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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. december 17. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem 
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak: Rabb . Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgármester, Hausmann Mária, Székely Szilárd, Pál Csaba, 
Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet. Megállapította, 
hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott 11./ napirendi pontot 
egészítsék ki a Luminitza és az Aq bej dér Szociális Szövetkezetekkel.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett döntött:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2./ Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./ Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Pál Csaba az Ideiglenes Előkészítő Bizottság elnöke 

Dr. Kajdon Béla jegyző

4.1 A  polgármesteri tisztség ellátásainak egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./ Sásd Város Önkormányzata 2015-2019. közötti időszak stratégiai ellenőrzési terve és a 
2015. évi belső ellenőrzési terve 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6.1 Óvodai felújítás közbeszerzési dokumentációjának elkészítésével kapcsolatos ki nem
fizetett tervezői díj
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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7. / Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8. / Katasztrófavédelmi őrs létesítésével kapcsolatos intézkedések
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

9 ./ Krechl Árpád Sásd, Rákóczi u. 22/A. szám alatti ingatlan megvásárlása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

10. / Sásd, Hömyék u. 26. szám alatti lakóházas ingatlan ingyenes önkormányzati
tulaj donba adásának kezdeményezése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

11. / Operando, Talionis, Luminitza és Arjbejder Szövetkezetekbe tagként történő felvételi
kérelem és részjegy-vásárlás 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

12. / Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javára üzletrész
értékesítése és vagyonkezelői jog alapítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Koszorús Tímea aljegyző

13. / Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére helyiség biztosítása és támogatási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

14. / Sásdi Polgárőrség részére helyiség biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

15. / Nyugdíjas Fesztivál megrendezéséhez helyiség biztosítása a Közösségi Házban
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

16. / Nagykarácsonyi kirándulás támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

17. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízásra benyújtott pályázatok
elbírálása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

18. / Tájékoztató a Néhai Osgyáni Ferenc Attila hagyatékát képező sásdi 0106. hrsz-ú
ingatlan belterületbe vonásáról 
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző

19. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 18./ és 19./ napirendi 
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg üzleti érdekekre való tekintettel.
A képviselő-testület ajavaslattal egyhangúlag egyetértett.
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N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezelőtti testületi ülésen felhatalmazást 
kapott arra, hogy levelet írjanak a KLIK-nek a sásdi általános iskola régi tetőszerkezetével 
kapcsolatosan. A levél megírásra került, amelyben arra hivatkoznak, hogy annak idején 
amikor ők átvették az intézményt, akkor semmilyen gond nem volt az állagával kapcsolatban, 
mert feléjük nem jelezték. A Kossuth Lajos utca igényét az út megépítésével kapcsolatban a 
Soltút Kft. megküldte az árajánlatot, melynek összege 6.431.590,-Ft, ez 3 méter hosszúságú 
útra van kiszámolva. Az ottani lakók úgy nyilatkoztak, hogy nekik egy 2 méteres út is elég 
lenne. De erről majd a jövő évi költségvetés tárgyalásakor kellene újra beszélni.

Pr, Jusztinger János alpolgármester jelezte, hogy a Fáy A. utcai garázssomál is rossz az út, 
szinte járhatatlan, elviekben szilárd útburkolattal van ellátva 40 éve.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy levelet kell írni ez ügyben.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy fog írni levelet.

Rabb Győzőné polgármester a temetőben megsüllyedt parcellával kapcsolatosan elmondta, 
hogy Bódog Tamás műszaki ügyintézővel kint jártak a temetőben, itt talajmechanikai 
vizsgálatot kell kérni, amennyiben a testület felhatalmazza a vizsgálat megkérésére.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy ezt ő is kérte írásban.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy tudja, látta a kérelmet.
A Sásd. Erzsébet u. 17a. szám alatti ingatlan eladásával kapcsolatban elmondta, hogy a testület 
döntött ez ügyben, mely szerint 900 eFt-ért megvásárolná a testület, de maximum 1 mFt-ért is 
megvásárolná. Az eladó közölte, hogy ők 2 mFt-ért szeretnék értékesítem. Elmondta részükre, 
hogy az önkormányzat, akkor nem vásárolja meg az ingatlant.
Az ívóvízes pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy kigyűjtötték azon intézkedéseket, 
amelyek megtörténtek. A tegnapi nap folyamán december 15-én a szállítói előleget elutalták a 
Szedibau Kft. részére. Valamennyi kútfúráshoz az engedély aláírási szakban van, karácsonyig 
ígérték, hogy valamennyi meg lesz.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen már beszéltek a Zölderő Magyarország Programhoz való 
csatlakozásról. Itt egy üzleti lehetőséget is felajánlottak, a bizottság úgy döntött, hogy ezzel 
egyenlőre nem kíván élni. A felajánlott 3 db ingyen fát elfogadják, majd ki kell jelölni a 
helyét, hová ültessék el. Amennyiben Sásd város lakosságának januárban tájékoztatást 
szeretnének tartani, akkor erre lehetőséget biztosítanak számukra, a fórum megtartására 
bérleti díj ellenében helyiséget biztosítanak.
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A Sásd. Rákóczi u. 26. ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a CIB Bank megkereste az 
önkormányzatot, mely szerint felajánlották az önkormányzatnak megvásárlásra ezt az 
épületet. A Pénzügyi Bizottság ezt is megtárgyalta, úgy döntött a bizottság, hogy nem kíván 
élni ezzel a lehetőséggel.
Sajnálattal közölte, hogy a külkapcsolatokra beadott pályázatuk nem nyert. 61 pontot értek el, 
és 70 pontot kellett volna elérni. Sajnos az volt a baj, hogy Medgyesi Réka folyamatosan 
emailozott a raabaiakkal, de nem tudtak egyezségre jutni, nem tudtak adatot szolgáltatni, ezért 
veszítettek pontot, sajnos nem volt jó a regisztrációs számuk, sőt a lengyeleké sem volt jó. 
Ahol kevesebb pontot értek el, az a program kiterjedésében volt, tehát a bevont országok 
száma alapján kaphatták volna meg a plusz 10 pontot. Jövő március 15. napjáig újra kiírásra 
került ez a pályázat. A raabaiakkal most telefonon is sikerült beszélni, megértették és 
elküldték részükre a pályázattal kapcsolatos információkat. Továbbá a mogilányiakkal is 
beszéltek ezzel kapcsolatban. A kőrösfőiek regisztrációs számukkal nincs semmi gond.
2014. november 13. napján ülésezett a Sásd és Térsége Nonprofít Kft., de sajnos a 
polgármesterek közül kevesen jelentek meg, ezért a Tanács határozatképtelen volt. Ezt 
követően újra összehívták november 18. napjára az ülést, ekkor már határozatképesek voltak. 
Ekkor úgy határoztak, hogy a Tanács felhatalmazta Dr. Barka Tamást a felszámolási eljárás 
kezdeményezésének a megindítására. Sajnos azóta sem történt ez meg. Továbbá ezen az 
ülésen döntött a Tanács, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásra a Zöldzóna Kft-vel a 
szerződést kössék meg. Ezen az ülésen szerettek volna még elnököt választani, de sajnos ez 
nem sikerült. A következő társulási ülést november 24. napjára hívták össze, erre az ülésre 
meghívták Dr. Solymosi Veronikát a Bm. Kormányhivatal részéről. Ezen az ülésen Gelencsér 
Gábort, Gödre község polgármesterét választották meg a társulás elnökének, de csak 
december 31-ig vállalta a megbízatást, emiatt a társulás december 18-án újra ülésezni fog. 
Elnökhelyettesnek Váradi Jánosnét, Tormás község polgármesterét választották. A nonprofít 
Kft-nek sajnos nem tudtak ügyvezetőt választani, Gáspár János sajnos nem vállalta el a 
felkérést.
November 15. napján megválasztották az új polgármestert Mogilányban, aki jelenleg a 
településen az iskolaigazgató.
November 14-én tartották Sásdon a Deutsch Klub szervezésében a Márton-nani rendezvényt. 
Nagyon sokan voltak, nagyon jól sikerült a rendezvény. Megköszönte a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak és a Deutsch Klubnak a közreműködő segítéségét, szervezését.
November 15-én tartották meg a Közösségi Házban az Óvodás bált, ez a rendezvény is 
nagyon jól sikerült, a bevételből redőnyöket készítettek az óvodában.
November 16-án volt a Városrészek Vetélkedője keretében az újtelepiek családi napja, 905 fő 
vett részt ezen a napon. Megköszönte a szervezőknek a munkáját, külön megköszönte 
Balogné Wirth Csilla munkáját. Elmondta, hogy az újtelepiek nyerték meg ezt a vetélkedőt, 
az ő tájékoztatásából tudja azt is, hogy amit nyertek pénzt, akkor abból a faház aljzatát 
szeretnék leburkolni. 60 eFt-os kaptak a minisztériumtól és 40 eFt-ot pedig az egyesülettől.

