatlakozási szándékáról és annak
elfogadásáról már beszéltek korábban, hiszen a létszámleépítések kapcsán is elmondták, hogy
a pénzügyi irodán azért marad meg a mostani létszám, mert a két falu csatlakozik, szükség
van a kollégákra a megnövekedő feladatok miatt.
Gödre község csak az ÖNHIKI pályázat miatt hozta meg ezt a döntést, ők igazából nem
kívánnak Sásdhoz csatlakozni.
Az elmondottak értelmében javasolta, hogy Baranyaszentgyörgy és Baranyajenő községek
esetében járuljanak hozzá, hogy 2012. január 1. napjától Sásd lássa el a két település
körjegyzői feladatait, és bízzák meg a feladat-ellátási szerződés előkészítésével,
megkötésével.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele?
Mivel más javaslat, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon.
4
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
114./2011. (IX. 15.1 KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselő-testülete megtárgyalta Baranyaszentgyörgy Község
Önkormányzatának 20/2011. (VI.30.) számú határozatát, melyben az önkormányzat
kifejezi szándékát arra vonatkozóan, hogy 2012. január 1-jével Sásd Város
Önkormányzata lássa el számára a körjegyzői feladatokat.
A képviselő-testület együttműködési szándékát fejezi ki abban, hogy 2012. január 1jétől a körjegyzői feladatok ellátását a jegyző útján Sásd Város Önkormányzata
biztosítsa.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
előkészítésével, illetőleg a szükséges egyeztetések lefolytatásával.
Határidő:
Felelős:

2011. október 31.
Székely Szilárd polgármester
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
115/2011. (IX. 15.) KTH, számú
határozata
Sásd Város Képviselő-testülete megtárgyalta Baranyajenő Község Önkormányzatának
12/2011 .(VII. 13.) számú határozatát, melyben az önkormányzat kifejezi szándékát arra
vonatkozóan, hogy 2012. január l-jével Sásd Város Önkormányzata lássa el számára a
körjegyzői feladatokat.
A képviselő-testület együttműködési szándékát fejezi ki abban, hogy 2012. január 1jétől a körjegyzői feladatok ellátását a jegyző útján Sásd Város Önkormányzata
biztosítsa.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés
előkészítésével, illetőleg a szükséges egyeztetések lefolytatásával.
Határidő:
Felelős:

2011. október 31.
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy Gödre község esetében a
feladat-ellátást nem vállalják, az kézfelemeléssel szavazzon.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
116/2011. (IX. 15) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselő-testülete megtárgyalta Gödre Község Önkormányzatának
65/2011. (VI.30.) számú határozatát, melyben az önkormányzat kifejezi szándékát arra
vonatkozóan, hogy 2012. január l-jével Sásd Város Önkormányzata lássa el számára a
körjegyzői feladatokat.
A képviselő-testület Gödre Község Önkormányzata tekintetében a feladat-ellátást nem
vállalja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert Gödre Község Önkormányzatának jelen
döntésről való tájékoztatásával.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

