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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. augusztus 28. napján tartott testületi üléséről.
Ülés helye:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak:

Rabb Győzőné alpolgármester, Hausmann Mária, Pál Csaba, Pintér
Gábor és Dr. Jusztinger János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző,
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol:

Jusztinger Krisztina képviselő

Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket,
megjelenteket és a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 6 fős képviselőtestületből 5 fő
jelen van, így az ülés határozatképes.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy plusz napirendi pontok megtárgyalására van
szükség, ezért a mai nappal új testületi meghívót készített, javasolta, hogy fogadják el az új
testületi meghívóban szereplő napirendi pontokat azzal, hogy a 8./, 9./ és 10./ napirendi
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg. A 8./ napirendi pontot az önkormányzat üzleti
érdekeire való tekintettel szükséges zárt ülés keretében tárgyalni.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?
Más napirendi javaslat nem volt, javasolta a testületnek, hogy a kiadott meghívóban szereplő
napirendi pontokat elfogadta úgy, hogy a 8./, 9.1 és 10./ napirendi pontokat zárt ülés keretében
tárgyalják meg.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontok megtárgyalását:
1./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

2.1

Sásdi viziközmű gördülő fejlesztési terve (2015-2030.)
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

3./

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Bódog Tamás műszaki ügyintéző

4./

Sásdon létesítendő katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez szükséges rendezési terv
módosítása
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző
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5./

ÁROP - l.A.3-2014. számú “Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati felhívás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6.1

„Tiszta víz-tiszta élet” sásdi térség ivóvíz-minőségjavítása című KEOP-1.3.0/09-112011-0047. azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltak
megvalósítására együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző

7.1

„Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

8./

Gödreszentmárton, Dózsa Gy. u. 2. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület és
Tarrós, Ady Endre u. 11. szám alatti lakóház, udvar, gazdasági épület megvásárlása
szociális bérlakás céljából
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

9./

Sásd, Rákóczi u. 38. szám alatti szociális bérlakás lakóinak elhelyezése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

10./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária bizottsági elnök

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületi ülésen megjelent Valigura Ernő tarrósi
polgármestert és Balázs Bernadett tarrósi alpolgármestert, mivel a 8./ napirendi pontot zárt
ülés keretében tárgyalja a testület, így azon részt venni nem tudnak. Ezért most a napirendi
pontok tárgyalása előtt lehetőséget biztosít arra, hogy elmondják, amit szeretnének.
Valigura Ernő Tarrós község polgármestere megköszönte a lehetőséget polgármester
asszonynak. Elmondta, hogy eddig nem fordult elő az Sásddal, hogy a községüket ne
tájékoztatták volna arról, amit ott szeretnének. Úgy gondolja, hogy nagyon sok pályázatot
aláírtak, ami Sásdnak és a kistérségnek nem kevés pénze volt. „Övön aluli ütésnek” tartja azt,
hogy olyan embereket akarnak Tarrósra kiköltöztetni, aki nem kell Sásdon. Ő ezt úgy ítéli
meg, hogy Sásdon nem megtűrt személyek, ugyanis ő leinformálta a családot, sajnos a
probléma marad csak. Ez a probléma vissza fog ütni keményen, mert Tarrós községben nincs
segély, és ha véletlenül nem ő lesz Tarróson a polgármester, akkor az alpolgármester lesz az,
akkor sem lesz segély, tehát ott sem segélyt, sem munkát nem adnak részükre. Mit tudnak
majd csinálni? Visszajönnek Sásdra lopni. Tisztában van azzal, hogy Tarrós községben van
annyi puska, hogy mindenki kiáll a kertjébe és védi a saját területét. Változtak a törvények,
mert ha a saját területén valaki meglő valakit, akkor nem biztos, hogy kap érte bármit is.
Megkérdezte, mit szólna hozzá a testület, ha Sásdon az Attila utcában venne Tarrós község
egy házat, érdeklődött is ez ügyben és van is eladó ház, az egyesületüknek van is egy kis
pénze, megvennék a házat és visszaküldenék őket ebbe a házba. Elmondta, hogy
szemrebbenés nélkül fogja megtenni. Tarrós községben tegnap este emiatt testületi ülés volt, a
testület hajlandó volt kifinanszírozni ezt a házat. Képzelje el a testület, hogy olyan ellenállás
van, mely szerint a falu lakói azt mondták, hogy szemrebbenés nélkül odaláncolják magukat a
kapuhoz, tehát fegyveres erő nélkül megakadályozzák, hogy oda bepakoljanak. Elmondta, ha
kell kihívja az RTL Klubot és a Nemzeti Gárdát is.
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Ő nem tud mást csinálni, hiszen borzasztó nagy az ellenállás, ezt senki nem akaqa. Ismételve
elmondta, hogy „övön aluli ütésnek” tartották, hogy velük nem egyeztetve ezt a lépést meg
kívánják lépni. Kérte a sásdi testületet, hogy ezen gondolkodjanak el, lehet-e ilyent csinálni.
Arra a házra van egy magyar vevő. Neki nincs problémája a cigányokkal, mert náluk a
községben minden cigány dolgozik, minden embernek munkát adott, aki kért, de az biztos,
hogy ezek nem fognak tudni. Nem tudja, hogy a választások előtt ez Sásdnak jót tesz-e.
Úgy érzi, hogy bármi közös dolguk volt, ő mindig egyeztetett Székely Szilárddal. Mindig úgy
állt Sásd városához, ahogy illett és ahogy tisztességes volt. Ezért elvárná, hogy visszafelé is
így működne Tarróssal szemben. Tisztában van azzal, hogy nincs beleszólása a sásdi testület
döntésébe, nem is akar, jogilag nincs rá lehetőség, hogy megakadályozza, legfeljebb azzal,
hogy a falu lakói odaláncolják a kapuhoz, kerítéshez magukat. Tehát oda nem fognak tudni
bepakolni. Megkérdezte, kell-e ez Sásdnak? Véleménye szerint biztosan nem.
Balázs Bernadett Tarrós község alpolgármestere egyetértett polgármester úr által
elmondottakkal, elmondta, hogy nem blöffölt, hanem komolyan gondolják az elmondottakat.
Annyit még elmondott, ha Sásdnak aláírásra lenne szüksége Tarróstól pályázathoz,
programhoz, stb., innentől kezdve Tarrós nem fog részt venni ebben, akkor valószínű, hogy
bukik egy-két dolog.
Rabb Gvőzőné alpolgármester megköszönte a hozzászólásokat.
Valigura Ernő polgármester megköszönte a testület türelmét. Szeretné, ha a sásdi testület
kedvezően döntene ez ügyben.
Valigura Ernő polgármester és Balázs Bernadett alpolgármester elköszöntek és távoztak a
testületi ülésről.
Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy amikor Dömse Ernő megmondta pénteken,
hogy eladta a házat, akkor a polgármester gratulált részére, de amikor megtudta, hogy kinek
adta el, ezután kezdődött ez az egész dolog.