Urvald Péter képviselő tájékoztatta a testületet, hogy a városrészek vetélkedőjének 
eredményéről a hivatalos tájékoztatóra december 31-én a szilveszteri futás megkezdését 
megelőzően kerül sor.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy november 17-én találkozott Csirke Csaba a 
sásdi Rendőrőrs őrsparancsnokával és Váczi Istvánnal a komlói rendőrkapitánnyal. Kérésük 
az volt, hogy szeretnék, ha a rendőrségen az épületben lennének a mosdók, tehát nem kellene 
kijárniuk a kint lévő helyiségekbe. Merk Zsolttal már beszélt erről, hogy kimennek és 
megnézik ennek a lehetőségét.
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November 18-án Dakos József r. dandártábornokkal is találkozott, aki itt járt a Sásdi Történeti 
Tékában, ahol a járási közrendről, közbiztonságról volt szó. Elmondta, hogy Vásárosdombón 
létrehoztak polgárőr egyesületet, de az ottani polgármester nem támogatta ezt a 
kezdeményezést. Személyesen ő is megemlítette a sásdi rendőrség kérelmét a benti mosdók 
elhelyezésének tekintetében.
November 22-én a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Sásdi Történetei Téka közös 
szervezésében rendezték meg a megemlékezést a Sásdról elhurcoltak emlékére. A 
megemlékezés előtt szentmisét tartottak és koszorút helyeztek el a II. világháborús 
emlékműnél. Megköszönte a Sásdi Történeti Téka és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
közreműködő segítségét. Ezen a rendezvényen sokan részt vettek, jól sikerült a 
megemlékezés.
November 22-én tartották meg a Közösségi Házban a Katalin-bált ez a rendezvény is nagyon 
jól sikerült.
November 23-án volt a Deák téren a Belvárosi Családnap, ezen belül is a Deák tér 40. 
születésnapját ünnepelte. Ez a rendezvény is nagyon jól sikerült, színvonalas volt. 
Megköszönte a szervezők munkáját és a lakosság részvételét.
November 25. napján az óvodában jártak helyszín bejáráson. Az óvodai felújítással 
kapcsolatban továbbra is folyamatos egyeztetések vannak. Megindult a műszaki átadás
átvétel. A felújítási munkálatok folynak, az időjárás is kedvező.
November 27-én részt vettek közösen Dr. Jusztinger János alpolgármesterrel és Mihályi Péter 
műszaki kollégával a Bm. Önkormányzat közgyűlésén. Itt a területfejlesztéssel kapcsolatosan 
volt megbeszélés, kimondottan a hegyháti járásra 992 mFt-ot mondtak.
November 27-én tartották meg a Közösségi Ház tornacsarnokában volt Nagy Lajos sásdi 
lakos emlékére asztalitenisz versenyt. Nagyon sok résztvevő volt, a verseny jól sikerült. Sásd 
legjobb asztaliteniszezője Szabó Jenő sásdi lakos lett.
Ugyanezen a napon volt először a sásdi Adventi gyertyagyújtás a Közösségi Ház előtti 
koszorúnál. Itt műsorral a hittanosok készültek, a koszorút megszentelte a plébános úr. 
Megköszönte a plébános úr közreműködését és a hittanosok szereplését.
December 3-án a szociális társulás ülést tartott. Több hónapos egyeztetéseket követően erre az 
ülésre azért került sor, mert nem szerettek volna ugyanabba a hibába esni, mint 2012. év 
végén. Az intézmény vezetőjével, Megyeri Vilmos polgármester úr bevonásával közösen 
tárgyaltak. Sajnos látták a mutatókat, hogy 123 fővel lett év elején tervezve a gondozotti 
létszám, ezzel ellentétben 87 fő van. Ez nagyon nagy elmaradás. Ezen az ülésen tárgyaltak 
még Szágy község feladatellátási kérelmét is. A tanács döntéseit felolvasta. (A döntések a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva vannak.) Megnézték a rendelkezésre álló 
dokumentumokat és sajnos azt tapasztalták, hogy a dokumentumok között nincs összefüggés, 
nincsenek rendszerezve, pontatlanok. Az a szomorú, hogy ez több éve így ment és nem történt 
változás annak ellenére sem, hogy ez év elején Megyeri Vilmos polgármester külön is kérte, 
hogy legyenek rendben a dokumentációk, mégsem történt meg.
Tájékoztatta a testületet, hogy a testületi döntés értelmében Búzás Zsuzsanna beköltözött a 
Sásd, Temető u. 1. szám alatti lakásba. Merk Zsolték segítettek a beköltözésben. Kérte Merk 
Zsoltot, hogy a Hömyék 19. szám alatti lakás legyen bedeszkázva, senki ne tudjon oda 
bemenni.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a Sásd, Temető u. 1. szám alatti lakás kémény 
állapota nagyon rossz állapotban van, ezt a jövő évben mindenképpen meg kell csinálni. 
Jelenleg annyit csináltak most rajta, hogy ezt a telet kibírja, de javításra kerül.
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Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy ezzel a kéménnyel már a korábbi lakónál is 
gond volt. Megkérdezte, joguk van-e ahhoz, hogy Búzás Zsuzsannához néha bemenjenek? 
Szeretné látni, hogyan tartja rendben a lakást.

Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen. Személy szerint 
folyamatosan ellenőrizni fogja a lakót.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, ha Szágy község csatlakozik a 
társuláshoz, akkor közvetlenül 200 eFt-os plusz bevételt fog jelenteni a családsegítő és 
gyermekjóléti szolgálatnál. 149 főről van szó. Közvetett „haszon”-t jelent a társulásnak, hogy 
többfele oszlik a mínusz és ez kb. 100 eFt-ot jelent pluszban. A társulást így összességében ha 
nézik, amennyiben csatlakoznak, akkor a többi településnek ez 300 eFt hasznot hoz, 
amennyiben szakmailag nem jelent többletköltséget. Kizártnak tartja, hogy egész évben 
véghez vihető legyen, hogy nem fog plusz költséggel járni a szágyi település.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az előzetes számítások alapján 10 mFt-os hiány lett 
volna. A különböző intézkedések hatására a társulási döntések végrehajtása kapcsán a 
felmondások már folyamatban vannak. Megjegyezte, hogy a jelenlegi szakmai vezetőnek 
felajánlottak egy álláshelyet családgondozóként. Amennyiben nem fogadja el, akkor 
megszűnik a munkaviszonya. A meglévő személyi állománynál pedig kikötés és előírás, hogy 
több gondozotti órát kell teljesíteniük, mint korábban. Ennek az a lényege, hogy gyakorlatilag 
a házi segítségnyújtás nem hogy ráfizetéses lesz, hanem kicsit nyereségessé is válhatnak 
január 1-től azért is, mert az igen nagy ráfizetésként jelentkező 8 mFt a családsegítő szolgálat 
és gyermekjóléti szolgálati feladatok ellátása, ami szintén kötelező feladat és ott lakosságszám 
arányos a finanszírozás, ezt így le tudnák vinni 5 mFt-ra. Amennyiben az elgondolások 
megvalósulnak, akkor az 5 mFt még csökkenhet. Szágyot akkor lehet csak feladatellátásilag 
fogadni, ha költségeket feléjük is kivetítik lakosságszám-arányosan.

Székely Szilárd képviselő beszélt a szakmai vezetővel, ő azt mondta, hogy valamilyen 
szakmai problémák merültek fel a munkájával kapcsolatban. Megkérdezte, hogy milyen 
vizsgálat zajlott le, hogyan történt, készült-e róla jegyzőkönyv? Ő azt mondta számára, hogy 
az ő tudomása szerint az ő munkájában szakmai kifogást nem találtak. Célszerű lenne felhívni 
a szakmai vezető figyelmét arra, hogy vizsgálat folyt, áttekintették a szakmai működést és 
elmondani részére úgy, hogy ne legyen jogsértő.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az intézményvezetőtől a szakmai vezető már 
megkapta hivatalosan is a levelet. Hangsúlyozta, hogy nem azért lett megszüntetve az 
álláshely, amit képviselő úr elmondott, hanem azért, mert a jogszabályi értelmezések 
tekintetében mivel a házi szociális gondozói létszám csökkent 10 fő alá, már a jogszabály nem 
íija elő a szakmai vezető alkalmazását. A számára kiküldött levélben is ez van.

Merk Zsolt ügyvezető, Meződ község polgármestere elmondta, a szakmai vezetővel az volt 
a probléma, hogy továbbra is 8 órás munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozót, akinek havi 
szinten 80 órát tudtak leigazolni. Ugyanazt tették, amit a kistérségnél is tettek 4-5 évig, ebből 
lettek ott is a gondok, többek között a 24 mFt.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy december 6. napján volt a Karácsonyi vásár. 
egész napos rendezvény volt a Közösségi Házban. Délelőtt volt a Faodú Egyesület műsora és 
a Csérige tánccsoport karácsonyi műsora, nagyon szép volt mindkét műsor.
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Megköszönte a gyerekek közreműködését. Délután megérkezett a mikulás, aki a gyerekeknek 
átadta az ajándékot. Este volt a második Adventi gyertyagyújtás, ahol a Sásd Városi Fúvós 
Zenekar adott karácsonyi hangversenyt. Megköszönte a Foltvarró Körnek, a Sásdi 
Vendéglátóipari Középiskolának, a vállalkozóknak a vásáron való részvételüket. Külön 
megköszönte a Borbarát Körnek a forralt bor biztosítását, a konyhai dolgozóknak a forró 
csokit és a helyben, frissen sült sörkiflit, továbbá megköszönte a munkáját az AMK és 
Könyvtár dolgozóinak is.
Ezen a napon volt az általános iskolában is a Karácsonyi vásár, nagyon jól sikerült a vásár. 
December 8-án megkereste a Megyei Katasztrófavédelem az ügyben, hogy 50 fős 
katasztrófavédelmi csoportot kell létrehozni. A sásdi Polgárőr Egyesülettel közösen együtt 
szeretnének pályázni munkaruhákra, eszközökre. A járáson belül kellene majd a csapatot 
összehozni, Vásárosdombó közölte, hogy ő nem tud adni embert.
December 11-én ülésezett a Humánügyek Bizottsága, az újtelepiek már többször kérelmezték 
a buszmegálló létrehozását, ez ügyben írtak a Volánnak, a Bm. Közútkezelő Zrt-nek és a 
közlekedési hatóság részéről 3 fő tekintette meg a helyszínt. Mindenképp meg kell terveztetni, 
amennyiben felhatalmazást kap a testülettől. Továbbá a lakosságot az elképzelésről 
mindenképp tájékoztatni kell. A hatóság úgy nyilatkozott, hogy megoldható az elképzelés. 
Amennyiben a testület meg kívánja valósítani, akkor erről a jövő évben tárgyalni szükséges.
A Kanos Coop-tól is megkeresték a múlt héten, mely szerint a Gyurkovics János féle üzlet 
mögötti volt játszótéri területet felkínálták eladásra, 900 eFt+áfa Összeget jelöltek meg. A 
Pénzügyi Bizottság tárgyalt erről, a bizottság 500 eFt vételi árat javasolt.
December 13-án volt a harmadik Adventi gyertyagyújtás, itt az általános iskolások 2. és 3. 
osztályos tanulók adtak műsort. Második alkalommal jótékonysági céllal teát és 
mézeskalácsot árusítottak a Pons Sociorum Egyesület, a befolyt pénz és az összegyűjtött 
játékok kiosztásra kerültek a családoknál. Megköszönte az adományokat és a segítséget. 
December 16-án volt a pécsi székesegyházban a Sásdi Vegyes kar hangversenye, nagyon jó 
volt a hangverseny, majd ezután a Kodály Központban is volt hangverseny, amelyen 
úgyszintén részt vett. Megköszönte Pintér Gábor képviselő úrnak a meghívását, nagyon jól 
érezte magát.
„Kedves Vendégeim! Tiszteit Képviselők! Az év végéhez közeledve köszönetét szeretnék 
mondani mindazoknak, akik ebben az évben segítették városunk fejlődését, az önkormányzat 
munkáját, így köszönöm a Polgármesteri Hivatal, az AMK, az iskola, a civil szervezetek, a 
lakosság, az egyház és a vállalkozók támogatását és a testületnek az egész éves munkáját. 
Mindenkinek áldott, békés, szeretetteljes karácsonyt és boldog új évet kívánok!”