6.1 Jusztinger Krisztina képviselő bizottsági tagságról való lemondása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester kérte Jusztinger Krisztina képviselőt, hogy terjessze elő
kérelmét.
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Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy új munkahelyen dolgozik egy dombóvári
pénzintézetben, ahol a munkaköre és a Pénzügyi Bizottsági tagsága összeférhetetlen, ezért
kéri, hogy fogadják el a bizottsági tagságról való lemondását.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
117/2011. (IX. 15) KTH, számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete Jusztinger Krisztina
képviselő Sásd Város Képviselőtestülete Pénzügyi és Városrendezési
Bizottságában
betöltött
tagságáról
összeférhetetlenség
miatti
lemondását elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a Pénzügyi és Városrendezési Bizottság
tagjának Dr. Jusztinger János képviselőt válasszák meg.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
118/2011. (IX. 15) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete Dr. Jusztinger János
képviselőt képviselő Sásd Város Képviselőtestülete
Pénzügyi és Városrendezési Bizottsága tagjának megválasztotta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt a Pannon
Szakképzési Társulási PénzügyiBizottságában betöltött tagságáról isle kíván mondani, mivel
az üléseken nem fog tudni részt venni. Kérte, hogy fogadják el a lemondását.
Székely Szilárd polgármester elmondta, mivel Pál Csaba képviselő a Társulási Tanácsnak
tagja, Dr. Jusztinger János képviselőt javasolja Jusztinger Krisztina helyett delegálni.
Papp Melinda aljegyző felhívta a figyelmet arra, hogy a helyettesítésről is gondoskodni kell
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy akadályoztatása esetén Pál Csaba képviselő
helyettesítse Dr. Jusztinger János képviselőt.
Dr. Jusztinger János képviselő a delegálást, Pál Csaba képviselő a helyettesítést vállalta.
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Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a delegálással és helyettesítéssel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
119/2011. (IX. 15) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a Pannon Szakképzési Társulás Pénzügyi
Bizottságába tagnak Dr. Jusztinger János képviselőt delegálja,
akadályoztatása esetén Pál Csaba képviselő helyettesíti.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

1J Sásd Városi Sportkör pályázatához ingatlanfedezet biztosítása
Előadó. Székely Szilárd polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester felkérte Nagy Lajos Lászlót a napirend ismertetésére.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az ingatlanfedezetnél két dologra
kell figyelni. Az egyik az, hogy most kaptak olyan félig rossz hírt az OTP-től, hogy a
korábban az önerős hitelünkre adtak jelzálog kezességet. Mivel a hitelt két részre osztották, és
ezt nem akarják szerződésmódosításnak felfogni, úgy kezelik, mint egy új szerződést, ezért
nem fogják biztosítani a jelzálogot automatikusan, és fel kell ajánlani egy ingatlant 11 mFt.
értékben. Olyan ingatlant kellett tehát keresni, ami elég kicsi ahhoz, hogy ide ne feleljen meg,
illetve a középiskola melletti üres telket, vagy a parkolót fel lehetne ajánlani, ha elfogadja a
pénzintézet. Támogatást megelőlegező hitelhez van szükség az ingatlanfedezetre.
Gáspár János Sportkör titkára elmondta, hogy első körben a teniszpályára gondoltak, mint
fedezet, de kiderült, hogy az egész egy helyrajzi számon van, és így jóval nagyobb az értéke,
mint amire szükség van.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kb. 6,4 mFt értékű fedezetre van szükség.
Pál Csaba képviselő szerint fel kell ajánlani a Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlant.

Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért képviselőtársa javaslatával, az
kézfelemeléssel szavazzon:

12

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

Sásd Város Képviselő-testületének
120/2011. (IX. 15) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Sásd Városi Sportkör
által az UMVP Leaderben megjelent 1005363 célterület azonosítószámú
„Kulturális, szabadidős-, sportszolgáltatások, közösségi színterek fejlesztése”
pályázaton elnyert 6.399.523.- Ft. értékű teniszpálya felújítás megvalósításához
kapcsolódó támogatást megelőző hitelfelvételhez a Sásd, Rákóczi u. 38. szám
alatti, 388. hrsz-ú önkormányzati lakás megnevezésű ingatlant ajánlja fel
fedezetül a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet számára.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jelzálogjog bejegyzéshez
hozzájárul.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy amennyiben a felajánlott ingatlan nem biztosít
elég fedezetet, ajánlják fel a Hömyék 19. szám alatti önkormányzati ingatlant is.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselő-testületének
121/2011, (IXA5) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy amennyiben a
1/2011. (IX.15) KTH. számú határozatában felajánlott ingatlan nem
biztosít elég fedezetet, további fedezetként felajánlja a Sásd, Hömyék
19. szám alatti, 804 hrsz-ú önkormányzati lakás megnevezésű ingatlant
a Völgység-Hegyhát Takarékszövetkezet számára.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a jelzálogjog
bejegyzéshez hozzájárni.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

