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J e g y z ő k ö  n v v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2015. február 23. napján tartott
Közmeghallgatásáról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária,
Pál Csaba, Pintér Gábor, Székely Szilárd és Urvald Péter képviselők, 
Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető, 50 fő helyi 
lakos ,

Rabb Győzőné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent lakosságot és a
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a képviselőtestület 7 fővel jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.

Javasolta, hogy az alábbi, meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg:

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata? ' ■ . '
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.

1. ) Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi munkájáról.

2. ) Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezetének ismertetése

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte Dr. Karakán Béla a Járási Hivatal vezetőjét, 
miszerint a lakosság a meghívóval együtt egy tájékoztató levelet, mely a szociális rendszerek 
ellátásának megváltozásáról szól. A lakosságot kérte, ha valakinek ezzel kapcsolatban 
bármilyen kérdése van, akkor azt megteheti a hivatalvezető úr felé.

Ezzel kapcsolatban kérdés nem érkezett a lakosság részéről.

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

1.) Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi 
munkájáról.
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a háttérben látható a kivetítőn a tavalyi évi 
rendezvényekről készült fotósorozát. Elmondta,. hogy 2013. december 31-én lemondott 
polgármesteri tisztségéről Székely Szilárd, ezért alpolgármesterként ő látta el a polgármesteri 
feladatokat. 2014. január 9-én elfogadta a képviselő-testület a polgármester lemondását, akkor 
a képviselő-testület teljes tagjai mellé álltak és segítették a munkáját, természetesen a hivatal 
dolgozóival együtt. Nehezen igazodott el a ráháruló feladatok, problémák sokaságával. Az 
első testületi ülésen döntöttek a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. autóvásárlásáról (Ford 
Transit 6 személyes teherautó), hiszen dolgozni csak megfelelő feltételek mellett lehet.
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Az óvoda felújítási munkáinak megtárgyalása is napirendi pont volt. Január 17-én levelet írtak 
a Bross Válságkezelő Kft-nek, mivel a SZAKKOM Kft. ellen felszámolási eljárás indult és 
kérdéses a szerződésben vállalt kötelezettségvállalás teljesítése. A felszámoló a 
továbbműködéshez hozzájárult. A belterületi utak burkolatát javítani kellett, a munkákat elő 
kellett készíteni, a költségvetésbe tervezni kellett. Döntött a testület a Fekete Adler Bt. 
kérelmében, mely szerint megvásárlásra került az ipari területük utolsó parcellája. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a kistérségnél keletkezett 24 mFt~ot könyvvizsgáló fogja 
megvizsgálni. 2014. január 1-től 14 település által létrehozott egy intézményfenntartó 
társulást a gyermekjóléti és szociális feladatok ellátására. Döntöttek arról, hogy a Közösségi 
Házba takarítógépet kell vásárolni. A Közösségi Házban és az iskolában a lifteket újra 
indították. Döntöttek a sportpályán lévő faház elemeinek, csatornájának cseréjéről, az öltözők 
felújításáról Beadásra került az rehabilitáltak foglalkoztatására kiírt TÁMOP pályázat. A 
mentőállomással kapcsolatosan a kivitelezési terveket készítők tervező megkereste levélben, 
mely szerint ő tervezi az utat és ezen az úton van egy szorgalmi jog, amin járnak. A 
mentőknek pedig az udvaron belül akadály nélkül meg kell fordulni és szabad kihajtást kell 
biztosítani, ezért újabb területet kértek. Döntöttek a temetőbe a rokkant mapeddel közlekedők 
részére a járdát meg kell hosszabbítani, hogy be tudjanak menni. A kistérségi társulás elnöke 
korelnökként Papp Magdolna lett, mert senki nem vállalta el a feladatot. Január 22-én a 
Közösségi Házban volt a Kultúra Napja. Január 23-án leesett a hó, a Kft. dolgozói és a 
közmunkások aktívan kivették a részüket a hóeltakarításban, megköszönte a munkájukat. 