Napirend tárgyalása:
U

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy június 28-án volt az ÁMK Közösségi
Házában a Hegyháti Járás szépségverseny. Megkereste őt Menyhárt László a Baranya megye
Szépe verseny szervezője és a párja Vékony Ildikó, mely szerint szeretnének ebből újra
hagyományt teremtem. Nagyon régen, 46 évvel ezelőtt volt ilyen rendezvény. A rendezvény
Sásdon megtörtént, nagyon jól sikerül, volt aki nagyon örült neki, volt aki ellenezte, voltak a
rendezvénynek támogatói. Megköszönte az ÁMK dolgozóinak, különösen Bódog Vilmosné
intézményegység-vezetőnek, hiszen nagyon sokat segített a rendezvény lebonyolításában.
Továbbá megköszönte Maros Ernő támogatását, ezen kívül a konyha dolgozóinak és
Sohonyai Bernadettnek a munkáját.
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A felnőtt kategóriában első helyezett lett Nagy Eszter Leila sásdi lakos. Második helyezett lett
Nagy Karolin sásdi lakos. Harmadik helyezett Pesti Karolin véméndi lakos lett. A tini
kategóriában első helyezett lett Forgács Kornélia mágocsi lakos, második helyezett lett
Kovács Barbara oroszlói lakos. Közönség díjas lett egy pécsi lakos, Király Martina. Gyerek
kategóriában is indultak a gyerekek, akik nagyon aranyosak voltak, ők most fognak pénteken
a komlói EXPO rendezvényen részt venni. A legkisebb és legaranyosabb Hir Lilla sásdi lakos
volt, továbbá Lovász Ágnes kislánya is nagyon aranyos volt. Most lesz a döntő Komlón, ott
fog szerepelni ismét Nagy Eszter Leila. Zsűri tagnak felkérték őt, tehát részt vesz majd ezen a
rendezvényen. Pataki Andrea fodrász és Jagemé Gyurka Anikó kozmetikus támogatták a
rendezvényt, ezen a rendezvényen szintén részt vesznek és munkájukkal támogatják a
rendezvényt, továbbá ők is zsűri tagok lesznek.
Július 2-án a sásdi Nyugdíjas Klubbal kirándulni voltak Zengővárkonyban, Bódog Vilmosné
is velük tartott. Megnézték a Tojás Múzeumot, a Szalma Múzeumot. Hazafelé bementek
Mánfán a Kőlyuki Vendéglőbe, ahol megebédeltek, majd hazafelé délután Magyarhertelenden
fiirödtek. Mivel Magyarhertelenden járt, így megnézte a közös tulajdonban lévő üdülőt.
Sajnos nagyon rossz állapotban van az épület. Az épület mögött nagyon sok veszélyes fa van.
A nyugdíjasok időnként kaszálgatnak, kis takarításokat elvégzik. Ezzel a dologgal majd külön
napirendként tárgyalni kell a testületi ülésen szeptember hónapban.
Július 3-án átadásra került a DRV Zrt. telepén a szennyvíztelepen a napelemes beruházás.
Tájékoztatta a testületet, hogy július 4-6-ig Körösfőn jártak a Vasvári napokon. Sásdról öt fős
küldöttség látogatott el, személy szerint Rabb Győzőné alpolgármester, Dr. Kajdon Béla
jegyző úr és felesége és Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója és félje. A kőrösfői
polgármester, alpolgármester üdvözletét küldte a sásdi testület részére.
Július 25-én a volt költségvetési üzem emeletén végre elfoglalták a szövetkezetek az irodákat.
Havi 50.000,-Ft bérleti díjat fizetnek irodánként a szövetkezetek. Az irodákat kifestették, mert
korábban beázott a tető. Itt különböző képzések fognak indulni, Megyeri Tiboméval vették fel
a kapcsolatot.
Úgyszintén július 25-én a lengyelországi Mogilányból megérkeztek a vendégek a Sásd Városi
Fúvószenekar 40. éves jubileumi ünnepségére, ebéd után elmentek Magyarhertelendre, ahol a
szállásaik voltak, majd délután megtekintették a hivatalt. Péntek este a zenekar jubileumi
koncertet adott elő, ahol nagyon sokan voltak. A mogilányi polgármester úgy nyilatkozott,
hogy a zenekar műsora világszínvonalú volt. A szombati nap folyamán ismételten részt vettek
a zenekarok fellépésein. Szombat délelőtt a magyarhertelendi strandon fiirödtek, itt
megköszönte Bódog Vilmosnénak, hogy a jegyeket intézte a vendégek számára. Vasárnap
délelőtt misén vettek részt, majd megebédeltek, ezután elkísérte őket Fonyódligetre, ahol a
lengyel gyerekek nyaraltak. Megtekintették a felújított nyaralót, mindenkinek nagyon tetszett,
jól érezték magukat a nyaralóban. A zenekari ünnepség nagyon jól sikerült. Megköszönte a
zenekarnak a felejthetetlen koncertet, megköszönte az AMK dolgozóinak, Bódog Vilmosné
intézményegység-vezetőnek a munkáját, továbbá Gálné Banizs Gabriella AMK igazgatónak,
hiszen nagyon sokat dolgozott a büfében. Továbbá Urvald Péternek a sok segítséget, külön
megköszönte Sohonyai Bernadettnek és a konyhai dolgozóknak a rendezvényen nyújtott
segítségüket. Megköszönte a munkáj át a vendéglátóiparis tanulók munkáj át, akik
felszolgáltak, továbbá Pincés Andreának a munkáját, aki az állófogadásnál segítséget nyújtott.
Ezen kívül Merk Zsolt ügyvezetőnek és a közmunkásoknak a munkáját. A mogilányi
vendégek megköszönték, hogy itt lehettek, külön megköszönték, hogy a gyerekek itt