A polgármester elmondta, amennyiben a bank a garanciát elfogadja, a hitelt megadja, elkezdi
a vállalkozó a teniszpályán a gumiborítás lerakását. Ezt csak száraz időben tudja garanciálisán
elvégezni, mert megjön a párás idő, akkor nem tudja lerakni, illetve nem vállal rá garanciát
8./Honismereti Szakkör kérelme
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a honismereti szakkör kéri a képviselőtestület
segítségét.
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Urvald Péter Honismereti Szakkör képviseletében elmondta, hogy a DIGITÁR pályázat
keretében elkezdték a gyűjtemény válogatását. Most a dokumentumoknál és a fotóknál
tartanak. Valószínű, hogy az épület felújítása az idén már nem kezdődik el, ezért a
dokumentumoknak egy páramentes helyiség, illetve szükség lenne egy olyan helyiségre, ahol
az anyagok válogatását, rendezését folytatni tudják, és ahova munkaidő után is be tudnak
menni. A jelenlegi épületben nincs fűtés, és a régi fotók, dokumentumok átnevesednek.
Egy telet már kihúzott így a gyűjtemény, de sürgősen megoldást kell találni. Amennyiben a
volt polgármesteri hivatal helyiségében lenne egy üres iroda, ez nekik megfelelne, mivel ott
van fűtés.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a CKÖ-nek maradt egy üres helyisége irodának,
nem tudja, hogy beköltöztek-e?
Urvald Péter Honismereti Szakkör képviselője, elmondta, hogy a Szent Imre u 14. szám
alatti épületben van a Mecsek-Völgy ség Hegyhát irodája, nem tudja, hogy ők meddig
maradnak ott, mert állítólag megszűnik Sásdon az ügyfélfogadásuk.
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy bérleti szerződés van az önkormányzattal az
iroda használatára, de mivel az egyesület az irodát teljesen felújította, úgy egyeztek meg az
önkormányzattal, hogy nem fizetnek bérleti díjat.
Rabb Gvőzőné alpolgármester azt javasolta, hogy amennyiben eddig a CKÖ nem vette
használatba az irodát, akkor most már ne pakoljanak oda be, adják oda ideiglenesen a
Honismereti szakkörnek. Ha már birtokba vették, akkor marad a gyermekesélyes iroda.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a Közösségi Házban nincs üres helyiség?
Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy sajnos ott sincs hely, a könyvtár sem tudott
teljesen mindent kipakolni. Bejelentette, hogy édesapja, egészségi állapotára tekintettel
lemondott a helyettesi posztról, és helyette Urvald Pétert választotta meg a tagság.
Mivel több hozzászólás, javaslat nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki
egyetért azzal, hogy a CKÖ részére felajánlott helyiségben helyezzék el a Honismereti
Szakkör dokumentumait, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
122/201 K1X.15Ú KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a
Honismereti Szakkör dokumentumait ideiglenesen a
Sásd, Rákóczi u. 41.szám alatti volt Polgármesteri Hivatalban lévő,
Sásd Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata részére
fenntartott, de még birtokba nem vett helyiségében tárolhatja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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9.1 Egyebek
Gáspár Andrea Sásdi Vendéglátóipari Szakképző-Iskola igazgatója elmondta, hogy
megérkeztek a 12 mFt-os pályázaton nyert eszközök. Minden tanteremben új asztalok,
székek, interaktív-táblák vannak, és megérkeztek a cukrászeszközök is. Szeptember végére
minden eszköz ideér.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ÁMK előtti parkolóval van egy kis
probléma. Biztosan emlékeznek rá a képviselők, hogy az építkezés megkezdése előtt egy
kaviccsal felszórt parkoló volt, ez volt a pályázatban. Ezt felbontották az alépítményig, és
mivel 5 év fenntartási kötelezettség volt, ezért az építkezés befejezése után új parkolót
építettek pótmunka keretében.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy problémát jelent az iskolának, hogy nem tudják
használni a kistomatermet, mert itt lesz a kőműves vizsga. Nem lehet ezt máshol megoldani?
Gáspár Andrea Vendéglátóipari Szakképző-iskola igazgatója felajánlotta, hogy náluk is
megoldhatják a vizsgafeladatot, mert le kellene falazni a szolgálati lakás felőli oldalt a
cukrászműhely kialakítása.
Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy felvette a kapcsolatot Körősfővel, október
21-22-23 napján várják a küldöttséget.
A képviselők jelezték, hogy örömmel elfogadják a meghívást.
Elmondta, hogy folynak az előkészületek az Európa napra, minden község bemutatja a hozzá
tartozó ország hagyományos ételeit, italait, ezekből ingyenes kóstolók lesznek. Sásd
Franciaországot képviselő, a vendéglátó-ipari szakiskola francia ételekkel várja a látogatókat.
A sportcsarnokban különböző sportágak tartanak bemutatót, az épület előtti színpadon pedig
kulturális csoportok lépnek fel. Reméli, hogy minél többen részt vesznek majd a
programokon.
A közösségi házzal kapcsolatban elmondta, hogy nagy gond az épület takarítása, minden
piszkos, poros, úgy kellett a hivatalból és a takarító tanfolyamról embereket kéni, hogy rendbe
tegyék az épületet. Az ÁMK-ban is vannak takarítónők, de a közösségi házat nem takarítják,
más örülne, ha dolgozhatna, ők pedig nem végzik el a munkájukat. Reméli, hogy az ÁMK
vezetése intézkedni fog az ügyben.
Az augusztusi ülésen beszéltek a zsidó temető állapotáról, Lelovics Mária és osztálya
kitisztították a temetőt, ezúton is köszönik a munkájukat.
A Kolozsvár utcában, a volt Vasbolt oldalánál is nagyon sok a szemét, ezt is el kell vitetni.
Jelezte, hogy a Temető utca 1 szám alatti önkormányzati bérlakásban, Márfiéknál rossz a
kémény, azt még a fűtési szezon előtt meg kellene nézni, és ha kell megjavíttatni.
Hausmann Mária képviselő jelezte, hogy péntekenként az Erste bank előtti a járdán árulják
a terményeiket a helyi lakosok, ezzel nagyban akadályozva a gyalogos forgalmat, szerinte ezt
nem szabad megengedni.
A helyi vendéglátósok megbízásából elmondta, hogy nehezményezik a vállalkozók, hogy
minden rendezvényen ugyan az a helyi vállalkozó a büfés.