Január 23-án testületi ülésen, döntöttek a védőnői pályázatokról, mely szerint Hercog Mariann 
pályázatát támogatta a testület. Ugyanezen ülésen döntött a testület a Sásd Kultúrájáéit 
Közalapítvány megszüntetéséről és elfogadták a testület 2014. évi munkatervét. Döntöttek 
továbbá, hogy kerüljenek a Közösségi Háznál lévő kapu vissza a helyére, mivel így nincs az 
épület és a belső udvar védve. 1 fő lakatos rehabilitációs foglalkoztatott végezte el a munkát. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a SZAKKOM Kft. óvoda felújítása sem halad, nagyon kevesen 
dolgoznak, nem halad a beruházás. Január 31-én rendkívüli testületi ülésen döntöttek a 
Sásdon létesítendő katasztrófavédelmi őrshöz építési telek biztosításáról Már két évvel 
ezelőtt megjelölték az őrs tervezett helyszínét, mely szerint itt a hivatal melletti területről volt 
szó. Az épületet könnyűszerkezetes megoldásból kívánják megvalósítani. A szóban forgó 
területre könnyűszerkezetes épületet nem lehet építeni a rendezési tervük alapján, ezért újabb 
területet kellett keresni. A Temető u. í. szám alatti terület megfelelt az őrs létesítéséhez. 
Ekkor Karsa Róbert úgy nyilatkozott, hogy az országban 7 katasztrófavédelmi őrs fog 
létesülni, ebből 2 Baranya megyében. 1 db tűzoltóautó lesz és 4 fő állandó létszámmal fognak 
dolgozni. Beadták a közfoglalkoztatottakra a pályázatot, mezőgazdasági, téli és egyéb 
értékteremtő, illetve helyi sajátosságokra épülő programokra.
2014. február 5-én volt a következő testületi ülés, ahol elfogadták a 2014. évi költségvetés I  
fordulóját. Döntöttek az ipari park terület közvilágításáról Benyújtották a KEOP napelemes 
rendszer telepítésére a sásdi DRV telepén önerő pályázatot. Újra tájékoztatta a testület, hogy 
az óvoda felújítása nem halad. Meghívta a testületet a február 7-én tartott Nyugdíjasok 
Farsangi Báljára. Megköszönte Pintér Gábor képviselőnek és társának a jó hangulatot, amit 
évről-évre szolgáltatnak. A Rózsa utcai lakók jelezték az olvadás miatt megáll a víz az 
árkokban és az úttest-padka nagyon rossz állapotban van. Levelet kaptak Eger város 
polgármesterétől, mely alapján meghívták a képviselő-testületet a Lengyeí-Magyar-Barátság 
találkozójára március 21-22-re. Mogilány testvértelepülésük is részt vett a rendezvényen. A 
Közösségi Házban és az iskolában újraindultak a liftek. Csatlakoztak az „Energetikai 
Fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton” című nemzetközi pályázathoz a volt 
költségvetési üzem irodájának szigetelésére.



2014. március 21-22-én részt vettek a lengyel testvértelepülésükkel közösen a Lengyel- 
Magyar-Barátság találkozón, ahol a mogilányi polgármester is részt vett. A Sásdi Tankerület 
részéről Kocsisné Walter Ilona tankerület igazgató asszony is. Ott megegyeztek abban, hogy a 
lengyel gyerekeket vissza kell hívni Sásdra. Nagyon színvonalas rendezvény volt Egerben, 
melyen Dr. Áder János Magyarország köztársasági elnöke és a lengyel köztársasági elnök is 
részt vett. Március 12-én Budapesten jártak a Miniszterelnökségen a Tiszta víz-tiszta élet 
Sásdi Térség ivóvíz-minőség javítása című pályázattal kapcsolatosan. Ettől az időponttól 
felgyorsultak az események a pályázatot illetően. Március 24-én újra levelet írtak a Bross 
Válságkezelő Kft-nek a SZAKKOM Kft-vel kapcsolatosan. A fennálló körülményeket 
mérlegelve megállapították, hogy a Kft. nem képes a beruházás folytatására, illetve 
befej ezésére, tehát a telj esítés a vállalkozó hibáj ából gazdaságilag lehetetlenné vált. 
