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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 1. napján tartott 
üléséről.

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

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger
János, Pál Csaba, Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. 
Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, a testületi ülésre 
meghívott vendégeket, az apparátus dolgozóit, a jelenlévő sásdi választópolgárokat, akik 
megjelentek.
Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül 5,1 napirendi pontként 
tárgyalják meg:

SZMSZ módosítását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?

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

1,/ Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2 J  Az alpolgármesterek eskütétele
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3. / Az alpolgármesterek tiszteletdíj ának megállapítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4. / Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

5,1 Képviselőtestület Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Székely Szilárd képviselő 18,03 perckor megérkezett a testületi ülésre.
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N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester két alpolgármester személyére tett javaslatot, mely szerint az 
Dr. Jusztinger János, a másik jelölt Hausmann Mária,
Megkérdezte a jelöltektől, hogy elfogadják-e a jelölést?

Dr. Jusztinger János képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy elfogadja a jelölést. 

Hausmann Mária képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy nem fogadta el a jelölést.

Rabb Gvőzőné polgármester 10 perc szünet elrendelését kérte.

A szünet elrendelésével a képviselő-testület egyetértett.

A szünet után a képviselő-testület folytatta tovább munkáját.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte Hausmann Mária képviselőtől miért nem vállalta 
el az alpolgármesteri jelölést.

Hausmann Mária képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, most kezdett dolgozni, továbbá 
a Támogató Szolgálatnál ő lett a vezető. Sajnos egészségileg a betegsége is komoly gond, 
reméli nem lesz gond. Legfőképp ezért nem meri elvállalni a jelölést

Rabb Gvőzőné polgármester nem érti azt, hogy a tegnap tartott testületi ülésen vállalta a 
jelölést, ma már nem vállalta.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy ő nagyon sokat gondolkodott ezen a dolgon.

Rabb Gvőzőné polgármestere javaslatot tett az alpolgármester személyére, mely szerint Dr. 
Jusztinger Jánost javasolta alpolgármesternek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az SZMSZ értelmében jelen pillanatban két 
alpolgármester szerepel, ezért a rendeletet módosítani kell.

Dr. Jusztinger János képviselő javasolta, hogy az SZMSZ-be kerüljön bele az, hogy 
alpolgármestert választanak és alpolgármestereket választhatnak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a törvény ezt írja.

Rabb Gvőzőné polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az SZMSZ-t ennek 
megfelelően módosítsák, tehát egy fő alpolgármester szerepeljen benne és emeljék bele 
képviselő úr javaslatát.

Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás?
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Más kérdés, javaslat, hozzászólás nem érkezett, kérte a képviselő-testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

153/2014. (XI.01.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az SZMSZ-ében az 
alpolgármesterre vonatkozó legutolsó döntését megváltoztatja és két 
alpolgármester helyett egy alpolgármestert kíván megbízni. Az erre 
vonatkozó SZMSZ rendelkezést módosítani kívánja és az új SZMSZ 
megalkotásakor erre figyelemmel kell lenni.

Határidő: november 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Dr, Kajdon Béla jegyző

Rabb Győzőné polgármester javasolta Dr. Jusztinger János képviselőt megválasztani 
alpolgármesternek.
Kérte a képviselőket, hogy a jelöltről mondjanak véleményt.

Hausmann Mária képviselő egyetértett Dr. Jusztinger János képviselő jelölésével, nagyon jó 
szakembernek tartja, úgy tapasztalta, hogy eddig is segítette a testület munkáját és bízik 
abban, hogy ezután is segíteni fogja.

Pál Csaba képviselő egyetértett Dr. Jusztinger János képviselő jelölésével.

Székely Szilárd képviselő támogatta Dr. Jusztinger János képviselő jelölését.

Urvald Péter képviselő támogatta Dr. Jusztinger János képviselő jelölését, felkészült 
szakembernek tartotta.

Pintér Gábor képviselő támogatta Dr. Jusztinger János képviselő jelölését.

Rabb Győzőné polgármester személy szerint pedig már korábban kifejtette a jelölttel 
kapcsolatos véleményét.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Polgármester Asszony javaslata alapján egy név 
szerepel a szavazólapon. A lapon egy üres négyzet van, aki egyetért a jelölttel az a négyzetbe 
tesz X vagy + jelet, aki nem ért egyet, akkor üresen kell hagyni. így értelemszerűen Igen az a 
szavazat, ahol elhelyezték az X vagy + jelet, és Nem az, ahol nem tettek jelet a négyzetbe. A 
titkos szavazáson mindenkinek részt kell venni, tartózkodás nem lehetséges. A 
képviselőtestület korábban három fős Szavazatszámláló Bizottságot alakított, változatlanul 
most is fennáll, tehát Pál Csaba képviselő az elnök, a bizottság tagjai: Hausmann Mária és 
Urvald Péter képviselők.
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Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy folytassák le a szavazást.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az üléstermet hagyják el. A szavazás lebonyolításának idejére 
szünetet rendelt el.

A szünet után a képviselőtestület folytatta tovább ülését.