Dr. Juszt inger János alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy november 29-30-án 
a Sásdi Vegyes karral Váchartyánban volt. Megköszönte Pintér Gábor képviselő úrnak a 
gyümölcsöző kapcsolat kiépítését Váchartyánnal. Úgy gondolta, hogy ennek a kapcsolatnak 
nagy jövője lesz. Mindenki jól érezte magát. Ezen a rendezvényen a váchartyáni iskola kórusa 
is fellépett, úgy gondolta, hogy célszerű lenne felvenni a kapcsolatot a sásdi gyerekkórus és az 
ottani gyerekkórus között. Beszélt az ottani polgármester úrral, üdvözletét küldi polgármester 
asszonynak és a képviselő-testületnek.
Többen megkeresték az ügyben, hogy legyen Sásdon mindenki karácsonyfája. Nem volt 
egyszerű a dolog, tujákat kellett volna kivágni, de még sem tették, ezért erdészeti 
felajánlásból kaptak egy fenyőfát, melyet odaállítottak és feldíszítettek. Megköszönte Merk 
Zsoltnak és Urvald Péternek a közreműködését és segítségét ebben a dologban.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a baranyaszentgyörgyi testület hozott egy döntést, 
ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy mi a helyzet?
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Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem mennek el. Nem tudja, 
hogy miért szerettek volna elmenni. Ülést is úgy tartottak, hogy a hivatal részéről nem hívtak 
meg senkit. Ezután aljegyző asszonynak küldtek egy emailt a döntésükről. Ezt követően 
beszélt a baranyaszentgyörgyi polgármesterrel és elmondta részére, hogy a jegyző hiányában 
nincs érvényes döntés. Újra összehívatta az ülést december 11. napjára. Időközben 
információkat kaptak. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető kiszámolta, ha kiváltak volna, 
akkor 8 mFt-os bevételkiesés lett volna, továbbá minimum egy álláshelyet is elveszítettek 
volna. Ez a csatlakozó önkormányzatokat érintette volna. Gyakorlatilag dolgozót nem kellett 
volna elküldeni, de álláshelyet megszüntettek volna. Az információkat egymással 
megbeszélték, emiatt úgy döntöttek hivatalos testületi ülésen, ha továbbra is kapják az 1 mFt- 
ot, akkor maradnak a hivatalnál.

Székely Szilárd képviselő megkérdezte, szakmai kifogást nem emeltek a munkával 
kapcsolatosan?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy folyamatosan telefonáltak, ez helyi politikai 
dolog volt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a hivatal korábbi döntése alapján a hivatal az 
ünnepek előtti 3 napban és a két ünnep között ügyeleti rendszerben fog dolgozni. Minden 
osztály részéről lesz majd ügyelet. Erről majd tájékoztatni fogják a lakosságot is. Kérte a 
testületet vegye tudomásul, hogy december 22. napjától ügyeleti rendszerben dolgozik a 
hivatal.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy december 22-23-án a 
nyugdíjasok részére lesz főzés, az óvoda zárva lesz, ugyanis 1 gyermek jött volna óvodába, de 
jelezték már, hogy ők sem igénylik az óvodai ellátást.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal — ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül —. az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

188/2014. (XII. 17. j KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót tudomásul vette.
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2./ Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kiadott előterjesztéssel összhangban elmondta, 
hogy pénzügyi rendszerváltás zajlik jelenleg a pénzügyi irodán. A mostani új program sokkal 
jobb, mint a régi program volt. A pénzügyi kollégák nagyon sokat dolgoznak, hogy utolérjék 
magukat. Az előirányzatoknál igyekeztek minden testületi döntést figyelembe venni. Az 
uszodánál elkülönítettek 15 mFt-os keretet. A lényeg a módosításoknál, hogy kb. egy 
nullszaldós rendeletet próbálnak előterjeszteni, tehát nullszaldós az egyenleg. 675 ezer Ft-os a 
működési hiány, amit terveznek. Vannak tartalékaik is a bizonytalanság mellett. A 
bizonytalanságnál értendő a kistérségi hátralékokból Sásdot hátrányosan érintő tétel, a 24 mFt 
visszafizetési kötelezettség. Az ezt megelőző évről is van még a kistérségnek elszámolási 
fizetési kötelezettsége, amit szintén Sásdra szerettek volna inkasszálni. Ha bármi lenne, akkor 
ez kb. 30 mFt-tal sújtaná a sásdi költségvetetést. Ezzel szemben vannak költségvetési 
tartalékaik, mindezeket figyelembe véve tartja valósnak ezt a nullszaldós egyenleget, hiszen 
van a tartalékban 21 mFt-os normatíva fizetési kötelezettség, ez a jövő évben fog jelentkezni. 
Az uszodára van 15 mFt, ami ebben az évben szintén nem várható. A tűzoltóőrsre és az óvoda 
pótmunkára, egyéb ilyen felújításokra több mint 10 mFt-ot terveztek a költségvetésben.
A Pénzügyi Bizottsági ülésen beszéltek a fejlesztési és működési költségvetés 
összehasonlításáról. A fejlesztési költségvetésben beemelték a 64 mFt-tal a pénzmaradvány, 
jellemzően ez a fejlesztési költségvetésben ez benne is van bevételként, ugyanakkor ennek 
jelentős részét át kell csoportosítani működésre, ez a 4.sz. mellékletben látható, ott egy 42 
mFt-os átcsoportosítás látható. Időközben érkezett intézményi kérés, mindkettő az AMK-t 
érintő. Az egyik, hogy az ÁMK-nál állománygyarapításra szeretnének most 200 eFt-ot 
folyóirat megrendelésekre. A Pénzügyi Bizottság támogatta az ÁMK kérését. A Csorba 
Győző Megyei Könyvtárral van egy megállapodásuk, mely szerint itt látják el a 
mozgókönyvtári feladatokat, ez 2015. év végéig él, viszont ennek a finanszírozása csak 2014. 
december végéig hatályos. A döntéselőkészítés során arra jutottak, hogy négy hónapot 
előlegezzenek meg, ezzel a Pénzügyi Bizottság egyetértett és támogatta. A könyvtár írt egy 
szándéklevelet, melyben közölték, hogy szeretnék majd ezt a megállapodást megkötni.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a tények alapján úgy látja, 
hogy 2015. évben is rendben lesz Sásd városa.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az Alexandra Könyvkiadó Marketing 
Osztályával tárgyalt és sikerült kb. 40 példányt szereznie egy színes magazinból, melyet 
könyvtárfejlesztésre fog átadni térítésmentesen a sásdi könyvtárnak.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte alpolgármester úr felajánlását.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet- 
tervezetet fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata

7/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 
1/2014. (HL 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Pál Csaba az Ideiglenes Előkészítő Bizottság elnöke 

Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző először ügyrendi javaslatot tett, kérte a testületet, hogy egyhangúlag 
fogadja el, mely szerint blokkonként tárgyalja meg az SZMSZ részeit, első blokkba a rendelet 
szövegét, majd az egyes mellékletekről külön-külön tárgyaljanak és szavazzanak. Mindezek 
után a végén egy végszavazás lenne az egészről.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy személy szerint részéről is lesz majd 
módosító javaslata. Támogatta és egyetértett jegyző úr imént tett javaslatával. Részt vett az 
előkészítő bizottsági ülésen, ahol kialakult a rendelet tervezet végleges javaslata, amit 
mindenki kézhez kapott. Személy szerint neki is és jegyző úrnak is nagyon sok munkája van 
abban, hogy az elhangzott javaslatok jogszerű formába kerüljenek. A bizottsági ülés elején 
elmondta, annyit kér a résztvevőktől, hogy próbálják meg a politikát legtávolabb tartani ettől 
az üléstől, mármint a bizottsági üléstől, ez ott akkor nem sikerült. Elmondta, hogy a 
szavazásnál amikor tartózkodni fog, akkor az nem a döntésképtelenségét fejezi ki, hanem 
tartózkodik attól, hogy az SZMSZ-be ilyen szinten vigyenek politikát.

Dr. Kaidon Béla jegyző kérte a javaslatának elfogadását.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy jegyző úr javaslatát fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:



11

Sásd Város Képviselő-testületének

189/2014. (XII. m  KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a jegyző javaslatát elfogadva 
úgy döntött, hogy az SZMSZ rendelet-tervezet szövegét és az egyes 
mellékleteket külön-külön tárgyalja és mindegyikről külön szavaz, illetve 
polgármester mindegyikről külön nyit vitát.
Végezetül a képviselő-testület a komplett rendelet elfogadásáról is külön kíván 
szavazni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az Ideiglenes Előkészítő Bizottsági ülésen 
valamennyi képviselő-testületi tag jelen volt. Ami tervezetet elkészítettek, azt az új Mötv. 
alapján készítették el. A törvény tételesen összefoglalja, felsorolja, hogy mit kell tartalmaznia 
egy szmsz-nek. Az újdonság a 3. oldalon van, innét néhány dolgot kiemelt. A rendelet 
tervezet szövegében változás a testvértelepülési kapcsolatokból az olasz kapcsolatot törölték, 
Supinot. A várossá nyilvánítás korábban úgy szerepeit, hogy július 1-én ünnepi testületi ülést 
tartottak, most úgy van, hogy a testület tarthat ülést. Az Ügyrendi Bizottság megszűnt. A 
bizottság szerepének nagy részét a Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság vette 
át. A Szavazatszámláló Bizottságot beemelte kötelező érvénnyel, hogy ne kelljen minden 
alkalommal a titkos szavazásnál bizottságot választani. Fontos új elem, hogy a 
polgármesterük társadalmi megbízatásban látja el a feladatát és nem főállásban 
munkaviszonyként. A polgármester így tiszteletdíjat kap, megbízását közvetlenül a 
választópolgároktól kapta a választás eredményeként. Ezért munkajogi és olyan természetű 
eljárást vele szemben kezdeményezni, indítani nem lehet. Például nem kaphat fegyelmit. A 
bérezésében sincs mérlegelési jogköre a testületnek, ezt a jogalkotó a törvényben szabályozza. 
Folyamatos törvénysértés, vagy mulasztás esetén a polgármester esetében a testület csak a 
bírósághoz fordulhat. A mellékleteknél a fő hangsúly igazából és a vita, ami a bizottsági 
ülésen volt, ebből adódott. Ez a testület átruházott hatásköreiről rendelkezik. A 4.sz. 
mellékletben új elemként feltüntetett Tanácsnokok, illetve azok feladatköreinek 
meghatározása. Eddig ilyen nem volt. Nagyon fontos, a bizottság három olyan hatáskört 
változtatott meg, ami korábban nem így volt, a polgármester kárára és a bizottság javára 
átcsoportosítás történt. Ez az l.sz. melléklet 1.2.b,c/ pontban megtalálható. Ebben szerepel, 
hogy az önkormányzat és intézményei által szervezett kulturális programok lebonyolításának 
rendjéről való döntési jogkör a bizottsághoz kerül, ez azt jelenti, hogy az AMK feletti 
irányítási jogosítvány a polgármestertől kikerül és a Humánügyek Bizottságához kerül át. A 
másik fontos átcsoportosítás a külkapcsolatok vonatkozásában történt, mely szerint az ezekkel 
kapcsolatos döntéseknél a bizottság egyetértési jogot gyakorol, a polgármester önállóan nem 
járhat el. A harmadik fontos átcsoportosítás, mely szerint a nem intézményi, hivatali 
munkavállalók személyi körének meghatározása a polgármestertől kikerült és a bizottsághoz 
kerül át.
A tanácsnokokkal kapcsolatban elmondta, hogy egy kulturális és egy fejlesztési tanácsnok 
lenne. Fontos volt tisztázni, hogy szakmailag a tanácsnoknak mi a szerepe. Nem lehet a 
tanácsnoknak semmilyen döntési joga, intézkedni sem tud közvetlenül. De van egy általános 
felügyeleti joga azokra a feladatkörökre, intézményi tevékenységi körökre, amelyekről az 
SZMSZ 4. sz. mellékletben rendelkezik.
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Csak információt, tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, de semmilyen intézkedést közvetlenül 
nem kezdeményezhet. Viszont ha valamivel nem ért egyet, akkor a testület elé viheti az ügyet, 
és onnantól kezdve a testület tárgyalja meg a tanácsnok észrevételeit.
A 2.sz. melléklet 10-11. pontjaival kapcsolatban elmondta, hogy ez az új Mötv. rendelkezései, 
ahol előíija, hogy szmsz-ben határozza meg a testület, hogy a polgármesternek milyen 
jogosítványai lehetnek. Ebben konszenzus született összességében, ezt nem is változtatták 
meg. A 10. az, amikor a két ülés közötti sürgősen intézkedést kell hozni, és a polgármestert 
egy általános véleményezési ügyben keresik meg, akkor nem kell a testületet emiatt 
összehívnia, hanem ezt megteheti testületi döntés nélkül is a testület nevében. A l l .  pont 
értelmében már a testület nevében hoz döntést az önkormányzati törvénynek a rendelkezéseit 
is figyelembe kell venni (68.§.(3) bek.), ami azt mondja, hogy több testületi döntés 
eredménytelen, ebben nem volt testületi döntés, akkor lép be kisegítő szabályként a 
polgármester, és általánosságban az lett beemelve, hogy az anyagi természetű ügyekben 
anyagi hátrány érné az önkormányzatot, ebben az esetben a polgármester, ha ezek a törvényi 
feltételek fennállnak, akkor dönthet, természetesen utólagos tájékoztatási kötelezettség 
mellett. Ezek fővonalaiban azok a rendelkezések, amelyet az Szmsz kapcsán a bizottságnál 
felmerültek. Ezekben a kérdésekben vita alakult ki, nem egyhangú szavazás volt, hanem 
minősített többséggel voltak a mellékletek elfogadva.
A jövő év januárjában az Szmsz-re majd módosító javaslatot kell tennie, miszerint a tegnapi 
nap folyamán levelet kaptak a kormányhivataltól, amelyben központilag olyan álláspontra 
jutottak, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal való kapcsolattartást az SZMSZ-ben is 
szabályozni kell valamilyen szinten.

Dr. Juszt inger János alpolgármester az SZMSZ a 32.§. 6.) bekezdése rendelkezik a 
jegyzőkönyvről, mely szerint a jegyzőkönyv készítése hangrögzítés alapján készül, a 
hangrögzítés tényéről az ülést vezető polgármester felhívja képviselők figyelmét. 
Megjegyezte, hogy eddig erről a testület nem lett figyelmeztetve. Véleménye szerint jó lenne, 
ha videofelvétel is készülne a testületi ülésekről. Személy szerint mindig elmondta, hogy ő 
szeretné, ha lenne ilyen, de kampányidőszakban is elhangzott már, hogy az ülésekről legyen 
felvétel. Ha szeretnék, hogy legyen videofelvétel az ülésekről, akkor azt ide kell beírni az 
Szmsz-be. Utána járt ennek a kérdésnek, hogy mi szükséges ehhez. Két úton lehet elindulni, 
az egyik, hogy a városban a kábeltévé szolgáltatást ellátó cég elviekben biztosít két csatornát 
a város részére, amit igénybe vehetnének. Úgy gondolja, hogy ez a nehezebben 
megvalósítható lehetőség. Nem is mindenkinek van kábeltévéje, tehát nem is mindenki tudná 
ezt nézni. A másik megoldás, hogy élő videoközvetítés lenne, tehát az interneten lenne 
követhető a testületi ülés. Egy linket kellene feltenni a városi honlapra és gyakorlatilag ott 
bárki láthatja, hogy hol érhető el az adás. Egyhuzamban 8 órát lehet közvetíteni. A felvett 
anyag utólag már nem módosítható. Több apró dologra is szükség van, ezen kívül digitális 
kamera, állvány, számítógép, mikrofon, kábelek szükségesek még. Amennyiben van 
kamerájuk és állványuk hozzá, akkor ez kb. 200 eFt-os költséget jelentene. Teljesen 
biztonságos ez a rendszer, ebbe senki nem tud belépni, hiszen az önkormányzat regisztrálja 
magát és saját kódja lesz.

Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint ilyen jellegű kamerájuk nincs.

Dr. Jusztinger János alpolgármester azért mondta el, mert ha a testület ezt szeretné, akkor 
az Szmsz-ben rögzíteni kell, hogy nemcsak hangrögzítés, hanem videofelvétel is készül. 
Amennyiben ezt beírják, akkor ezt a következő testületi ülésen meg kell oldani. Azt is 
megtehetik, hogy ebbe a bekezdésbe beírják, hogy videofelvétel készülhet.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy biztosan nem annyiba kerülne, mint amennyit 
alpolgármester úr említett, hiszen ő már valamikor ezt megvizsgáltatta. Van egy informatikai 
cégük, aki az Önkormányzat informatikai feladatait ellátja. Őt az nem nyugtatja meg, hogy 
mennyire biztonságos, hiszen ezért ő felel. A következő ülésre meghívja majd a Tf-Center 
Kft-t és mondják el, hogy ez mivel jár, hogyan jár, hogy lehet garantálni az adatbiztonságot.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy 2006.óta képviselő, azóta ezt 
folyamatosan elmondja, végre azt szeretné, ha ez a dolog most elindulna, ezt mindenki csak 
megígéri és nincs folytatása. Személy szerint utánajárt, úgy látja, hogy nem kivitelezhetetlen.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a dombóvári és a mágocsi testületi ülésekről 
készült felvételeket, akik készítik, megkeresték őt itt a hivatalban személyesen. Közölte velük, 
hogy majd a testület tárgyal és dönt ez ügyben, jelen pillanatban árajánlatot vár tőlük.

Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy az Szmsz-be írják bele, hogy a testületi 
ülésről videofelvétel készülhet.

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy készülhet felvétel, mert közszereplők, a 
személyiségi jogokat nem sérti, csak a hallgatóságot nem szabad felvenni. Javasolta, hogy 
hallgassák meg az informatikust ez ügyben.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy a 32.§. (6) bekezdését egészítse ki azzal, hogy 
videofelvétel készülhet, illetve a rendelet általános részét fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

190/2014. O a i .m  KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az alpolgármesteri javaslatot 
elfogadja és ennek megfelelően a 32.§. (6) bekezdését kiegészíti az alábbi 
mondattal: „A képviselő-testület ülésein videofelvétel készülhet.”
A képviselő-testület a kiegészítéssel együtt a rendelet-tervezet szöveges részét 
elfogadta.

Dr. Kaidon Béla jegyző a tervezet 1. sz. mellékletével kapcsolatban elmondta, hogy a 
Humánügyek Bizottságára átadott hatáskörökről van szó, ami vitát váltott ki, az az 1.2. b-c. 
pontok, illetve az 1.5. pont.

Rabb Gvőzőné polgármester az l.sz. melléklet 1.2.b. pontjával kapcsolatban úgy érzi, hogy 
az előző években is folyamatosan minden év elején egyeztetést tartottak az AMK-val, mindig 
megbeszélték az egész éves rendezvényeket.
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Úgy gondolja, ha ezeknek az irányítása nem egy kézben lesz, akkor ezeket a rendezvényeket 
nem lehet így megvalósítani. Sokkal könnyebb elvárni az adott feladatot attól, aki koordinálja 
az egészet.
A külkapcsolatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a lengyelekkel már évek óta nem volt 
szoros a kapcsolatuk. Az idei évben személy szerint ő kezdeményezte újra a kapcsolatot, 
amikor év elején Egerben találkoztak a mogilányi polgármesterrel. A gyerekek további 
csereüdültetését is ő indította újra.

Pintér Gábor képviselő véleménye szerint eddig is kiválóan működtek ezek a dolgok, helyén 
is voltak a dolgok. Ezt az egészet teljesen feleslegesnek érzi, visszataszítónak tartja.

Székely Szilárd képviselő elmondta, a team munkának is van számos előnye, az egyéni 
döntéssel szemben számtalan előnye van a teámnak. Az, hogy valami hogyan fog sikerülni 
vagy nem sikerülni, ezt csak véleményként tudja most elfogadni.