Beszámolót tartott a testületi ülésen Csirke Csaba a Sásdi Rendőrőrs parancsnoka és Bánfalvi 
Árpád csoportvezető a közbiztonság helyzetéről. TÁMOP pályázatot adtak be 2 fő részére a 
Munkaügyi Központ felé (50 év feletti emberekre újra munkába állás. a pályázat kiírási 
feltétele). 10 fővel bővült a közfoglalkoztatottak létszáma. Döntöttek a Kossuth L. utcai járda 
javításáról.
2014. április 3-án tartott testületi ülésen döntöttek a közbiztonság növelését szolgáló 
önkormányzati fejlesztések támogatását térfigyelő kamerák beszerzésére szóló pályázat 
beadásáról. A pályázat összege: 5.941.305,-Ft. Sajnos Baranya megyében Pécs és Komló 
városok nyertek a pályázaton. A SZAKKOM Kft-vel felbontották a szerződést, az óvoda 
további felújításával kapcsolatosan döntöttek az újabb közbeszerzés kiírásáról. A sásdi 
középiskola pályázatának köszönhetően elkészült a játszótéri játékok festése, virágok 
ültetésére volt lehetőség. Megköszönte a diákoknak és a pedagógusoknak az elvégzett 
munkát. Ugyanezen ülésen döntés született a kátyúzásokkal kapcsolatosan. Ebben a hónapban 
megkapták a levelet Dr. Gyarmati István projektigazgatótól az OMSZ részéről, mely szerint 
újabb területátadásról írt levelet. A pályázatuk értelmében a mentőgépjárművek telken belüli 
megfordulását biztosítani kell és a kivonuló járművet nem akadályozhatja semmi sem. A 
testület döntött újabb területjuttatásról a mentőszolgálat részére. Beadták a pályázatot a 
kulturális közfoglalkoztatásra. 2014. április 15-én emléktáblát avattak és fát ültettek a Sásdi 
Vendéglátóipari Szakképző Iskola épületének 100 éves évfordulójára. A takarítógép 
megvásárlása megtörtént a Közösség Házba. Április 15-én a „Tiszta víz-tiszta élet” 
ivóvízminőség javító pályázattal kapcsolatosan a Belügyminisztériumból Sásdra érkeztek, 
hogy a megvalósításról saját hatáskörben gondoskodjanak. Április 24-én levelet kapott Vígh 
László Kormánybiztos Úrtól, személyes egyeztetésre hívták az Önkormányzatot a Nemzeti 
Sportközpontokba Budapestre a „köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten 
tanuszoda létesítésével kapcsolatosan. A megbeszélés április 25-én volt. A képviselő-testület 
április 30-án döntött a telekjuttatáson felül 15 mFt önerőről, parkoló kialakításáról és a 
közművek biztosításáról. Jelenleg is folynak a tárgyalások, a múlt héten ismételten tárgyalt az 
uszoda beruházással kapcsolatosan, 2016. tavaszára lesz valószínűleg készen. Elkészült a 
sportpálya épületének felújítása. Elkészült az I. és II. világháborús emlékmű, csomópont 
parkosítása. A rehabilitációs foglalkoztatásra (6 főre) nyertek támogatást. Elkészült a 
Közösségi Háznál a kapu, a temetőbe az akadálymentes felhajtó. Döntöttek a fonyódligeti 
lapos épület felújításáról. A közfoglalkoztatottak létszáma májustól 15 fővel emelkedett. A 
lengyel gyerekeket meghívták Sásdra, illetve Fonyódligetre július 25-től július 31-ig, a 
fogadásukról az általános iskola gondoskodott a sásdi szülők támogatásával. Meghívták a 
lengyel zenekart is a Sásdi Koncert Fúvószenekar 40 éves évfordulójára. Elkezdte a 
kátyúzásokat a Soltút Kft., ezen munkákkal április végére végeztek. Az óvoda felújításánál a 
közbeszerzésnél 3 vállalkozó indult.