üdülhettek Fonyódligeten. A lengyel gyerekek július 29-én Sásdra is ellátogattak és
megtekintették Pécsen a székesegyházat, a Zsolnay kulturális negyedet.
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Elmondta, hogy a tűzoltóőrs létesítésével, a mentőállomás építésével és a tanuszoda
beruházással kapcsolatban folyamatosan levelezésben van. Egyenlőre fontosabb információt
nem tud mondani.
Augusztus 6-án aláírta a vállalkozói szerződést az óvodai beruházás továbbfolytatására. A
vállalkozó itt járt Sásdon, megtekintette az építési területet, melyet átadtak részére, aki
hivatalosan átvette a területet.
Az előző testületi ülésen döntöttek abban, hogy a műfüves pályát helyre kell hozni, ez ügyben
felkérte Markó Zoltán vállalkozót, hogy javítsa meg a pályát.
A csőtörés miatt az iskolában a betonozást a tegnapi nap folyamán a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. elvégezte.
Többször jelezték már, hogy 4 db veszélyes fa van az iskola udvarán, 3 db fa kivágása
megtörtént a tegnapi nap folyamán, a negyedik fa kivágása körülményes, ezt a fát a holnapi
nap folyamán fogják kivágni. Ezeket a kivágott fákat a költségvetési üzemhez szállítják,
amiből tüzelőanyag lesz majd.
Elmondta, hogy a Hősök terén lévő aszfaltozás, az I. világháborús emlékműnél a felújítás is
befejeződött, amikor volt a zenekar ünnepsége, azon az éjszakán leromboltak két oszlopot. A
szoborkertben világítanak a kandeláberek. Sajnos a kidöntött oszlopok ügyében nem sikerült
kideríteni, hogy ki vagy kik voltak az elkövetők.
Augusztus 8. napjától a kamerarendszer működik a szoborkertnél. A szerelő és a
rendszergazda azon dolgozik, hogy bárki bárhol megtekintheti azt, hogy mi történik a
szoborkertben, a Hősök terén.
Tájékoztatta a testületet, hogy április hónapban pályázott 2 fő kulturális közmunkás
foglalkoztatására. Ez a pályázat nyertes volt. A 2 fő szeptember 1-étől fog dolgozni jövő év
július 31-ig.
Elkezdődtek a városban az árkolások.
Balogh József sásdi lakos lakásügyével kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a hétfői
napon megkeresték őt a hivatalban és írásban nyilatkoztak arról, hogy nem kívánják
megvásárolni a bérlakást, továbbá azt sem szeretnék, ha Magyar! János sásdi lakos, szomszéd
megvásárolná ezt az ingatlant.
Augusztus 26. napján volt a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás ülése, ahol az
intézményvezetői pályázatok ügyében döntöttek, 8 db pályázat érkezett, ebből 6 db érvényes
pályázat volt, ebből 1 pályázó visszalépett és 1 pályázó nem tudott részt venni az ülésen. A
társulás intézményvezetőjének Orbán Éva pályázót, hosszúhetényi lakost választották meg. A
pályázók közül volt egy sásdi pályázó is, csak nem volt megfelelő a szakmai gyakorlat, ezért
nem támogatta a Tanács a pályázót.
Tájékoztatta a testületet, hogy a volt költségvetési üzem udvarán lévő épület szigetelése.
homlokzatburkolása befejeződött. Megköszönte a MIND-ÉP Kft-nek a munkáját. Külön
megköszönte Tamás Ferenc vállalkozónak is a gyors, precíz munkáját.
A testvérvárosi pályázat elkészült, a holnapi nap folyamán kerül beadásra. Azért is került
beadásra, mert jövőre, 2015. július 1-én lesz a város 20 éves jubileuma. Szeretnék, ha a
pályázat nyertes lenne, hogy méltóképpen megünnepelhessék a város évfordulóját. Négy
ország lenne, Sásd, Mogilány, Raaba és Kőrösfő. Kódokra volt szükség, de sajnos Raaba nem
küldte meg, így sajnos őket nem tudták bevenni a pályázatba.
A tegnapi nap folyamán részt vett az ÁMK Közösségi Házában a Koszorús Jenő bácsi
emlékkiállításának a megnyitóján. Nagyon megköszönte Koszorús Tímeának és családjának,
hogy azokat a szép, csodálatos festményeket, melyeket édesapja festett, megmutatták a
közönség részére. Most hétvégén lesz a Közösségi Házban a nyugdíjasok nyárbúcsúztató
rendezvénye, ezen alkalomból gondolták, hogy megrendezik az emlékkiállítást, hiszen
valamennyien ismerték Koszorús Jenőt.
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Elmondta, hogy az idei nyáron újra nyaralhattak a pedagógusok. A nyaralóba rendet tettek,
takarítottak, füvet nyírtak. Majd ezt követően felhőszakadás volt, az épület teteje rongálódott,
meg kellett javíttatni.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselőtestület jóvoltából
közel 700 eFt-ot lehetett az üdülő felújítására költeni. A lapos tetős épületet nagyon szépen
felújították, mindkét konyhában új eszközöket, új hűtőt vásároltak. Az üdülő a kijelölt
nyaralás 10 hétből 9 hét teljesen kihasznált volt. Az ÁNTSZ kínt járt az üdülőben, elmondta,
hogy az üdülővel nincs semmi gond, új előírások lesznek a gyerekétkeztetés kapcsán,
valószínű majd a sásdi konyhán is ugyanez lesz, új étkeztetési program, új menüket kell