Dr. Juszt inger János alpolgármester elmondta, hogy a Pénzügyinél is van újdonság, a 
közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban.

Rabb Győzőné polgármester az 1.5. ponttal kapcsolatban elmondta, hogy ebben az évben 
167 fő közfoglalkoztatott volt. A képzésekkel kapcsolatban elmondta előfordul olyan, hogy 
pár óra elteltével azonnal dönteni kell a személyek kérdésében. A komlói munkaügyi központ 
vezetőjével nagyon jó kapcsolata van. A közmunkásokkal kapcsolatban Merk Zsolttal mindig 
egyeztetett. Mindig igyekezett mindenkin segíteni munkaügyben. Úgy érzi, hogy számára ez 
sértő.

Dr. Jusztinger János alpolgármester az 1.5. pontban arról van szó, hogy a Humánügyek 
Bizottsága kapja meg azt a jogkört, hogy a közmunkások személyi körét gyakorlatilag 
meghatározhatja, megmondhatja a polgármesternek, hogy közülük kikkel köthet szerződést, 
kivéve azt az esetet, ha a bizottságnak nem áll rendelkezésére elegendő idő a döntésre. 
Érdekes dolognak tartja, hogy a Humánügyek Bizottsága ekkora hatalmat kap az Szmsz-ük 
szerint.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogyha egy szélesebb kör mondja el véleményét abban, 
hogy kit venne fel a polgármester, biztosnak tartja, hogy például Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is jobban örülne annak, ha többen döntenének felvétel ügyben. Elmondta, 
hogy a Humánügyek Bizottságában is többen vannak. Valamikor a közfoglalkoztatás is 
szociális jelleggel indult el.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy van mindenkinek mobiltelefonja, körbe kell 
telefonálni a bizottság tagjait és meg kell kérdezni a véleményüket.

Rabb Győzőné polgármester megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, 
hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

191/2014. fXII.17.t KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az SZMSZ 1. számú 
mellékletét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy következik a 2.sz. melléklet, ez összefügg az 1. sz. 
melléklettel, ami bekerült ide pluszként, azt a polgármestertől vették ki.
Az SZMSZ rendelkezik arról is, hogy a gazdálkodással összefüggő jogosítványainál meg kell 
határozni, hogy mit gyakorolhat a polgármester. Úgy kerülték ki, hogy eddig a költségvetési 
rendeletben lesz meghatározva, hogy mennyi az az összeg, amelyben átcsoportosítási 
Összeggel élhet. Amikor elfogadják az önkormányzat költségvetését, onnan annak 
végrehajtása a polgármester joga és kötelessége. Azokon az előirányzatokon belül, ami nem 
kiemelt előirányzat, azzal ő gazdálkodik. Akkor kell majd előjönni ezekkel a 
rendelkezésekkel, amikor kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítást szeretne a 
polgármester felhatalmazással. Ezt a költségvetési rendeletben szabályozzák majd. A 
polgármester, mint költségvetési szerv vezetője az ő költségvetési intézménye maga az 
önkormányzat.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, 
hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

192/2014. ÍXII.17.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az SZMSZ 2. számú 
mellékletét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

Dr. Kaidon Béla jegyző a 3. sz. melléklettel kapcsolatban elmondta, hogy ez nagyon fontos 
melléklet. Ebben vita nem volt a bizottsági ülésen, csak pontosításokat tettek. Itt kell 
meghatározni az önkormányzat kötelező feladatait, ezek gyakorlatilag a törvényben előírtak. 
Ebben a mellékletben van az önkormányzat önként vállalt feladatai is (amatőr művészeti 
csoportok támogatása, helyi civil szervezeti helyi szabadidős tevékenységének támogatása, a 
helyi közrend és közbiztonsági tevékenységben közreműködő civil szervezetek támogatása, 
egyházi, felekezeti tulajdonban lévő temetők gondozása).
Természetesen, hogy milyen mértékben kívánja ezt a feladatot a testület ellátni, ezt mindig az 
éves költségvetésében fogja meghatározni az anyagi támogatások megítélésekor.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy a 3.sz. mellékletet fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

193/2014. ÍXII.17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az SZMSZ 3. számú 
mellékletét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

Dr. Kaidon Béla jegyző a 4. sz. melléklettel kapcsolatban elmondta, hogy 2 tanácsnok lesz, 
erről majd a következő ülésen tudnak dönteni. A tanácsnok személyére a törvény értelmében 
bármelyik képviselő tehet javaslatot. Pontosan leírásra került, hogy a két tanácsnok milyen 
feladatot lát el.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy tanácsnok nélkül eddig is működött az 
önkormányzatuk. Úgy véli, hogy ez megint más miatt kell. Személy szerint szükségtelennek 
tartja a tanácsnokot.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a fejlesztési programok előkészítésében azonnal 
kellett egy testületi ülést tartani, ez megelőzhető lett volna, ha a tanácsnok figyelte volna a 
hatásköröket, időben szólt volna a testületnek, hogy erről azonnal tárgyalni szükséges.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési 
Bizottság elnökének kellett volna ezt a rendkívüli testületi ülést összehívni, véleménye szerint 
az ő feladata lett volna.

Pál Csaba képviselő ezt kikérte magának, ő úgymond otthon ül, honnét kellene tudnia, hogy 
milyen sürgős ügy van, amiért össze kellene hívnia a testületi ülést.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdálkodási és 
Városfejlesztési Bizottság elnöke nehezen hívhat össze testületi ülést. A rendkívüli testületi 
ülésre akkor ő tett javaslatot.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy rosszul mondta, bizottsági ülést összehívhatott 
volna.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

194/2014. ('XII. 17.1 KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az SZMSZ 4. számú 
mellékletét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadta.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy végig értek az egész tervezeten, minősített többséget 
kapott a szöveges rész és valamennyi melléklet, ezért a polgármester asszonynak most 
végszavazásra kell feltennie az egész kiadott anyagot.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott rendelet tervezetről a 
módosításokkal és mellékletekkel együtt szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1 
tartózkodással -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy október 12-én történt egy választás, Székely Szilárd 
nem lett polgármester, véleménye szerint ő ezt a mai napig nem tudja elfogadni, és ennek a 
levét issza a mai napig is az önkormányzat, ez motiválja a döntéseiben és a cselekedeteiben is. 
Olyan légkörben dolgoznak pillanatnyilag, ahol kezdve az alakuló üléstől és az ülésszakban 
tartott testületi ülések, azóta is a rosszindulat működik a 4 fő akaratával. Sajnos ilyen 
körülmények között nagyon nehéz dolgozni Sásdért. A 4 embert nem Sásd szolgálata 
motiválja, hanem egy embernek az akarata, aki az eredményt nehezményezi.

Nagyon szomorú, hogy ilyen légkörben kell dolgoznia, mert máshogy ismert meg sok embert 
és egyes embereknek felülírja a közszolgálatot egy másik politikai akarat.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ő másképp látja ezt az egészet. Úgy érzi, hogy ma volt 
az első bizottsági ülés, ahol úgy érezte, hogy kezd normális mederbe menni minden. 
Véleménye szerint majd eltelik egy kis idő, és minden normális úton fog haladni úgy, ahogy 
eddig. Nem érti képviselő urat, hogy miért vádol meg embereket, azért talán, mert máshogy 
látják, máshogy gondolják a dolgokat.

Urvald Péter képviselő ismételten arra kérte Pintér Gábor képviselő urat, hogy az ő nevében 
ne nyilatkozzon, ez nem az első alkalom volt, akkor is megkérte erre. Arra kérte, hogy másra 
ne vetítse ki a saját problémáját.
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Székely Szilárd képviselő elmondta az is lehet, hogy Pintér Gábor képviselő úr nem tudja 
feldolgozni, hogy nem lett alpolgármester, ezért személyesen okolta őket az előző ülésen, 
amikor a bizottság ülésezett. A bizottsági ülésen képviselő úr elkezdett személyeskedni, 
felugrott, gyerekesen viselkedett. Higgadtan kell viselkedni és képviselőhöz méltóan. Ha 
valamivel nem ért egyet, akkor meg kell mondani, vagy javaslatot tenni. Senki nem mondott a 
másikra rosszat. Pintér Gábor képviselő megkérdezte tőle, hogy milyen alapon tett javaslatot 
az SZMSZ-ükhöz? Elolvasta az önkormányzati törvényt, amit képviselő úrnak 4 évvel ezelőtt 
el kellett volna olvasnia, képviselő úr is tehetett volna javaslatot, és nem az ő személyét kellett 
volna bírálni. Saját maga mondott le a polgármesterségről, lemondott a tiszteletdíjáról, külső 
körülmény hatására. Ami javaslatokat tett az elmúlt időszakban az mind azért történt, hogy a 
város hatékonyan tudjon gazdálkodni, vagy olyan mulasztásra hívta fel a figyelmet, amiben 
éppen időben voltak, megelőzzék és még tehetnek az ügy érdekében. Soha nem foglalkozott 
azzal, hogy Pintér Gábor képviselőnek milyen befolyása legyen, amúgy lehetett volna 
alpolgármester, ha a testület úgy dönt, hiszen ezen sem múlik. Sőt, ha egyeztetett volna vele 
és elmondja, hogy miért szeretne alpolgármester lenni, akkor lehet ő is megszavazta volna, de 
erre nem volt lehetőség. Ő volt egyedül aki szinte könyörgött, hogy egyeztessenek. 
Támadhatja az ő személyét, majd eldől, hogy kinek lesz igaza, a döntést pedig a többség 
hozza, amit képviselő úrnak tudomásul kell vennie, mert a város vezetésére a 
választópolgárok képviselő-testületet, a feladatok végrehajtására pedig polgármestert 
választottak, erről szól a törvény is. Arra kérte képviselő urat, hogy olvassa el.

