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J e g y z ő k ö n y v :  _____________________

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

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

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor, Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Tollár Mónika 
j egyzőkönywezető.

Hausmann Mária és Székely Szilárd képviselők.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet. Megállapította, 
hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Hausmann Mária képviselő jelezte, hogy baleset érte, ezért nem tud a testületi ülésen részt 
venni, Székely Szilárd képviselő jelezte, hogy érkezni fog a testületi ülésre, de később.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül
1 ./napirendi pontként tárgyalják meg:

- Pécsi Vízmű Zrt tartozását és 2.1 napirendként:
- Orsós Józsefné sásdi lakos ingatlaneladását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?

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

1. / Pécsi Vízmű Zrt. tartozása
Előadó: Dr. Halmos Péter ügyvéd

2. / Orsós Józsefné sásdi lakos ingatlaneladása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4. /  Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői megbízás meghirdetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 1./ és 2./ napirendi 
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg üzleti érdekekre való tekintettel.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

179/2014. (XII.01.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
az 1./ és 2./ napirendi pontokat üzleti érdekekre való hivatkozással zárt
ülés keretében tárgyalja.

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

Kmft.
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J e g y z ő k ö n y v

Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2014. december 1. napján 
tartott testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pál
Csaba, Székely Szilárd, Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. 
Kajdon Béla jegyző, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Hausmann Mária képviselő.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

3./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjainak 
megválasztása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen Urvald Péter a 
Felügyelő Bizottság elnöke bejelentette lemondását, helyette döntöttek Gál István 
személyéről. Szükséges a  tagok újbóli megválasztása, hiszen a mandátumok 2014. november 
30. napjával lejártak. Előzetesen megkérdezte a régi tagokat, Szíjártó Csabát és Markó 
Zoltánt, hogy vállalják-e továbbra is a megbízatást. Úgy nyilatkoztak, hogy továbbra is 
vállalják a megbízatást.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati 
javaslatot 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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének

182/2014.ÍXII.01.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mind a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója megállapította, hogy az alapító 
okirat 11. pontjában jelölt Felügyelő Bizottság tagjainak megbízatása 2014. 
november 30. napjával megszűnt, ezért szükséges a Felügyelő Bizottságba új 
tagokat választani 5 évre.
Az új Felügyelő Bizottsági tagok megbízatása a megválasztásukkal 2014. 
december 1. napjával kezdődik és 2019. november 30. napjáig tart.
A  képviselő-testület tudomásul veszi és elfogadja a Kft. alapító okirat 
módosítását és egységes szerkezetbe foglalását.
A képviselő-testület megbízza Dr. Simon Zoltán ügyvédet a módosítások 
alapító okiratba történő átvezetésével és az alapító okirat egységes szerkezetbe 
foglalásával.

Határidő: december 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati 
javaslatot 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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

183/2014.0X11,01.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mind a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója úgy döntött, hogy a tárgyban 
176/2014. (XI. 13.) KTH. számú határozatát megerősítve 2014. december 1. 
napjától 2019. november 30. napjáig terjedő időre, azaz 5 évre a Felügyelő 
Bizottság elnökének Gál István (Felsőmindszent, 1940.07.11., an: Schmidt 
Veronika) 7370. Sásd, József A. u. 1/A. szám alatti lakost megválasztotta.

Határidő: december 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati 
javaslatot 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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

184/2014.ÍXIL012 KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mind a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója úgy döntött, hogy a Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjának 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig 
terjedő időre, azaz 5 évre Markó Zoltán (Komló, 1970.02.08., an: Vényi Ildikó) 
7370. Pálé, Árpád u. 39. szám alatti lakost megválasztotta.

Határidő: december 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati 
javaslatot 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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

185/20144X11.012 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mind a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapítója úgy döntött, hogy a Kft. Felügyelő 
Bizottsága tagjának 2014. december 1. napjától 2019. november 30. napjáig 
terjedő időre, azaz 5 évre Szíjártó Csaba (Komló, 1967.07.21., an: Besenyei 
Katalin) 7370. Sásd, Gárdonyi G. u. 39. szám alatti lakost megválasztotta.

Határidő: december 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője
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4.1 Sásd Városgazdálkodási Nonprofit K ft ügyvezetői megbízás meghirdetése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a határozati javaslat kiosztásra került, melynek 
tartalma a négy évvel ezelőttivel megegyezik. A holnapi nap folyamán megjelentetnék a 
komlói és dombóvári hírmondókban. Elmondta, hogy december 17-én terveznék az év utolsó 
testületi ülését, ahol erről is dönteni kellene.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot 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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

186/2014.ÍXII.01.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kit. ügyvezetői álláshelyének betöltésére.
Szakmai elvárások:

- legalább középfokú építőipari végzettség, minimum 2 éves szakmai 
gyakorlattal,

- városgazdálkodás területén szerzett legalább 5 éves gyakorlat és ebből 
minimum 2 év igazolt vezetői gyakorlat,

- legalább „B” kategóriás jogosítvány és saját használatú gépkocsi.

Előnyt jelent:
Sásd vagy környékén lakhely.

Erkölcsi bizonyítvány a nyertes pályázótól utólag csatolandó.
Bérezés és egyéb juttatás megegyezés szerint.

A megbízás 2015. január 1. napjától adható határozott időre, 2019. december 31. 
napjáig szól.