Pál Csaba a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az urnát felnyitotta és a szavazólapokat 
ellenőrizte, mely szerint mind a 7 szavazólap az urnában volt. Megállapította, hogy az 
alpolgármester választás eredményes volt, a titkos szavazás eredményeként 7 igen szavazattal, 
Dr. Jusztinger János képviselőt alpolgármesternek megválasztották. (A szavazás 
eredményéről külön jegyzőkönyv készült, amely a jelen jegyzőkönyv melléklete.)

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

Sásd Város Képviselő-testületének

154/2014. ÍXI.OU KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselőtestülete a titkos szavazás eredményeként 
Dr. Jusztinger János képviselőt Sásd város alpolgármesterének 
megválasztotta.

Rabb Gvőzőné polgármester gratulált Dr. Jusztinger János megválasztott 
alpolgármesternek, sok sikert és további jó munkát kívánt,

A képviselő-testület tagjai és a jelenlévők gratuláltak Dr. Jusztinger János alpolgármester 
megválasztásához.

2./ Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Jusztinger János alpolgármestert az önkormányzati 
törvényben előírt eskü letételére.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.

Dr. Jusztinger János alpolgármester az esküt letette, aláírásával is hitelesítette az 
esküokmányt.

(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ Az alpolgármester tiszteletdíiának megállapítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester 
tiszteletdíját a polgármesteri tiszteletdíjának 70-90 %-ában lehet megállapítani.
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A költségtérítését a törvény előírja, mely szerint az alpolgármesteri tiszteletdíj 15 %-ának 
megfelelő összeg.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatásképpen elmondta, hogy a polgármesteri illetmény 70 %- 
a 157.050,-Ft, a 90 % pedig 201.920,-Ft. E kettő közötti összegben lehet megállapítani az 
alpolgármester tiszteletdíjának összegét.

Dr. Jusztinger János alpolgármester azzal fogadja el a 90 %-ot, hogy ennek egy részét 
jótékony célra kívánná fordítani, konkrétan a civil közösségeik és az amatőr művészeti 
csoportok támogatására.

Dr. Kaidon Béla jegyző ez úgy történik, hogy az önkormányzat a teljes tiszteletdíjat kifizeti 
és az alpolgármester abból annyit fizet ki támogatásokra, amennyit gondol és a testületnek a 
későbbiekben majd beszámol erről.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte alpolgármester úr felajánlását.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester tiszteletdíját havi 
bruttó 201,920,-Ft-ban állapítsa meg.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

155/2014. ÍXI.01.J KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselőtestülete Dr. Jusztinger János alpolgármester tiszteletdíját 
2014. október 12. napjától havi bruttó 201.920.- Ft.-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a költségtérítésről nem kell döntenie a testületnek, 
mert törvény szabályozza, ennek az Összege havi 30.280,-Ft,

4./ Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester a törvényt nézve már többszöri alkalommal tárgyaltak Dr. 
Jusztinger Jánossal, áttekintették a törvényt. A törvény pillanatnyilag csak a Pénzügyi 
Bizottságot írja elő, mely szerint a Pénzügyi Bizottságnak kell működnie minden településen. 
Javasolta, hogy a bizottság új neve Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság legyen. 
Javasolta, hogy ez a bizottság tárgyalná a vagyonnyilatkozatokat is, emiatt az SZMSZ-t is 
módosítani kell. Az Ügyrendi Bizottságot megszüntetnék.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
elnökének Pintér Gábor képviselőt válasszák meg.
Megkérdezte Pintér Gábor képviselőt, hogy a jelölést elfogadja-e?
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Pintér Gábor képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy elfogadja az elnöki jelölést.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 1 igen szavazattal, 1 tartózkodással és 5 
ellenszavazattal nem fogadta el Rabb Győzőné polgármester javaslatát.

Rabb Gvőzőné polgármester megállapította, hogy nem született döntés a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének elfogadásáról, ezért a tagokról nem kíván 
most szavaztatni.

Dr. Kaidon Béla jegyző indítványozta, hogy az új SZMSZ előkészítéséhez a testület hozzon 
döntést a bizottságairól.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek a jegyzői indítvány 
megszavazását.
Megkérdezte van-e más javaslat, kérdés, hozzászólás?

Más kérdés, javaslat, hozzászólás nem érkezett, kérte a képviselő-testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

156/2104. (XI.01.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 
új SZMSZ előkészítéséhez a három bizottság helyett két bizottság 
működjön. Az Ügyrendi Bizottság megszűnik és a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság három képviselőtaggal, valamint a 
Humánügyek Bizottság 3 képviselő taggal és 2 nem önkormányzati 
képviselő (külsős) taggal működik. A testület ennek figyelembe 
vételével válassza meg a bizottság elnökeit és tagjait a polgármester 
javaslatára.

Határidő: rendelet tervezet elkészítésére: november 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző
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Székely Szilárd képviselő kérte, hogy egyeztessenek.

Rabb Győzőné polgármester nem kívánt egyeztetni zárt ajtók mögött, csak nyilvános 
testületi ülésen.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy így nagyon nehéz lesz megegyezni, hiszen ők 
próbálnak alkalmazkodni.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy eddig ő alkalmazkodott.

Mivel több napirendi pont nem volt' Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, 2014. november 2. napján, vasárnap 18 órakor mindenkit 
szeretettel vár a képviselőtestületi ülésre, a képviselő-testületi ülést bezárta.

K m ft.

Rabb Győzőné 
polgármester