4./ A polgármesteri tisztség ellátásainak egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők juttatásairól szóló rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a rendelettervezet kiosztásra került. A módosítás 
arról szól, hogy a díjátvállalásra, illetve megtérítés kifizetésére félévente, a félévet követő 30 
napon belül a havi számlák benyújtása ellenében kerülne sor. A módosításra az 
alpolgármester úr tett javaslatot, a pénzügyi irodával beszélt erről. Összevontan kellene ezeket 
az elszámolásokat megtenni, mert nagyon bonyolult.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott rendelet tervezetet fogadják 
el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:



19

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők 
juttatásairól szóló 6/2014. (XI.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./ Sásd Város Önkormányzata 2015-2019. közötti időszak stratégiai ellenőrzési 
terve és a 2015. évi belső ellenőrzési terve 
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző a stratégiai tervet kiadták, kiadott anyag végén található a belső 
ellenőrzési ütemterv. Amit vizsgálni fognak, az a kötelezettségvállalás rendje az 
önkormányzatoknál és a hivatalnál. Sásd Város Önkormányzata lefolytatott közbeszerzési 
tevékenységének vizsgálata, ezt szeptemberre ütemezték. A támogatások elszámolása és 
nyilvántartása. Számviteli rend és a bizonylati rend betartása. A házipénztár működési 
vizsgálata, a munkaidő nyilvántartás, szabadságok kimutatása. Közfoglalkoztatás 
dokumentálása. Önköltségszámítás rendje, az önköltség számítási szabályzatuk az 
önkormányzati hivatali autókra vonatkozik. Mindezeket kívánják és szeretnék vizsgáim.
Kérte a testületet, hogy mind a stratégiai tervet, mind a jövő évi belső ellenőrzési ütemtervet 
fogadjad.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszak 
Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervet fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
195/2014. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásd Város Önkormányzat 2015-2019. közötti időszak
Stratégiai Ellenőrzési Tervét és a 2015. évi Belső Ellenőrzési Tervet
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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6./ Óvodai felújítás közbeszerzési dokumentációiának elkészítésével kapcsolatos ki 
nem fizetett tervezői díj 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a testület korábbi döntése alapján 
Székely Szilárd képviselőt hatalmazta fel a Bross Kft-vel való tárgyalásra, ahová személy 
szerint ő is és az alpolgármester úr is ment. Kérte Székely Szilárd képviselő urat, tájékoztassa 
a testületet a tárgyalás eredményéről.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a tárgyalás sikeres volt. Az előzetes 
telefonbeszélgetés alkalmával kiderült, hogy a felszámoló hajlandó volt az egyezkedésre. 
Egyértelmű volt, hogy a korábbi vállalkozó miatt kellett az önkormányzatnak többszöri 
közbeszerzési eljárásokat lefolytatnia. Kérték, hogy ennek a költségét ismerje el, melyet 
elfogadott. Ennek összege 1 mFt. így az 5 mFt-os követelésük kb. 4 mFt-ra csökkent ezáltal.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy semmilyen dokumentációt nem írt alá, már 
megküldte a végszámlát, csak nem jó, vissza is küldték részére. Az előlegelszámolást nem 
vezette át a végszámlából. Kérték, hogy vezesse le a számlából, mert augusztusban el kell 
számolni a Közreműködő Szervezet felé. Emellett kérte Kis-Pál Mónikát, hogy keresse meg a 
Közreműködő Szervezetet, hogyha csak végszámlát adnak be, akkor lezárható-e a SZAK
KOM Kft. története véglegesen.
Elmondta, hogy amikor a 2. közbeszerzési kiírást megtették, ott jelezte már, hogy 
valószínűleg problémájuk lesz a tervezői díjjal, mert a SZAK-KOM Kft-vel kötött 
megállapodás, ott beragadt a SZAK-KOM Kft. tervező felé, tehát nem volt kifizetve a kiviteli 
tervek díja, csak részben és az új kivitel kapcsán már az Investmen Kft. mondta, hogy majd új 
tárgyalásokat kell folytatni a nyertes ajánlattevővel, hogy mennyi az ami kiviteli tervből 
bevállal a visszalévő részből és mi az, ami az önkormányzat része lenne. Felhatalmazást 
kapott arra, hogy ezeket a tárgyalásokat lefolytassa és a végén tájékoztassa a testületet. 700- 
900 eFt közötti összegről van szó. Ez 50 %-a annak amiről beszélnek, a másik felét a 
kivitelező fizeti ki abból az összegből, amit a közbeszerzési eljárás során megnyert. Annak 
idején adott ki írásos anyagot a testület felé. A testületnek kellene megállapítani az összeget, 
hogy mennyit fizet.
Megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás a mai nappal hivatalosan. A pótmunka 
szerződésre az ajánlattételi felhívást elküldték, január 5. napjával fog beadásra kerülni, majd a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság fog dönteni a kivitelező kiválasztásáról. A 
teljesítési határidő módosítását kezdeményezték a pótmunkánál már korábban, a határidő 
december 15. napjára módosult az eredeti kiviteli szerződés. Ez alapján a kiviteli szerződés 
végleges teljesítési határideje december 15., ezért indult el a mai nappal a műszaki átadás
átvételi eljárás. Ha január elején sikerül eredményt hirdetni, akkor arról volt szó, hogy január 
végéig a pótmunkákat is elkészítik és a két eljárást együttesen le tudják zárni.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök, képviselő
megkérdezte, nem jogsértő, hogy beduplázzák a tervezési költségeket?

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy módosítani kell a kiviteli tervet.
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Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök, képviselő tehát 
akkor ez egy alkupozíció. Jogilag a bizottság elvetette, hogy duplán nem lehet terveztetni. A 
bizottság 500 eFt-ot mondott.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, nincs duplázás. A kiviteli terv költsége nem szerepel a 
pályázatban.

Dr. Jusztinger János alpolgármester nem érti, hogyan lehet kérni olyant, hogy 700-900 eFt, 
miért nincs itt egy konkrét szám?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez alku kérdése.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta az a baj, hogy amikor az új közbeszerzés kiírásra 
került, akkor ott a határozati javaslatba benne szerepel, hogy még felmerülő költségek vannak.

Pintér Gábor képviselő akkor mehetnek még lejjebb is a 500 eFt-nál.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök, képviselő nem lehet 
ilyent tenni, ez etika kérdése.

Dr. Jusztinger János alpolgármester hiába ülésezett a bizottság, hiszen nem volt előttük egy 
konkrét szám.

Székely Szilárd képviselő ezt a levelet nem lehet figyelembe venni. A bizottság abban 
maradt, hogy a kiadott levelet nem tárgyalják, hanem az elismert tervezői költség 
megfinanszírozására biztosítanak 500 eFt-ot

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy senki nem ismeri a pontos összeget, 
miért fizetnének ennyit? Elmondta, hogy nincs konkrét szám, személy szerint ő ez alapján 
nem tud dönteni.

Rabb Gvőzőné polgármester a korábbi döntésben szerepelt a felmerült költségek vállalása.

Székely Szilárd képviselő véleménye szerint ne tárgyalják meg ezt újra, hanem a testület és a 
bizottság javaslata alapján a tervezési költségekre maximum 500 eFt-ot biztosítsanak.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, akkor biztosan a maximumot fogják ők is 
mondani.

Dr. Kaidon Béla jegyző határozati javaslatként javasolta, hogy a tervezőnek a második 
közbeszerzési kiírás kapcsán felmerülő többletköltségeinek elismerésére 500 eFt-ot állapítson 
meg. A tervező pedig majd elkészít egy szerződéstervezetet.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a mai nappal elkezdődött a műszaki átadás- 
átvétel, a Pillér Kft. sok mindent bevállalt, véleménye szerint jól dolgoznak.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testületének

196/2014. OCII.17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az óvoda felújításával 
kapcsolatos kiviteli tervek előre nem látható többletköltségeire maximum 
500.000,-Ft-ot biztosít a saját költségvetése terhére. Felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a kiviteli terv készítőjével a szerződést megkösse, 
meghatározva azokat a többlet tervezői munkákat, amelyekre ezen összeg 
kifizetése elismerhető.

Határidő: közlésre: 2014. december 30., szerződéskötésre: 2015. január 30. 
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

1J Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodás módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző azért volt fontos a módosítás, mert a tagönkormányzatok 
határidőben kilépési szándékukat jelezték. Sásdi testület is hozott a kilépési szándékáról 
döntést, amely feltételes. Ha 11-e maradnak, akkor ezt a létszámváltozást is át kell vezetni a 
megállapodásban, továbbá a megszüntetés folyamatában eddig megtett lépéseket is leírják. 
Döntést kell hozni az SVI Nonprofit Kft. átadásában. Továbbá a GYEP júliusban lejárt, a 
létrehozott költségvetési szerv is hamarosan megszűntetésre kerül. Gyakorlatilag ezeket a 
változásokat vezetik át a társulási megállapodásban.

Székely Szilárd képviselő amikor ez a megállapodás hatályba lép, a kincstár nem fog majd 
inkasszálni?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta az lenne a legjobb, hogyha mindenkitől 
vegyék el a ráeső részt, ahogy ezt tették más normatíva esetében is.

Székely Szilárd képviselő így lenne a jó. De nem ezt fogják tenni, attól fél, ha van egy 
költségvetési szerv, ahonnét bevonhatják az összeget, akkor nem léphetnek át rajta, ha nincs.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a bizottsági ülésen is beszéltek arról, hogy ez 
nemcsak Sásd, olyan megoldást fognak találni, ahol kvázi felkínálnak egy támogatást, hogy 
fizessék be, adjanak be rá ÖNHIKI-t.

Székely Szilárd képviselő javasolta és kérte, hogy a közös hivatalok vezetői vegyék fel 
egymással a kapcsolatot ez ügyben.

Rabb Győzőné polgármester megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése,
hozzászólása?
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

197/2014/XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodását 2014. 
december 31.-i felmondások és a társulás megszűntetésének 
előkészítése miatt felülvizsgálja a megállapodás 2015. január 1-től 
hatályos szövegét a jegyzőkönyv mellékleteként csatoltak szerint 
elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.

