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Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. október 31. 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, Székely Szilárd, Urvald Péter
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző,
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazolatlan távoliét nem volt.
Rabb Gvőzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületi tagokat, a testületi
ülésre meghívott vendégeket, az apparátus dolgozóit, a jelenlévő sásdi választópolgárokat.
Megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban 7 fővel jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
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

2.1

Az alpolgármesterek eskütétele
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3. / Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
4./

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

5.1

Egyebek
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Napirend

1.1

tárgyalása:

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 elfogadja a jelölést.
Rabb Gvőzőné polgármester 10 perc szünet elrendelését kérte a szavazás megkezdése előtt.
A szünet elrendelésével a képviselő-testület egyetértett.
A szünet után a képviselő-testület folytatta tovább munkáját.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Polgármester Asszony javaslata alapján két név
szerepel a szavazólapon. A lapon egy üres négyzet van, aki egyetért a két 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.
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, ezután külön válogatta az Igen
és a Nem-et tartalmazó szavazólapokat. Megállapította, hogy az alpolgármester választás
eredménytelen volt, a titkos szavazás eredményeként 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal
nem választottak alpolgármestereket.
Rabb Gvőzőné polgármester megállapította, hogy a szavazás eredménytelen volt, ezért a 24.1 napirendi pontokat levette a tárgyalandó napirendi pontok közül, mivel további
személyekre nem kívánt javaslatot tenni.
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Rabb Gvőzőné polgármester az SZMSZ rendelkezései alapján a következő testületi ülést
2014. november 1. napján, szombaton este 18 órára hívja össze, melynek napirendi pontjai a
most levett napirendi pontok újratárgyalása.
A képviselő-testület a polgármesteri bejelentést vita nélkül tudomásul vette.