2014. május 1-én Alsómocsoládon részt vettek az Európa Napon, ahol fellépett a Nyugdíjas 
Klub férfi kara, a Sásdi Hagyományőrző íjász Egyesület.
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Itt segítséget nyújtott Bódog Vilmosné és Meggyes! Mónika. Franciaországot képviselték, 
megköszönte a részvételt és a segítséget. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
helyreállította a zsilipet a Gödrei-árok és a Zöldfa utcai árok keresztezésénél. Sajnos ez a 
zsilip azóta sem zár rendesen, a múlt évben a testület már döntött abban, hogy új csapóajtót 
szereljenek fel, ennek elkészítésére már érkeztek árajánlatok és a szivattyúállást is betonozni 
fogják, a jó megoldásra törekszenek. A kátyúzások befejeződtek, újabb döntést hoztak a 
Hősök terénél, a Petőfi utcai behajtó és a Deák téri Szolgáltató Ház körüli út aszfaltozásáról. 
A fonyódligeti lapos épület felújítása és az iskolai üdülő festése befejeződött. A 
mentőállomást tájékoztatták, hogy lejárt a bontási engedélyük és június 15-én pedig lejárt az 
építési engedélyük. Azóta már rendelkeznek újra bontási és építési engedéllyel is. 
Megjegyezte, hogy február végén lejár a közbeszerzés a mentőállomás építésével 
kapcsolatosan. Április hónapban várható a munka megkezdése. Mindezeket Dr. Gyarmaty 
István projektmenedzser tájékoztatása alapján mondta el. Május végén lejárt az óvoda 
felújítására, bővítésére kiírt közbeszerzési pályázat benyújtásának határideje. Májusban újabb 
15 fővel több közfoglalkoztatottuk volt. A májusi testületi ülésen döntöttek a nyilvános 
közbeszerzési eljárás kiírásáról a „Tiszta víz-tiszta élet a sásdi térség ivóvíz minőségjavítása” 
című pályázatról. Május 29-én döntött a testület kitüntetések, díjak adományozásáról, mely 
szerint Horváth Lászlóné védőnő részére nyugdíjba vonulása alkalmából a több évtizedes 
kiemelkedő szakmai munkájának elismeréséül Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést, Héder 
Jánosné gondozónő részére nyugdíjba vonulása alkalmából az idősek ellátásában nyújtott 
kiemelkedő szakmai munkájának elismeréséül Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést,Varga 
Józsefné nyugdíjba vonult óvónő részére a több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának 
elismeréséül Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést, Putler Konrádné nyugdíjba vonult 
köztisztviselő részére több . évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának elismeréséül Köz 
Szolgálatáért Díj kitüntetést, Godőné Hermáim Eszter pedagógus részére 
a sásdi kulturális életben, a közösség javára kifejtett tevékenysége, továbbá kimagasló nevelő 
munkája elismeréséül elismerő oklevelet és ajándéktárgyat adományozott, sajnos ő már ezt az 
elismerést nem tudta átvenni, mert július 10-én elhunyt. A Képviselő-testület Kovacsics 
Elemérné a Sásdi Őszidő Nyugdíjas Klub kulturális vezetője részére az idősek kulturális és 
közösségi életének szervezésében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül elismerő 
oklevelet és ajándéktárgyat adományozott, továbbá Takács Sándoménak a sásdi rászorulók 
szociális ellátásában végzett áldozatkész segítő tevékenysége elismeréséül köszönetét fejezte 
ki és az erről szóló élismerő oklevelet adott át részére. A júniusi testületi ülésen döntöttek 
arról, hogy Josef Gangl Raaba település polgármestere részére Sásd Városért Díjat 
adományozott a Sásd és Raaba testvértelepülési kapcsolatainak kiépítésében és 
elmélyítésében nyújtott évtizedes kimagasló tevékenységének elismeréséül. A kitüntetéseket a 
Bor-és pitefesztiválon adták át.