8./ Katasztrófavédelmi őrs létesítésével kapcsolatos intézkedések 
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta ez ügyben leveleztek, szerződést váiják, de még nem 
kaptak a mai napig szerződést. Amíg nincs szerződés, addig a testület nem tud dönteni. A 
küldött levelükben kérik a talajmechanikai vizsgálatot, ennek költsége 227.800,-Ft.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott anyagban két határozati javaslat van. Az 
egyik arról szól, hogy a talajvizsgálati jelentést elkészíttetik és várják a továbbiakat. A másik 
határozati javaslat pedig arról szól, hogy addig nem végeznek el semmit, amíg nincs meg a 
várva várt szerződés. Ha elolvassák a főigazgató gazdasági helyettesének a levelét, tehát nem 
ők intézik, hanem az MNV Zrt., az ő nevükben pedig nem tudnak szerződést kötni. Másrészt 
pedig pályázatból lesz a finanszírozás és nem saját forrásból, mint ahogy korábban erről szó 
volt.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök, képviselő elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta és a „B” változatot támogatja.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, biztosan komolyan gondolják, mert beadták már az építési 
engedélyt. Az MNV Zrt. úgy nyilatkozott, hogy majd tavasszal jelentkeznek. Javasolta a B 
javaslatot kiegészíteni azzal, amennyiben a szerződés aláírásra kerül, a testület vállalja, hogy 
soron kívül ezeket a feladatokat elvégezteti.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati 
javaslat B pontját fogadja el a fenti kiegészítéssel.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

198/2014.1X11.17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
addig nem támogatja a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóságtól érkezett megkeresésében megfogalmazott 
dokumentumok és felmérés megrendelését, amíg az ingatlan 
átruházáshoz szükséges szerződés aláírásra nem kerül.
A képviselő-testület a szerződés aláírását követően vállalja, hogy saját 
költségvetése terhére soron kívül elvégezteti és finanszírozza a 
szerződésben meghatározott önkormányzatot terhelő feladatokat.

Határidő: közlésre: december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.

9./ Krechl Árpád Sásd, Rákóczi u. 22/A. szám alatti ingatlanának megvásárlása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a bizottság ezt a megkeresést megtárgyalta. A 
tulajdoni lapból kiderült, hogy nem a teljes sarok ingatlanról van szó, hanem a Rákóczi utca 
felöli részről. Mivel az udvar sem tartozik hozzá, nincs szándékukban a vásárlás.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök, képviselő elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta, nem támogatja a kérelmet.

Székely Szilárd képviselő valamikor erről az ingatlanról a testület részletesen tárgyalt, akkor 
nem volf vételi ajánlat, csak a testület részéről vételi szándék.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a bizottság javaslatára 
az önkormányzat nem kíván részt venni a liciteljáráson, egyúttal javasolta, hogy a 
vállalkozókat erről a lehetőségről tájékoztassák.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének

199/2014.ÍXII.17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete elvetette a Krechl Árpád 
tulajdonát képező a Sásd, Rákóczi 22/A. szám alatti ingatlanrész 
megvásárlását.
A polgármester egyúttal az önkormányzat honlapján a liciteljárási 
felhívást tegye közzé.

Határidő: 5 napon belül
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10./ Sásd, Hörnvék u. 26. szám alatti lakóházas ingatlan ingyenes önkormányzati 
tulajdonba adásának kezdeményezése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester a bizottsági ülésen tárgyaltak erről, a véleménye az volt, hogy 
a szerződést ne fogadják el, a bizottság továbbá javasolta, hogy a szomszédban lakó Dömse 
Tamással tárgyaljon erről.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

200/2014.QQI. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásd, Környék u. 26. 
szám alatti, a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. kezelésében lévő állami 
tulajdonba került ingatlant nem kívánja önkormányzati tulajdonba 
átvenni.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11./ Operando, Talionis, Luminitza és Aribejder Szövetkezetekbe tagként történő 
felvételi kérelem és részjegy-vásárlás 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a múlt hét folyamán kereste meg személyesen 
az Operandó és a Talionis szövetkezet azzal a szándékkal, hogy az írásban kiadott belépési 
nyilatkozatot a testület véleményezze, mely szerint, ha belépnek, akkor velük együtt közösen 
tudnak pályázni.

Dr. Kaidon Béla jegyző az ügyvédnővel írattatott egy megkeresést az önkormányzat felé, 
miután a polgármester asszonnyal megtárgyalták ezt a kérdést. Feltétlenül nem kell belépni a 
szövetkezetekbe ha nem muszáj. Ezt azért kérték, ha belépnek, hogy nagyobb nyomatéka 
legyen a pályázaton. Sőt érdekük abban van, hogy januárban lejárnak a bérleti szerződések és 
amennyiben nyernének a pályázatok, akkor további 11 hónapig maradhatnának és fizetnék a 
bérleti díjat. Éppen ezért azt javasolja, hogy a belépési nyilatkozatot tekintsék egyenlőre 
tárgytalannak és ne kötelezze el magát ilyen konkrétan a testület, hanem tárgyalja meg az 
ügyvédnő által megfogalmazott levelet, amelyben két szövetkezet szerepel, de terjesszék ki 
négy szövetkezetre és ennek a 4. bekezdését, mely szerint a szövetkezetek kérik Sásd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületét, hogy támogassa azt a kezdeményezésüket, hogy az 
Önkormányzat a két szövetkezet tagjává váljon az erre irányuló megkeresés esetén, tehát most 
nem lépnének be, hanem majd ha úgy alakul, akkor hatalmazzák fel a polgármestert arra, 
hogy a 4 szövetkezetei értesítsék arról, amennyiben külön kérik, hogy megkösse velük ezt a 
szerződést, hogy tagokká váljanak.
Azt tudják, hogy 500 Ft részjegyet kellene vásárolni, úgy gondolja, hogy erre a polgármester 
vállalhat kötelezettséget. Továbbá kérik, hogy a testület hatalmazzon fel egy személyt, aki 
jogosult lesz az Önkormányzat képviseletét ellátni a szövetkezetek közgyűlésén. Ha beléptek, 
akkor néhányszor ülést tartanak, és a szerződésben meg kell jelölni, hogy ki az a személy.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte a testület tagjait, van-e valaki, aki elvállalná?

Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy az ügy előrehaladása érdekében mindenképp 
hatalmazza fel a testület a polgármestert a szerződés aláírására.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Dr. Jusztinger János 
alpolgármestert válasszák meg a szövetkezetek képviseletével az önkormányzat részéről. 
Megkérdezte alpolgármester urat, elvállalja-e a felkérést?

Dr. Jusztinger János alpolgármester elvállalta a felkérést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy polgármester értesítse a 
szövetkezeteket, hogy amennyiben kifejezettek kérik a belépést a szövetkezetekbe, akkor 
felhatalmazzák a polgármestert arra, hogy a belépési nyilatkozatot megtegye és az 
együttműködésről szóló megállapodást aláírja. Egyúttal az önkormányzat képviseletével a 
közgyűléseken pedig Dr. Jusztinger János alpolgármestert hatalmazzák fel a polgármester 
egyetértésével.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

201/2014.ÍXII.17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
támogatja az önkormányzat taggá válását az Operandó, Talionis, 
Luminitza és Arbejder Szociális Szövetkezetekben.
A Képviselő-testület tudomásul veszi és vállalja, hogy a nevezett 
szövetkezetekben vagyoni hozzájárulásként minimum 1-1 db részjegyet 
50.-Ft, maximum 10-10 db részjegyet vásárol szövetkezetenként 
összesen 500,-Ft értékben.
A Képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szövetkezeti 
taggá válás elsődleges célja a jövőbeni sikeres együttműködést 
megalapozó pályázatokban való részvétel. Amennyiben a szövetkezetek 
pályázatai nem járnak eredménnyel az önkormányzat a szövetkezeti 
tagsági viszonyát megszünteti.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a nevezett 
szövetkezetek és az önkormányzat közötti, a pályázatok benyújtásához 
szükséges együttműködésről szóló megállapodást aláírja, illetve az 
Önkormányzat szövetkezeti taggá válásával és a tagsági jogviszony 
megszűnésével kapcsolatos intézkedéseket, jognyilatkozatokat 
megtegye.
A Képviselő-testület a nevezett szövetkezetekkel való kapcsolattartásra 
az önkormányzat szövetkezetek közgyűlésein való részvételére és 
képviseletére a polgármester egyetértésével Dr. Jusztinger János 
alpolgármestert hatalmazza meg.

Határidő: a döntés közlésére: 2015. január 15., illetve értelemszerűen 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

12./ Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás javára üzletrész 
értékesítése és vagyonkezelői jog alapítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az írásos tájékoztatót mindenki kézhez kapta. 59 
eFt-os részvényről van szó, a tulajdoni részarányt a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás 
vásárolná meg.

Rabb Győzőné polgármester javasolta az írásban kiadott határozati javaslatok elfogadását. 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

202/2014.1X11.17.) KTH. számú határozata

1. / Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete akként határozott,
hogy a BIOKOM Nonprofit Kft-ben meglévő 59.785,-Ft 
névértékű, az Önkormányzat tulajdonát képező osztatlan közös 
tulajdoni hányadot a beterjesztett üzletrész adás-vételi 
szerződésben írtak szerint értékesíti a Mecsek-Dráva 
Önkormányzati társulás javára az üzletrész névértékével 
megegyező vételáron.

2. Í A képviselőtestület felhatalmazza Rabb Győzőné polgármestert,
hogy az üzletrész értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződést 
és az ügylethez kapcsolódó jognyilatkozatokat Sásd Város 
Önkormányzata nevében aláírja. A képviselő-testület egyetért azzal, 
hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló 
önkormányzati kötelezettségbe a vételár összege beszámításra 
kerüljön.