Egyebek
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a mai nap folyamán elektronikus úton megkapta a
Bm. Kormánymegbízott Úrtól a levelet, mely szerint a helyi önkormányzati képviselők
kötelező továbbképzését előírja az új önkormányzati törvény. A jövő hét folyamán minden
képviselőnek eljuttatják, a képzés 2014. december 13. napján lesz a sásdi Közösségi Házban
járási szinten, a nap folyamán oktatás lesz és a végén egy tesztet kell kitölteni. A képzésen
való részvétel és teszt kitöltése kötelező.
Elmondta, hogy 2013. január 1. napjával a jegyző jogállása gyökeresen megváltozott. A
jegyző munkáltatója nem a képviselő-testület, hanem a polgármester. Ennek következtében a
jegyző a polgármester alkalmazottja. Semmilyen szinten semmilyen más fórumon nem
véleményezi a polgármester véleményét. Kérte a testületet, hogy kérését tartsák tiszteletben.
Ezek után a jegyző Önálló véleményt nem fog mondani az önkormányzati munkát illetően.
Más, ha jogszabálysértés van, akkor szólni fog.
Jelen pillanatban megítélése szerint, ha nem tudnak alpolgármestert választani, nem fog az
önkormányzat munkája megállni, főleg azért nem, mert a legutóbbi testületi ülésen született
egy döntés, mely szerint a polgármester helyettesítése ideiglenesen megoldott. Rendkívül
fontos lenne, hogy a 3 bizottságból a Pénzügyi Bizottság megalakulna. Ha ezt nem teszik
meg, akkor a jövő héten már problémák lesznek. Hiszen a Pénzügyi Bizottság írásos
véleménye nélkül nem lehet költségvetési rendeletet módosítani. Jelen pillanatban van egy
elfogadott költségvetésük, mindannyian tudják, hogy a költségvetési változásokat nem
vezették át a rendeletbe, mert nem voltak abban a helyzetben, mondván, hogy majd a
későbbiekben ezt megteszik. Költségvetési rendeletet a Pénzügyi Bizottság nélkül nem lehet
módosítani, érvénytelen lesz a rendeletük.
A Pécsi Vízmű Zrt-vel kapcsolatban, amennyiben pert indít az önkormányzat, ebben az
esetben az önkormányzatnak a bíróságon közel 3 mFt-ot le kell tenni előlegben, mert az
önkormányzat a kezdeményező. Jelen pillanatban erre nincs döntés, ami ezt megalapozná. A
polgármester és a testület jelenleg sincs abban a helyzetben, hogy ezt a perköltséget
megelőlegezze.
Van ennél még sürgetőbb dolog is, az uszoda kérdése. Az uszoda előkészítésének kivitelezése
most felgyorsult. Volt már egyeztetés, kézhez kapott három szerződést. A három
szerződéstervezetbe vagyonértékű jogokról van szó, illetve a pénzügyi hozzájárulásokról.
Nincs abban a helyzetben a polgármester asszony, hogy ezeket a szerződéseket aláírja. A
testület sincs abban a helyzetben, hogy átmenetileg ideiglenes bizottsággal és egyéb más
módon felhatalmazza a polgármestert, hogy aláíijon.
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Ha nincs Pénzügyi Bizottság, akkor nincs mit tenniük. Kérte a testületet, hogy legalább a
Pénzügyi Bizottságot alakítsák meg azért, hogy az Önkormányzat működni tudjon.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy lassan 8 éve együttdolgoznak szinte ugyanabban
az összeállításban. A 8 év alatt ilyen még nem volt, hogy nem sikerült ilyen kérdésekben
egyeztetni és dönteni. Kezdeményezte, hogy a testületi ülés után maradjanak itt és
beszélgessenek, egyeztessenek. Meg kellene hallgatni, hogy ki mit szeretne. Őt még nagyon
nem kereste meg senki, attól tart, hogy lehet a többi képviselőt sem.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy megkereste a többi képviselőt, elmondta, hogy
képviselő urat is két alkalommal kereste. A Közösségi Házban azt mondta képviselő úr, hogy
nem szeretne vele beszélni. Ő nem erőlteti, ha valaki vele nem szeretne beszélni, akkor
tudomásul veszi.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a történések után értetlenül áll, mely szerint a négy
képviselő, mindenki tudja is, hogy kikről van szó, akadályozzák most már több alkalommal a
megállapodást. Egyszer már elhangzott, hogy Dr. Jusztinger János képviselőt elfogadják, róla
azt mondták, hogy abszolút képzetlen, tapasztalatlan, már korábban is visszalépett volna a
jelöléstől, mert részére ez az egész nem hiányzik. De most elmondható, hogy teljesült a
baloldal vágya, ami az újságban is benne volt. Van egy baloldali képviselő és van egy
jobboldali képviselő, egy tapasztalt képviselő lenne alpolgármester és úgyszintén tapasztalt
képviselő lenne a másik alpolgármester. Most aztán senki sem tudja mi a probléma. Tegnap
elhangzott mi a probléma, ő személy szerint felállt, személy szerint vele már nem lehet
probléma. A képviselő asszony minden kritériumnak megfelel, ami vele probléma volt.
Megkérdezte, akkor most mi a probléma? Úgy látja, csak a kötekedés van.
Székely Szilárd képviselő erre reagálva képviselőnek elmondta, kérte, ne játsszon Istent. Egy
személyt nem fogadtak el, ennyi történt. Képviselő úr kategorikusan kijelentette, hogy mi a
baloldal vágya. Nem érti, hogy mások helyében hogyan nyilatkozhat így képviselő úr?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő nem játszik Istent. A tegnapi nap folyamán az
hangzott el, hogy legyen egy baloldali és legyen egy jobboldali jelölt.
Székely Szilárd képviselő azért, mert képviselő úr hallott egy mondatot, azért az ő
mondatukat képviselő úr ne vegye a szájába. Őket senki sem kérdezte meg, itt volt a testületi
ülés, nyilván vitára nincs mód és lehetőség. Ezért javasolta, hogy maradjanak itt és
beszélgessenek. Dehogy hallott egy mondatot és helyettük képviselő úr elmond egy
monológot, hogy ő mit gondol, ez kicsit erős.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Székely Szilárd képviselőnél három
alkalommal kezdeményezte a beszélgetést. Ő nem fog senkinek sem könyörögni. Telefonon
hívta, akkor nem volt jó az időpont, utána pénteken találkoztak, akkor sem volt jó az időpont.
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A polgármesternek is van egy elképzelése, hogy kivel szeretne dolgozni közvetlenül
alpolgármesterként és kik azok a képviselők, akiket bizottsági elnöknek szeretne majd
javasolni. Úgy gondolta, hogy ezt tiszteletben kell tartani. Úgy gondolja, hogy neki van joga
arra, hogy jelöljön.
Pintér Gábor képviselő elmondta, szerencsére Székely Szilárd képviselő sem Isten és nem is
lesz. Úgy látja, hogy az elmúlt 4 évben nem voltak olyan gondok, a testület összecsiszolódott.
2014. januárjától különösen nem voltak problémák, úgy gondolta, hogy maximálisan tudtak
együttdolgozni. Mindenben egyetértett a testület, nem emlékszik vitára.
O úgy látta, hogy képviselő rossz irányba próbálja a testületet vezetni. Nem érti ezt az
egészet, hiszen eddig együttdolgoztak, tudtak együtt döntéseket hozni. Amióta lezajlott a
választás, ez azóta nem sikerül. Ezt a helyzetet az ellenzék felelősségére tudja mondani
kizárólagosan.
Rabb Gvőzőné polgármester úgy érzi az a baj, hogy nem tudják elfogadni, hogy ő lett a
polgármester.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ez így van, ebből indul minden.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy ők ezt nem is vitatják, hogy Rabb Győzőné a
polgármester.
Rabb Gvőzőné polgármester nem azt mondta, hogy az ő polgármesterségét vitatják, hanem,
hogy nem akarnak vele együttdolgozni.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy kompromisszumot szeretnének kötni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ez megtörtént.
Dr. Jusztinger János képviselő hangsúlyozta, hogy ez a vita sehová nem vezet. Két dolgot
tehetnek, vagy bezárják a mostani testületi ülést, és mindenki hazamegy, vagy tartsanak
szünetet, mindenki beszéljen egymással és legyen új javaslat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem kíván tovább ülésezni.
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, 2014. november 1. napján, szombaton 18 órakor mindenkit
szeretettel vár a képviselőtestületi ülésre, a képviselő-testületi ülést bezárta.

fiM a íl
Rabb Győzoné
polgármester