2014. júniusában a tanuszodával kapcsolatosan talajvizsgálati jelentést kértek, melyet 
elkészítettek. Az alsóőrsi üdülőt a nyár folyamán a pedagógusok igénybe vehették, erre 
vonatkozóan elkészítették a használati szabályzatot. A belterületi utak burkolatának 
felújításáról döntött a testület, mely szerint a Hősök tere, Deák tér Szolgáltató Ház, Petőfi 
utcai behajtó kérdésében. Ugyancsak döntött a testület térfigyelő kamerák létesítéséről 
önerőből a Hősök terén. Június 23-án lejárt a KEOP ivóvizes pályázat közbeszerzési eljárása, 
melyre egy vállalkozó jelentkezett (SZEDI-BAU Kft.). Ebben a hónapban megkereste őt a 
Zölderő Szociális Szövetkezet két vezetője, hogy a volt költségvetési üzem udvarán műhelyt 
bérelnének, mert nyert a pályázatuk, 11 főt foglalkoztatnának 18 hónapon át. Térburkoló 
lapokat, járdalapokat, oszlopokat gyártottak. Június 28-án volt a Közösségi Házban a 
„Hegyháti Járási Szépségverseny” 46 év után újra megrendezték a versenyt. A Hegyhát Szépe 
győztese Nagy Eszter Leila lett, gratulált Eszternek és szüleinek.
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Három ajánlat érkezett az óvoda felújítására a közbeszerzési kiírás alapján, de egyik 
vállalkozó sem vállalta a munkát, ezért újabb közbeszerzést kellett kiírni. A testület döntött a 
Sásd, Szent Imre u. 14. szám alatti iroda épület felújítására nyert Lieder pályázat támogatás 
megelőlegezéséről.
2014. július 21-én tájékoztatta a testületet, hogy kulturális közfoglalkoztatottakra is lehetett 
pályázatot benyújtani várhatóan 2014. szeptember 1-től- 2015. július 31-ig bezárólag. Július 
25-én a volt költségvetési üzem emeletét kibérelték a Luminitza, Arbajder, Talionis, 
Operando Szövetkezetek, képzésekre nyertek pályázatot. Július 25-én délután megérkeztek 
Lengyelországból a mogilányi zenekar és a delegáció 8 fővel a Sásdi Koncert Fúvószenekar 
40 éves rendezvényére. Ugyanezen a napon megérkeztek a gyerekek is Lengyelországból 
Fonyódligetre, nagyon jól érezték magukat. A fúvószenekar két napos rendezvénye jól 
sikerült, minden közreműködőnek megköszönte a munkáját és a zenekaroknak a nagyon 
magas színvonalú szereplést. Diákmunkára 14 főt foglalkoztattak július és augusztus 
hónapban. Elkezdődtek a belvízi árkok tisztítása közfoglalkoztatottakkal. Elkészültek az 
útfelújítási aszfaltozások.
2014. augusztusban megrendelték az alsóőrsi nyaraló tetőlefedését bitumenes lemezzel, mivel 
a nyár folyamán a sok esőzéskor állandóan beázott az épület. Augusztus 19-én a 
mentőállomás új építési és bontási engedélye elkészült, melyet kiadtak az OMSZ felé. 