3. / A képviselő-testület felhatalmazza Rabb Győzőné polgármestert,
hogy a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás felé fennálló 
kötelezettség és a vételár kompenzációjára vonatkozó jognyilat
kozatot megtegye.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

203/2014.1X11.17.) KTH. számú határozata

A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsa 
16/2014. (08.14.) számú határozata alapján Sásd Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete egyetért a „Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási 
Program- települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek fejlesztése” 
Projektben megvalósult létesítmények, eszközök felett vagyonkezelői jog 
alapításával és felhatalmazza a Társulási Tanácsot a kijelölt üzemeltető
vel a vagyonkezelői szerződés megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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13./ Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére helyiség biztosítása és támogatási 
kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a RNÖ kérelmet nyújtott be, irodahelyiség 
biztosítására. Ezt követően megtekintették a régi polgármesteri hivatal volt adócsoport 
irodáját, itt két helyiség van, tehát az egyik helyiség biztosítható lehet.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a nevezett ingatlan 7 önkormányzat tulajdonát képezi.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a Kormányhivataltól levelet 
kaptak, melyben felhívják az önkormányzat figyelmét arra, hogy az új önkormányzati törvény 
és a nemzetiségi törvény nincs összhangban, legalábbis a szabályozási dolgokban. Ez azt 
jelenti, hogy a volt SZMSZ külön két oldalon foglalkozik a kisebbséggel, az egyéb működési 
feltételekkel. Az új önkormányzati törvény pedig meg sem említi őket. Ami nagyon fontos és 
most összefügg a helyiségkérelemmel, a törvény kifejezetten előúja az önkormányzatnak, 
hogy a helyi nemzetiségi önkormányzat részére, annak székhelyén biztosítani kell az 
önkormányzat működési és tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodni kell a működéssel 
kapcsolatos végrehajtási feladatok ellátásáról. Továbbá felhívják a figyelmet arra is, hogy a 
most meglévő és hatályos együttműködési megállapodásokat felül kell vizsgálni és a 
felülvizsgálat eredményeként a testület miután elfogadta a módosításokat, ezt követően az 
önkormányzatnak is módosítani kell, ezt majd valamikor jövő év januárjában kell megoldani. 
Január 10-ig jelentést kell küldeni a Kormányhivatalhoz, hogy ezt végrehajtották-e. De jelen 
pillanatban elrendelték, hogy készítsék elő döntésre.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, rendelje el, hogy a 
nemzetiség önkormányzat elnökeivel együtt az együttműködési megállapodás felülvizsgálatát, 
és annak módosításairól a testület tárgyaljon, valamint ezzel összefüggésben a jegyző készítse 
el a rendeletmódosítást is, melyet előtte majd a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságnak véleményeznie szükséges, mert kvázi ügyrendi bizottsági feladatokat is ellát. 
Valóban 7 önkormányzat tulajdonában álló épületről van szó, erről majd értesíteni kell az 
érintett önkormányzatokat. Sásdnak 76 % tulajdonrésze van ott, de addig, amíg közfeladatot 
látnak el az épületben, addig a többi önkormányzatnak ezt el kell fogadnia. Valamikor ebben 
az ingatlanban már biztosítva volt mindkét kisebbségi önkormányzatnak a helyiség.
Javasolta a testületnek, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Sásd, Rákóczi u. 
41. szám alatti ingatlanban a volt adócsoport irodáj át biztosítsa.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének 

204/2014.001.17.) KTH. számú határozata

1. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elrendeli, hogy a hivatala a 
nemzetiségi önkormányzatok elnökeinek bevonásával az együttműködési 
megállapodásokat vizsgálják felül és ennek eredményéről a 
Képviselőtestület a soron következő testületi ülésen tájékoztassa, illetve a 
jegyző készítsen írásos előteljesztést a megállapodásokról és az 
önkormányzat SZMSZ-ének módosításáról. A megállapodás tervezeteket 
és rendelet módosítást a Humánügyek Bizottsága köteles véleményezni.

2. A Képviselő-testület a Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére 
feladataik ellátására, működésük elősegítésére térítésmentesen biztosítja a 
Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatti volt polgármesteri hivatal adóirodájának 
helyiségét bútorozva és 1 db számítógéppel felszerelten.

Határidő: 2015. január 15., illetve értelemszerűen
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Orsós József a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megkérdezte, hogy bútorzat is 
van a helyiségben?

Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy asztalt és székeket 
tudnak biztosítani. Majd leltározást fognak tartani és beveszik majd a bútorzatot a leltárba. 
Elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Ki Mit Tud programot szeretne 
szervezni Sásdon. Ennek a programnak a szervezéséhez a Sásdi Közösségi Házban kért 
terembiztosítást, továbbá anyagi támogatást szeretnének kérni.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a kérelmet, úgy döntött, hogy 20 eFt támogatást 
nyújt a rendezvény lebonyolításához.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Ki Mit Tud program megrendezéséhez a termet térítésmentesen biztosítsa, 
továbbá ezen rendezvény lebonyolításához 20 eFt anyagi támogatást nyújtson.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének

205/2014.QÜI. 17.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke kérelmére úgy döntött, hogy a 
nemzetiségi önkormányzat Ki Mit Tud programjának megrendezéséhez 
a Közösségi Házat térítésmentesen biztosítja, valamint e rendezvény 
megtartásához 20.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a 
költségvetése terhére.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

14. / Sásdi Polgárőrség részére helyiség biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Polgárőrség kérelmet nyújtott be, melyet 
mindenki írásban kézhez kapott.
Javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Polgárőrség részére a Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatti 
helyiségben a volt adós csoport egyik irodahelyiségét biztosítsa.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

206/20l4.rXII.17.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Polgárőrség 
kérelmére részükre működésükhöz térítésmentesen a Sásd, Rákóczi u. 
41. szám alatti volt polgármesteri hivatal adóirodájából egy helyiséget 
biztosít.

Határidő: 2015. január 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

15. / Nyugdíjas Fesztivál megrendezéséhez helyiség biztosítása a Közösségi Házban
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az 
éveknek” Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezete kérelmet nyújtott be, melyet 
mindenki írásban kézhez kapott. Nyugdíjas fesztivált szeretnének szervezni a Baranya megyei 
nyugdíjas klubok részére. Ennek megszervezéséhez a Sásdi Közösségi Házban termet 
szeretnének kérni ingyenes használatra. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta a kérelmet és támogatta a helyiség ingyenes biztosítását.
Javasolta a testületnek, hogy a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos 
Szövetsége Baranya Megyei Szervezete részére nyugdíjas fesztivál megrendezésére a Sásdi 
Közösségi Házban termet biztosítson ingyenes használatra.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

207/2014.1X11.17.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugdíjasklubok 
Országos Szövetsége Baranya Megyei Szervezetének kérelmére 
nyugdíjas fesztivál megrendezéséhez a Közösségi Házat 
térítésmentesen biztosítja.

Határidő: 2015. j anuár 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

16./ Nagykarácsonvi kirándulás támogatása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az írásos kérelmet mindenki kézhez kapta. A 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és támogatta a 
kirándulás buszköltségét.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének

208/2014.ÍXII.17.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Hausmann Mária 
képviselő kérelmére az önkormányzati buszt térítésmentesen biztosítja a 
sásdi gyermekek nagykarácsonyi kirándulásához.

Határidő: december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

17./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft, ügyvezetői megbízásra benyújtott 
pályázatok elbírálása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság meghallgatta a pályázókat. Kérte a bizottság elnökét, hogy mondja el a bizottság 
javaslatát. Tájékoztatta a pályázókat, hogy a testületi ülést követő napon fognak a pályázat 
eredményéről értesítést kapni.

Pál Csaba a Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta, 
hogy a meghirdetett ügyvezetői állásra 3 pályázat érkezett, az ülésre valamennyi pályázót 
meghívták, akik megjelentek az ülésen. A pályázókat meghallgatták. Kukoricza Árpád 
dombóvári lakos, pályázó pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy a pályázattal nem volt 
semmi gond, csak nem értették, hogy miért szeretne eljönni ugyanazon állásából ide hasonló 
álláshelyre. Kakrik Ferenc nagyberkii lakos pályázatával kapcsolatban elmondta, hogy 
ismerik, hiszen valamikor a Soltút Kft-nél dolgozott. Helyismeretük a két említett pályázónak 
nincs. A bizottság a három pályázó közül Merk Zsolt meződi lakos pályázatát támogatta.

Pr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte Merk Zsolt pályázót, hogy eddig a telefonköltségével 
kapcsolatban mi a helyzet?

Merk Zsolt a kérdésre válaszolva elmondta, hogy eddig az önkormányzat 5.000,-Ft-tal 
hozzájárult a telefonköltségéhez, a különbözetet pedig ő fizette.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofít Kft. ügyvezetői feladatok ellátásával Merk Zsolt meződi lakost, 
pályázót bízza meg.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

209/2014.(XII.l 7.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete, mint a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 1/1 -es arányban tulajdonosa és 
alapítója a képviselőtestület 186/2014. (XII.01.) KTH. számú 
határozatában meghatározott ügyvezetői álláshely betöltésére kiírt 
pályázatot elbírálta.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatának 
figyelembevételével három pályázó közül a jelenlegi ügyvezetőt Merk 
Zsolt Meződ, Ságvári E. u. 47. szám alatti lakost bízza meg a Kft. 
ügyvezetői feladatainak ellátására. A megbízás határozott időre, 2015. 
január 1. napjától 2019. december 31. napjáig, azaz öt évre szól.
A képviselőtestület Merk Zsolt ügyvezető részére az önkormányzat 
költségvetéséből továbbra is biztosítja a jelenleg is folyósított 
illetményét, ami bruttó 175.400, valamint 2015. január 1 -tői 
költségtérítésként havonta 75.000,-Ft-ot állapít meg.
A Képviselő-testület megbízza Dr. Simon Zoltán ügyvédet a változások 
alapító okiratban történő átvezetésével és alapító okirat egységes 
szerkezetbe foglalásával.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Pr. Jusztinger János alpolgármester kérelmet olvasott fel, mely szerint a „Kerekítő'’ Baba
mama klubfoglalkozást szeretnének tartani a Közösségi Házban kéthetente, 25 szülő jelezte 
igényét erre vonatkozóan, a foglalkozás díját a szülők fizetnék, viszont kérnék a testület 
támogatását abban, hogy részükre a termet térítésmentesen biztosítsák. Két termet 
megtekintettek, az egyik volt a zenekar próbaterme, a másik pedig a KLIK által bérelt épület 
(volt polgármesteri hivatal) tárgyalóterme. Azt kérték továbbá, hogy mindkét termet 
megtekinthessék, kipróbálhassák és utána nyilatkoznának, hogy melyik lenne a 
legalkalmasabb. Véleménye szerint a zenekar próbaterme lenne a legjobb. Továbbá 
szükségük lenne egy szőnyegre, melyen a szülők és gyermekek elférnek.

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a szőnyeget valószínűleg a Hegyhát íróságáért 
Egyesület majd megvásárolná.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ideiglenes jó lehet, mert ha az óvoda 
visszaköltözik a helyére, akkor ott lesz szabad terem.
Kérte szavazzanak.
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

210/2014.(XII.m KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Kerekítő Baba-mama klubfoglalkozáshoz a
Közösségi Ház próbatermét ideiglenesen és ingyenesen biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Gyozőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gyozőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

Kmft.

I J - j M
Rabb Gyozőné 
polgármester