előállítani. A városi honlapon szerepelni fog az üdülőre vonatkozó szabályzat.
Sajnos rossz hír, hogy tolvaj szeretett volna bemenni az üdülőbe és rendőrt kellett hívni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta nagyon sajnálatos tény, amit a pénzügyi irodavezető úr
elmondott. Valamikor régen éppen ezen ingatlan tulajdonosával pereskedtek, de azóta
rendeződött a kapcsolat és most ilyen történik. El kellene gondolkodni, hogy a jövőben
szabad-e ilyen feltételekkel az üdülőt kiadni, hiszen az önkormányzatot vonják felelősségre. A
gondnok felel a rendért.
A szövetkezetekkel kapcsolatban elmondta, hogy havi 250 eFt-os bevétel van a bérleti
díjakból. Lehetőséget biztosítanak munkanélküliek részére.
Magvari János nem nyújtott be írásos kérelmet a lakás megvásárlására, csak jelezte szándékát
ebben. Ezen ingatlan a benne lakó bérlő beleegyezése nélkül nem adható el.
A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy 3 db van. Erre vonatkozóan az
önkormányzatnak szabályzatokat kell készíteni.
A nyáron különösebb fennakadást nem okozott, hogy két hétre a hivatal közigazgatási
szünetet tartott. A pénzügyi iroda folyamatosan dolgozik, mert elmaradásuk van. Azon
vannak, hogy a pénzügyi féléves zárást elkészítsék, hogy a testület szeptemberben még
tárgyalni tudja.
Székely Szilárd véleménye szerint személyiségi jogokat sérthet, ha nézik a felvételeket.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem sért személyiségi jogokat, ha rendelkeznek
majd a szabályzatokkal. Fel kell hívni a lakosság figyelmét, hogy térfigyelő kamerák kerültek
kihelyezésre.
Rabb Gvőzőné alpolgármester a város elején is már kihelyezésre kerültek a figyelem
felhívó táblák.
Dr. Kaidon Béla jegyző az óvoda felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelező a
jövő hét folyamán kezdi meg a munkát. Kiosztásra került egy táblázat, melyet kiosztott a
testületnek. Ez alapján ment el korábban a levél, melyet az előző testületi ülésen levezetett. Ez
azt jelenti, hogy 2.117.473,-Ft-ot ismernének el és ennyit fizetnének, és elismernénk azt a
többletköltséget, ami 2.364.000,-Ft a szerződés megszűnése és az új szerződés megkötése
közötti többletköltsége. Elküldték a levelet, válasz még nem érkezett. Elküldte részükre az
igazságügyi szakértői jelentést is.
A kistérségi társulással kapcsolatban elmondta, hogy volt egy határozatképtelen ülésük,
melyen részt vett a Kormányhivatal részéről 3 fő is, de a határozatképtelenség miatt elmaradt.
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A következő társulási ülésen a tagok elfogadták Sásdnak a javaslatát, mely szerint
kezdeményezik a társulás megszüntetését, és kérte a visszajelzést álláspontjukról augusztus
15. napjáig. Az utolsó társulási ülésen szinte egybehangzó döntés volt, hogy valóban ennek
semmi értelme, hogy tovább működjön. Megbízási alapon, melyre anyagi forrást is
biztosítottak a kistérségi tagok megbíztak egy könyvvizsgálót, hogy a vagyont mélje fel és ez
alapján a vagyonfelosztásra tegyen javaslatot. Ez a jelentés most készült el. A múlt héten volt
egy szakmai egyeztetés, ennek alapján az anyag átdolgozásra került. A későbbiekben
összehívja majd a 14 polgármestert egyeztetés céljából a könyvvizsgálói jelentésben
foglaltakról. Amennyiben konszenzus van, akkor lehet majd egy olyan társulási megszüntető
okiratot készíteni, amelyben már a vagyon felosztásra kerül. Azon eszközök, amelyek az adott
önkormányzatnál vannak, azok térítésmentesen ott maradnak annál az önkormányzatnál.
Amiről dönteni kell, az a háttérvagyon. Dönteni kell majd a Kft-ről is. Ennek kapcsán
tájékoztatta a testületet, hogy Dr. Barka Tamás jelezte, hogy el kíván menni, más
munkahelyre, jegyzői álláshelyre pályázott. Ezért nagyon fontos a Kft. sorsáról beszélni.
Szükséges lesz majd egy szakavatott ügyvéd bevonására ezeknél a dolgoknál. A
vagyonfelosztásánál is, mivel ingatlanvagyonról van szó, ezért az ingatlanoknál is, mivel,
hogy tulajdonjog változás lesz mindenképpen, ehhez is szükséges lesz ügyvéd bevonására. A
Kft-nél a végelszámolásra amennyiben erre sor kerül és így döntenek a tagok, akkor is kell az
ügyvédi közreműködés. Szeptemberben az előkészületeket, az alapvető döntéseket meg lehet
hozni.
A sásdi honlappal kapcsolatban elmondta, hogy megújul a honlap, feltöltötték az aktuális új
adatokkal, a formája is teljesen megváltozott. A választással kapcsolatos hírek is olvashatóak
lesznek.
A választással kapcsolatban elmondta, hogy augusztus 25-től szeptember 8-ig van az ajánlási
időszak, Sásdon majd 6 fő képviselőt lehet majd megválasztani. Szeptember 8. napján délután