Augusztusra jelezték a Nemzeti Sportközpontokból a következő megbeszélést, melyet Sásdon 
tartottak volna, de elmaradt, mert a kivitelezési tervek és a költségvetés pontosítása még nem 
készült el. Augusztus testületi ülésen megtárgyalták a katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez 
szükséges rendezési terv módosítását. Augusztus 6-án aláírásra került, az óvoda beruházás 
folytatására a Pillér Kft-vei a szerződés. 2015. január 15-én megtörtént az óvoda műszaki 
átadása. Még nem tudja, hogy az óvodások mikor fognak visszaköltözni. Elkészült az iskola 
műfüves pályájának felújítása és az épülethez közel lévő veszélyes fák kivágása. Elkészült a 
kamerarendszer a Hősök terén, újra világítanak a világháborús emlékművek világításai is. 2 
főre nyertek pályázatot a kulturális közfoglalkoztatáson. Beadták a testvérvárosi pályázatot, 
mivel 2015. évben Sásd városa 20 éves lesz, sajnos ez a pályázat nem nyert a tavalyi évben, 
de most ismételten beadták ezt a pályázatot. Ebbe a pályázatba bevonták Lengyelországot és 
Romániát is. Augusztus hónapban a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat új elnökét 
megválasztották, ez alapján szeptember 15. napjától Orbán Éva intézményvezető látja el á 
vezetői feladatokat. Folytatódott a belvízi árkok tisztítása, problémát okozott Hőmyéken a 
főtérnél, Vass Bélánál, Vámosi Lászlóéknál, Szabó Zoltánéknál a szőlőhegyről lezúduló vizek 
miatt, de a Zrínyi utcában a vasúti töltésnél is tisztították az árkot. Az átereszeket is 
kitisztították. Augusztus 27-én emlékkiállítás megnyitó volt Koszorús Jenő sásdi lakos 
emlékére. Koszorús Jenő bácsi nemzeti ünnepeken, rendezvényeken mindig szívesen 
tárogatózott, emlékét megőrzik. Augusztus 28-án tartott testületi ülésen döntöttek az ÁROP 
pályázat beadásáról (területi együttműködést segítő programok kialakítása az 
Önkormányzatoknál a konvergencia régiókban). Kizárólag járásszékhely települések 
Önkormányzatai pályázhattak. Augusztus 30-án volt a Közösségi Házban a Sásdi Őszidő Klub 
nyárbúcsúztató rendezvénye. Megköszönte a szervezőknek a sok munkát, a jó hangulatú és 
színvonalas programot.
2014. szeptember 10-én rendkívüli testületi ülésen jóváhagyták a „Tiszta víz-tiszta élet ivóvíz 
minőség javítása” című pályázat kivitelezési munkálataira vonatkozó szerződés tervezetet. A 
kivitelező a SZEDI-BAU Építőipari Kft, lett. Szeptember 13-án elhunyt Tóth Gábor a Sásdi 
Őszidő Klub vezetője. Tóth Gáborra mindig számítani lehetett, mindig segítőkész, aktív volt, 
nemcsak az. Őszidő Klub, hanem a Borbarát Kör tagjaként is. Emlékét örökre megőrzik. 
Szeptember 20-án volt a Pite- és borfesztivál.
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Minden kedves segítőknek megköszönte a munkáját, nagyszabású, jól sikerült rendezvény 
volt. Szeptember 30-án levelet írt Dr. Simon Tibor fogorvos, mely szerint levelében kérte a 
körzetek összevonását.