A pályázatokat írásban, bérigény megjelölésével Sásd Város Polgármesteréhez 
(7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) 2014. december 16. napjáig lehet benyújtani.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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5./______ Tájékoztató a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban — Integrált
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című DAOP-6.2.1/13/K-2Ö14-0002, 
DDOP-, ÉMOP-, KDOP-, KMOP-, NYDOP-6.2.1/K-í 3-2014-0002 azonosítószámú 
projektekről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Székely Szilárd képviselő megkérdezte, hogy amit kaptak anyagot, arról mit kell tudniuk?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ennek a projektnek a végrehajtása már az előző ciklusban 
elkezdődött. Pályázati pénzről van szó, amit a Belügyminisztérium nyert meg.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy ennyit tudott róla. Abban, hogy mi a feladatuk és szerepük, 
azért kérdezte, mert az anyagban az olvasható, hogy a koordinátor személyéről a város dönt (3. pont 6. 
sor). A kérdés az, hogy ki nevezi magát városnak. Ha már megszületett a döntés, akkor megkérdezte, 
hogy ki hívja itt magát városnak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy pontatlanul írták a tájékoztatót. Személy szerint a megbízási 
szerződést olvasta.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy az olvasott anyag szerint hatáskör elvonás történt. Ha a 
város dönt, akkor úgy gondolja, hogy a testület dönt.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, ő is úgy olvasta, hogy a testület elé kell beterjeszteni 
a pénzek kifizetéseit is, magyarul, ők fizetik és nem dönthetik el, hogy kiről van szó.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem az önkormányzat fizeti. Nem tudott erről, most kapták 
kézhez az anyagot, amit most kiosztottak. Ő kapott egy másik levelet is, amelyben már a megbízási 
szerződés tervezetet is megküldték, amiben kimondottan szakembert kértek ennek a feladatnak az 
ellátásához a hivatalban.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy péntek délután küldték meg ezt az anyagot, erről ma 
délután 16 óráig dönteni kellene.

Székely Szilárd képviselő mindenkit arra kért, hogy olvassák el a kiadott anyagot. Akit erre a 
feladatra kijelölnek, nagyon nagy felelőssége lesz abban, hogy milyen adatokat szolgáltat majd az ITS- 
be. Véleménye szerint Bódog Tamás alkalmas erre a feladatra. De az biztos, hogy ezzel óriási 
feladatot fog kapni, mert amiről a múltkor döntött a testület és elfogadott projektlista, itt kerüljenek 
megalapozásra, erre nagy szükségük van. Ő csak akkor dolgozhat, ha szerződést kötnek, mert az ő 
bérét csak így kapják vissza, de a testület jóváhagyása szükséges hozzá.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a kiadott anyag 4./ pontja is arról szól, hogy a 
jegyző leigazolja a városi koordinátor tevékenységét, de a képviselő-testületi ülés elé terjesztés tényét 
igazoló dokumentummal.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a korábban már volt levélváltás egymással, ahol közölték 
velük, hogy benne vannak ebbe a projektbe. Ott leírták már a koordinátorral kapcsolatban, hogy 
szakmabelit kémek, akinek megfelelő végzettsége van, aki ebben tud együttműködni és be tud segíteni 
a munka elvégzésében. Ezért nem is merült fel a képviselő-testület.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nemcsak a koordinátor megválasztását, de a 
teljesítésigazolásokat is a testület elé kell terjeszteni.
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Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy két döntés szükséges, az egyik az, amelyben kimondják, 
hogy a város részt vesz ebben a programban, a másik döntés pedig, amelyben a koordinátor 
személyéről döntenek.

Dr. Juszt inger János alpolgármester úgy értelmezte, hogy a városi koordinátor személyének 
kiválasztásánál a testületnek semmilyen szerepe nincs. Az anyagban az van, hogy az ITS-t kell a 
testület elé terjeszteni, melyet a testületnek el kell fogadnia. De mégis benne van az a mondat, hogy a 
város dönt a koordinátor személyéről. Most akkor ki a város? Véleménye szerint az mégis csak a 
testület.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület már korábban nyilatkozott arról, hogy ebben a 
programban részt vesz. Ha elolvassák a megbízási szerződést, akkor az nem egészen erről szól.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Bódog Tamást válasszák meg 
koordinátornak. Majd a teljesítésigazolásokat a testület elé kell behozni, és a jegyző igazolja le, miután 
a testület elfogadta és ezt küldik meg a Belügyminisztérium felé. Egyetértenek azzal, hogy a 
koordinátor a Belügyminisztériummal szerződést kössön.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

187/2014.OCII.Ol.l KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban -  Integrált 
Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című DAOP-6.2.1/13/K- 
2014-0002, DDOP-, ÉMOP-, KDOP-, KMOP-, NYDOP-6.2.1/K-13- 
2014-0002 azonosítószámú projekthez a Belügyminisztériummal 
történő koordinátori feladatok ellátására Bódog Tamás 
településmémököt, az Önkormányzati Hivatal műszaki ügyintézőjét 
jelöli ki. A jegyző egyetértésével az erre vonatkozó megbízási 
szerződés megköthető.

Határidő: december 1.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kaj dón Béla jegyző

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek megköszönte a 
megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.

Rabb Győzőné 
polgármester