16 óráig lehet az íveket leadni, az üres íveket is le kell adni. Amennyiben nem kerül leadásra,
akkor az 10.000,-Ft pénzbírsággal sújtható. Ezt a Nemzeti Választási Irodához kell jelenteni
és a NAV fogja behajtani. Az ajánlóíveknél oda kell figyelni, hogy minden pontosan legyen
kitöltve, ezeket mind tételesen ellenőrizni fogják a hivatalban, A képviselőknél a jelölésnél, az
ajánlásnál minimum 28-nak kell lenni, a polgármestereknél pedig 82-nek. Az új szabály az,
hogy egy választópolgár akár minden jelöltnek adhat aláírást, csak többször nem írhat alá egy
jelöltnek. A Helyi Választási Bizottság fogja a szeptember 8-át követő 3 napon belül
megállapítani kik a jelöltek, ezt nyilvánosan kihirdetik majd és azt követően új elem, hogy
nem ABC sorrendben kerülnek fel a szavazólapra a jelöltek, hanem sorsolnak. A sorsolás
nyilvános lesz, mindenkit meg kell hívni, és a bizottságok minden településen sorsolni
fognak, hogy ki milyen sorrendbe kerül fel a szavazólapra. A polgármesterek esetében, ez
nem változott, hogy egy jelöltre lehet szavazni, a képviselőjelölteknél max. 6 főre. Azonos
szavazatszám esetén időközi választást kell kiírni a polgármesteri tisztség ellátására, addig
pedig a korábbi polgármesteri feladatokat ellátó látja el a feladatokat. A törvény erejénél
fogva a választás napján éjfélkor a jelenlegi képviselőtestületek mandátuma megszűnik. A
képviselőknél szavazatazonosság esetén sorsolás dönt. Ezt a Helyi Választási Bizottság fogja
megtenni. Ismertette, hogy hol nem gyűjthető aláírás.
Koszorús Tímea aljegyző felhívta a megjelentek figyelmét, de már látható is a városban,
hogy a Duna-Dráva Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak az évek óta
megvalósítandó nagy pályázata keretében a nyár folyamán kiosztásra kerültek a szelektív
hulladéktárolók. Elmondta, hogy megérkeztek a komposztáló edények. Sásd városa összesen
123 db edényt kapott.
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A településen 950-1000 db ingatlan található, ezért a 123 db edény nagyon kevés.
Megkérdezte a képviselőtestülettől, hogyan és mi alapján kellene szétosztani ezt a kevés
mennyiséget.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint sorsolással.
Hausmann Mária képviselő egyetértett Pintér Gábor képviselőtársa javaslatával.
Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta, hogy a sorsolást is nyilvánosan kell lebonyolítani,
hogy minden érintett jelen legyen.
Koszorús Tímea aljegyző mindenkit értesíteni kell erről.
Pál Csaba képviselő egyetértett azzal, hogy minden családot értesíteni kell.
Dr. Jusztinger János képviselő a fúvós zenekari rendezvénnyel kapcsolatban minden
közreműködőnek megköszönte a segítségét. Régen volt már Sásdon ilyen nagyszabású
kétnapos rendezvény. Nagyon jó érzés volt ott lenni, a kiállításra személy szerint nagyon sok
képet vitt. Beszédet mondott a rendezvényen, ezen beszédének egy részét szeretné, ha a Sásd
és Vidéke című helyi újságban megjelenhetne. Amikor legutóbb Dombóváron volt a koncertje
a zenekarnak, ott is kérték tőle. Beszélt ő erről Bódog Vilmosnéval, aki azt mondta, hogy az
újság szeptemberben jelenne meg, amiben megjelenhetne. Benne felmerült az, hogyha ő most
jelölt, ezért megkérdezte, hogy zavama-e ez valakit?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nem. Véleménye szerint a sásdi honlapra is
felkerülhetne.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető elmondta, hogy a jegyzői instrukciót figyelembe
véve úgy kell kiírni a Sásd és Vidékét, hogy sem politikai témájú hirdetést, sem politikai
témájú cikk nem jelenhet meg az újságban.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy az ő beszédében semmilyen politikai
szemlélet nincs benne.
Dr. Kaidon Béla jegyző abban maradtak, hogy az újság jelenjen meg, azoknak a cikkeknek,
aminek meg kell jelennie, azok jelenjenek meg. Ezt követően fog megjelenni majd a
választási különszám.
Pintér Gábor képviselő a fonyódligeti üdülővel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon szép az
üdülő. Amit még meg kellene oldani, azok az emeletes ágyak, mely összesen 12 db.
Véleménye szerint fel kellene újítani, újralécezni, vagy új ágyakat kellene vásárolni, ez kb.
lehet, hogy 100-200 eFt-os tétel. Nagyon esedékessé vált már az ágyak felújítása.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ágyak néhány évvel ezelőtt felújításra kerültek,
de inkább komplett csere lenne a legjobb. Javasolta, hogy a jövő évi költségvetésnél erre
térjenek vissza.
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Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót fogadja el.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
117/2014/VIII.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./