2014. október 2-án Putnokon volt, ahol részt vett a tanuszoda alapkő letételén, ezen 
eseményre a Miniszterelnökségtől telefonon kapott meghívást. A rendezvényen Balog Zoltán 
az Emberi Erőforrások Minisztere ismertette, hogy 23 helyszínen kívánják megépíteni a 
tanuszodát, itt jelentette be, hogy Sásd városa is a kiválasztottak között van. Megköszönte 
Godó Erzsébetnek a sok közreműködést, hogy segítette városukat abban, hogy a 
kiválasztottak közé kerüljön. Ez a projekt a sásdi honlapon megtekinthető. A Kistérségi 
Társulás Tanácsa döntött a társulás megszüntetéséről. Elmondta, hogy megcsúszott a temető 
második parcellája, már szakemberek, mérnökök leírták, hogyan tudják a problémát 
megoldani. A tavaly folyamán fog a munka elkészülni. Faültetés volt a Hömyéki úton a híd 
előtti jobb oldalon. Október 3-án beadták a pályázatot a szociális tűzifára, 306 m3-re, a vállalt 
önerő összege: 3 88.620,-Ft. Alpolgármesteri tevékenysége során ez történt, megköszönte az 
előző képviselő-testületnek a munkáját, külön megköszönte a segítségüket abban, hogy ezeket 
a feladatokat közösen tudták megoldani. Megköszönte a hivatal segítségét, Dr. Kajdon Béla 
jegyző úr segítő munkáját és Koszorús Tímea aljegyző segítségét. A pénzügyekben sokat 
segített Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, a közfoglalkoztatása ügyekben Dr. Papp 
Leila munkaügyes segítette, A pályázatok eligazodásában sokat segített Bódog Tamás és 
Mihályi Péter. Megköszönte a Titkárságon Tollár Mónika és Medgyesi Réka munkáját. 
Továbbá megköszönte a Hivatal többi dolgozójának is a segítségét, a sok munkát, mert 
nélkülük nem tudta volna végig csinálni a rábízott feladatokat. Megköszönte az ÁMK 
dolgozóinak Gálné Banizs Gabriellának, Bódog Vilmosnénak, Sohonyai Bernadettnek, az 
Általános Iskolának, a Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatójának Gáspár Andreának, a 
Járási Hivatal vezetőjének Dr. Karakán Bélának, végül, de nem utolsó sorban Merk Zsoltnak 
a j ó, közös együttműködést és a közmunkásoknak a munkáj át.
A választások eredménye alapján folytathatta az elkezdett munkáját, megköszönte a 
szavazatokat.
Október 27-én alakuló testületi ülést tartottak, ahol nem sikerült alpolgármestert és 
bizottságokat létrehozni. Október 29-én újra levelet kapott a Nemzeti Sportközpontoktól, 
újabb dokumentumokat kértek, amit november 3-ig vissza kellett küldeni. Nagyon sokat 
dolgozott Dr. Kajdon Béla jegyző úr és Dr. Jusztinger János akkor még képviselőként. 
Megköszönte a munkájukat. Az alakuló ülés után naponta tartottak ülést és végre 
megválasztották alpolgármesternek Dr. Jusztinger Jánost. A testületi ülésen döntöttek a 
bizottságok összetételében, mely szerint a Pénzügyi, Gazdálkodási és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke: Pál Csaba, tagjai: Urvald Péter és Pintér Gábor. A Humánügyek Bizottsága 
elnöke: Hausmann Mária, tagjai: Pál Csaba, Urvald Péter, Jankó Mátyásné és Orsós Józsefné 
a Roma Nemzetiségi Önkormányzat delegáltja. Október 10-én volt a „Hegyhát Kincse” 
rendezvény a sportcsarnokban. Október végén döntött a testület az óvoda pótmunkáiról. 
Megtárgyalták a Pannon Volán Zrt. kérelmét, mely szerint a Deák tér 3. szám alatti épület 
előtti fenyőfa ágai zavartak a busz kikanyarodását, valamint az ott lévő láncok, drótok, 
szemétgyűjtő kukák és az esetlegesen ott megálló gépjárművek is akadályozták a buszok 
kihajtását, ezért az ott lévő fát kivágták. Október 28-án látogatást tett Sásdon Dala Tamás a 
tanuszoda projektvezető, a helyszínen megbeszélték az uszoda elhelyezkedését és az ezzel 
kapcsolatos dolgokat.
2014. november hónapban „szép korúak köszöntése” volt, mely szerint 2014. november 3-án 
Kónyi Istvánt 90. születésnapján és 2014. november 10-én Nyári Gyulánét 95. születésnapja 
alkalmából köszöntötte. A szociális tűzifa támogatásra 143 m3 fát kaptak, a Mecsekerdő zrt- 
vel megkötötték a megállapodást.