15

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a bank körül, saját kapualjában évek óta árulja
a terményeit egy helyi lakos, szerinte ezzel nem akadályozza a forgalmat, e miatt nem kívánja
megbüntetni.
A helyi vendéglősök panasza kapcsán elmondta, hogy tud a dologról, nála is járt egy helyi
vállalkozó ez ügyben. Neki is elmondta, hogy amikor év elején összeállítják a
rendezvénynaptárt, be lehet jelentkezni ezekre a rendezvényekre.
Ezen felül mindenkinek jogában áll a közösségi házat kibérelni, ott bált tartani és italt árulni.
Az Európa nap egyébként nem önkormányzati rendezvény, azt az Alsómocsoládi Leader
Egyesület szervezi.

Papp Melinda aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy Dr.Vargha Dezső levéltáros ellenőrzést
tartott a hivatalban. A kézi irattárat rendben találta, de az alagsorban meg kell csinálni a helyet
az irattárnak, mert a 2005. előtti ügyiratok még a Rákóczi u. 41. szám alatti irattárban vannak,
azokat minél előbb el kell hozni és elhelyezni.
Mivel egyebekben több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester a nyilvános
ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta munkáját.

*JiSelnp

Papp Melinda
mb. aljegyző

Székely Szilárd
polgármester
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