Sásdi vízi közmű gördülő fejlesztési terve (2015-2030.1
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy az anyagban is olvasható, hogy
szeptember 15. napjáig szükséges a Magyar Energetikai Közmű-szabályozási Hivatalhoz
megküldeni a település döntését. A mellékletben látható, hogy a DRV Zrt. összeállított egy
rövid, középtávú és egy hosszú távú fejlesztési irányt, ami a településükön az ivóvíz, illetve a
szennyvízhálózatot érintené. Egyeztettek a DRV Zrt-vel. Azt mondták az ülésen most nem
kívántak részt venni, mivel szakmailag ők tudnák ezt alátámasztani a tervet. Ezt a tervet
bármikor lehet majd módosítani. Kérte a testületet, hogy fogadják el.

Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
határozati javaslatot fogadják el, mely szerint 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési
Terv elkészítésével a DRV Zrt-t bízza meg.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
118/2014.(VIII.28.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)ll.§. rendelkezései alapján az
ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15. éves időtartamra szóló
Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével a település viziközművét
üzemeltető DRV Zrt-t (8600. Siófok, Tanácsház utca 7.) bízza meg.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy DRV Zrt. által
elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
119/2014.ÍVIII.28.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv.)ll.§. rendelkezései alapján az
ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, DRV Zrt. által elkészített 15
éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 15 éves időtartamra
szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére
történő megküldésére a település viziközművét üzemeltető DRV Zrt-t bízza meg.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
120/2014.(VIII.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a DRV Zrt. által elkészített és az ellátásért felelős által jóváhagyott 15
éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és
Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére a település
viziközművét üzemeltető DRV Zrt-t (8600. Siófok, Tanácsház utca 7.)
bízza meg.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal

3./

Az önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a
közbeszerzési tervben, illetve a közbeszerzési törvényben előírt feladatuk, hogy amennyiben
módosul az eredeti tervhez képest a kiírás összege, vagy már megvalósult maga a
közbeszerzési kiírás, akkor lehetőleg módosítani kell a terven. Ez most megtörtént, technikai
jellegű feladata volt az önkormányzatnak.
Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az előteijesztést
fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
121/2014.(VIII.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az írásban kiadottjegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásd Város Önkormányzata 2014. évi közbeszerzési
tervének módosítását elfogadta.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal
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4./

Sás dón létesítendő katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez szükséges rendezési terv
módosítása
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy ismételten egy technikai jellegű módosítás
lenne. A képviselőtestület ezt már korábban tárgyalta, elfogadta. Lugosi Ágnes a
településrendezési tervnek a készítője, továbbá a módosításokat is az önkormányzat tőle
rendeli meg. Miután elfogadta a testület a korábbi katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez
szükséges rendezési terv módosításához kapcsolódó előterjesztést, utána derült ki, hogy erre
van egy általános minta, amit ő emailban megküldött, elmondta, hogy ennek a szabályozása
sokkal konkrétabb és ezt javasolta, hogy a testület fogadja el.
Elmondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy megvalósuljon az
Őrs, viszont az ő részükről nagyon nehézkesen megy az egyeztetés.
P r. Kaidon Béla jegyző hangsúlyozta, hogy nem az önkormányzat hibájából esnek
késedelembe. Ezek állami beruházások, hiszen ide tartozik a mentőállomás, az uszoda és
tűzoltóőrs. Úgy gondolta, hogy mindhárom beruházás lelassult. A tűzoltóőrs létesítésénél
gyakorlatilag olyan dolgokat kértek, hogy minden legyen meg azonnal, mert szeptemberben
állni fog az őrs. A képviselőtestület mindent megtett, amit csak megtehetett, anyagi forrásokat
tett mellé és most ott tartanak a tegnapi információ szerint, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt. vagyonkezelői hozzájárulására és felhatalmazására várnak, hogy itt ezen a területen ilyen
jogot kaphassanak. Mindaddig, amíg a közművesítést nem valósítják meg, amíg nincs
szerződésük arra, hogy ez az épület megvalósul. Elmondta, hogy nem az önkormányzat
hibájából állnak a dolgok.
A mentőállomással kapcsolatban elmondta, mivel nyertes pályázatról van szó, a pénz
rendelkezésre áll. Nagyon bosszantó, hogy ennek ellenére nem történik semmi. Van bontási építési engedélyük. Alpolgármester asszony folyamatosan tartja a kapcsolattartóval a
kapcsolatot, mégsem mozog a dolog.
Az uszodával kapcsolatban elmondta, hogy a megbeszélés elején szorgalmazták, hogy
Budapestre utazzanak, tárgyaljanak. Felutaztak, tárgyaltak, mondták, hogy majd ők is jönnek,
de aztán mégsem jöttek, mert a tervekre vártak.

Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
előterjesztést fogadják el.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
122/2014.mil.28d KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt
Sásd
Város
Önkormányzata
településfejlesztéssel és településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetési szabályait
elfogadja.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal

5./

ÁROP - l.A.3-2014. számú “Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázati
felhívás
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy nem régiben megjelent egy
pályázati kiírás, melyet a testület részére kiosztották. Az egyes kategóriába tartozó járás
székhely település önkormányzata Sásd, aki ebben a programban pályázhat, de partner
önkormányzatokat kell bevonni. Elsődleges cél, hogy a járási szintű együttműködéseképpen
többek közt a helyi esélyegyenlőségi program végrehajtásához szakmai segítségnyújtás. A
pályázat önerőt nem igényel, de be kell vonni legalább két önkormányzatot, maximum 27
települést. A polgármester egy részének már küldött ki levelet ezzel kapcsolatban. A 14
társulási tag megerősítette, hogy részt kíván venni ebben a pályázatban. A kötelezettség az,
hogy együttműködést kell folyamatosan fenntartani a pályázati időszakban kerekasztal
beszélgetéseket, ebbe be kell vonni a civil és a vállalkozói szférát is. Az esélyegyenlőségi
programok, tervek elkészítéséhez vagy felülvizsgálatához szakmai segítséget nyújtanak. Kérte
a testületet, hogy döntsenek a pályázat benyújtásáról, továbbá bízza meg az alpolgármestert,
hogy keresse meg az érintett önkormányzatokat, nyilatkozzanak részt kívánnak-e venni
ebben. A képviselőtestület hatalmazza fel arra, hogy az együttműködési megállapodásokat
kösse meg. A nevezett pályázatot szeptember 15. napjáig be kell adni.

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést
fogadják el.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
123/2014TVHI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy az ÁROP - l.A.3-2014.
számú “Területi
együttműködést
segítő
programok kialakítása az önkormányzatoknál a
konvergencia régiókban” című pályázatot
benyújtja.
Képviselőtestület
felhatalmazza
az
alpolgármestert, hogy az együttműködési
megállapodásokat kösse meg.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal

6,/

„Tiszta víz-tiszta élet” sásdi térség ivóvíz-minőség javítása című KEOP-1.3.0/0911-2011-Q047. azonosító számú projekt támogatási szerződésében foglaltak
megvalósítására együttműködési megállapodás megkötése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy állásfoglalásokat kellett kérni, mely szerint
szükséges-e a társulást megújítani vagy nem. Két irányból is kaptak szakmai állásfoglalást,
egyik a BM-ből érkezett, a másik pedig a Közreműködő Szervezet részéről jött. Nem kell jogi
személyiségű társulást létrehozni. A gesztor Sásd városa maradna az együttműködési
megállapodásban foglaltak szerint. Azokat az elveket vette át ebben az együttműködési
megállapodásba, amelyeket egyrészt amit ajánl a Közreműködő Szervezet szakmai mutatója,
illetve a korábbi társulási megállapodásba és az azt követő együttműködési megállapodásba
voltak benne. Ami alapján ez az új megállapodás létrejöhet az az új Polgári Törvénykönyv. A
fizetési meghagyásokat már átadták, ezt továbbra is elismerteti, tehát bármikor, ha valaki nem
akar fizetni, akkor behajtják. A másik kötelezettségük az önkormányzatoknak, hogy az
aktivált vagyon, ami Sásd vagyonába kerül be, hiszen Sásd az építtető, azt az itteni elvek és
arányok szerint a vagyoni részt, ami a településen megvalósul, azt ők értékben megkapják.
Megjelenik az áfa visszafizetési kötelezettség az ottani település részéről.
Kérte a testületet, hogy a kiadott megállapodás tervezetet fogadják el.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt együttműködési megállapodást fogadja el. Hatalmazza fel
az alpolgármestert a megállapodás aláírására.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
124/2014TVIII.28.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
„Tiszta víz-tiszta élet” sásdi térség ivóvíz-minőség javítása című
KEOP-1.3.0/09-11 -2011-0047. azonosító számú projekt támogatási
szerződésében foglaltak megvalósítására kötendő együttműködési
megállapodást elfogadja.
Képviselőtestület felhatalmazza alpolgármestert a megállapodás
aláírására.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Határidő: azonnal

1J

„Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány támogatási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester ezt megelőző testületi ülésen beszéltek arról, hogy az
iskolának folyamatosan az volt a kérése, hogy az alapítványhoz kellene valahogyan betenni az
alsóőrsi ingatlant. Sajnos nem megy ez a lehetőség. A probléma az, hogy az alapítvány célja
kimondottan gyerekekről szól. Felolvasta az alapítvány célját. Elmondta, hogy ez az
alapítvány így marad, ennek az alapítványnak ő az elnöke, nem szeretne a céljain változtatni.
Ahhoz, hogy pályázni tudjon az alapítvány, akkor át kellene alakulni közhasznúvá.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban komoly
munkát végzett, ennek eredményét megküldte az általános iskola igazgatójának emailon, aki
nem válaszolt a megkeresésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta az eredeti cél az volt, hogy a korábbi testületi határozattal
összhangban a vagyonkezelői jogot az alapítványnak adja. De ehhez az alapítványt
fogadóképessé kell tenni, mert jelen pillanatban nem az. Az új Ptk., de a régi sem engedi meg,
hogy az alapítvány célja módosuljon. Tehát ha egy alapítványt létrehoznak, azt egy adott célra
hozzák létre, azon plusz feladatot, módosítást végrehajtani nem lehet. Ez eleve olyan törvényi
akadály, amely szerint itt nem lehet tenni semmit. Ezért sajnos ezt az alapítványi megoldást el
kellett vetni, tehát nem lehet szerepe az alapítvány az alsóőrsi ingatlan vonatkozásában, mert
összeegyeztethetetlen az alapítvány céljaival. Megköszönte Dr. Jusztinger János képviselő úr
e témában nyújtott segítségét és munkáját. Elmondta, hogy mindenkinek az lenne a legjobb,
ha azok kezébe kerülne, akik ténylegesen használják is. Most műszakilag az önkormányzat
felújítja az ingatlan tetőszerkezetét, mert beázik. Ezt a javaslatot a jövő évben újra kell
tárgyalni mielőtt a nyaralás elkezdődne.
Elmondta, hogy végre befogadták a papírokat. Hivatalosan államigazgatási végzést is kaptak,
hogy elindult az eljárás. Hiánypótlást is kaptak, nem érdemi dolog. Jegyző által hitelesített
okiratokat eredeti példányban kértek, ezt a közjegyzőnél kellett lehitelesíteni.
A következő lépés, hogy az AMK majd átadja az önkormányzat tulajdonába ingyen ezt a
vagyont, erre majd kötnek egy megállapodást.
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Javasolta a testületnek, hogy ezt a napirendi pontot vonják vissza, határozatot nem kell hoznia
a képviselőtestületnek, mert nincs miről.
Rabb Gvőzőné alpolgármester szintén megköszönte Dr. Jusztinger János képviselő
munkáját ez ügyben. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a
tárgyalandó napirendi pontok közül.

Egyebek
Hausmann Mária képviselő a Sásdi Polgárőr Egyesület nevében megköszönte a testületnek,
hogy a buszt megkapták, Bodára utaztak egy rendezvényre.
Rabb Gvőzőné alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2014. szeptember 20.
napján kerül megrendezésre a Pite- és Borfesztivál, melyre mindenkit sok szeretettel
meghívott.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné alpolgármester a nyilvános ülést
bezárta, a testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

a

Rabb Győlőné
alpolgármester