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A Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft, ügyvezetőjének megbízása lejárt, a pályázatot 
kiírták. Döntöttek abban, hogy a Kft. üzemeltetésében lévő traktorra a téli hóeltakarítás miatt 
gumikat vásároltak. A fogorvosi ellátás átszervezéséről is döntöttek a körzet összevonásával. 
A novemberi testületi ülésen döntöttek az SZMSZ felülvizsgálatának előkészítéséről. 
November 18-án a Bm. Rendőr-főkapitányság dandártábornoka Dakos József tartott Járási 
Közbiztonsági Egyeztető Fórurpot Sásdón. 2014. november 2Ö-án tanuszoda projektre szánt 
ingatlant felértékelték, a helyszínen járt a Nemzeti Sportközpontok értékbecslője. November 
16-án volt a Városrészek Vetélkedőjének Újtelepi Városrész Családi Napja. November 23-án 
pedig a Deák tér 40 éves rendezvény a Belváros Családi Napja, az Óvárosi vetélkedő 
november 9-én volt a Közösségi Házban. Megköszönte mindazoknak, akik részt vettek és 
mindenkinek a munkáját a szervezésben. November 22-én Katalin Bál volt az ÁMK-ban, amit 
a Közösségi Ház szervezett. November 29-én Nagy Lajos emlékére asztalitenisz bajnokságot 
szerveztek a Sportcsarnokban. Megköszönte a szervezést, részvételt a bajnokságon. 
November 29-én volt az első Adventi gyertyagyújtás, a koszorút Damai József Ágoston 
plébános megszentelte. Megköszönte mindazoknak, akik az Adventi gyertyagyújtásban részt 
vettek, műsoraikkal színesítették a rendezvényeket. Megköszönte a hittanosok, iskolások, 
pedagógusok, a Sásdi Koncert Fúvószenekar, óvodások, óvónénik segítését, továbbá, akik az 
Adventi vásáron segítettek, részt vettek, munkájukkal emelték a nagyon értékes programok 
színvonalát. Novemberben volt lehetőség arra, hogy újra átdolgozzák a területfejlesztési 
projekteket a Bm. Önkormányzat felé.
2014, december , elmondta, hogy 2014. évben az ossz közfoglalkoztatottak létszáma 171 fő 
volt. Az év utolsó testületi ülése december 17-én volt, ahol a testület elfogadta az SZMSZ-t, 
az SZMSZ-nek a 4, sz. mellékleteként döntött arról, hogy a testület kulturális és 
területfejlesztési tanácsnokokat fog majd választani. A Testület a Sásd Városgazdálkodási 
Nonprofít Kft. ügyvezetőjének Merk Zsoltot választotta meg. Ebben a hónapban megalakult 
az 50 fős Járási Katasztrófavédelmi Csoport. December 21-én volt a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében a „Ki mit tud” verseny az ÁMK éttermében, a sportcsarnokban, 
nagyon színvonalas volt a rendezvény. December 27-én volt a sportcsarnokban a II. Arizona 
foci kupa és december 31-én volt immáron negyedik alkalommal megrendezett Szilveszteri 
Kocogás-futás, Mindenkinek megköszönte, akik ezekben a rendezvényekben részt vettek és 
segítettek. Zárszóként a következőket mondta el:
„Kedves meghívottak, Sásd lakossága! 2014. évi beszámolóm végéhez értem. Köszönetét 
szeretnék mondani mindazoknak, akik egész évben segítették városunk fejlődését, az 
Önkormányzat munkáját. Köszönöm a képviselők munkáját, alpolgármester úr segítségét, a 
hivatal, az AMK+konyha, iskola, óvoda, civil szervezetek, vegyes kar, a lakosság, az egyház 
és a vállalkozók támogatását. A Borbarát Kör, a Nyugdíjas Klub, a Foltvarró Kör, a Német és 
Roma Nemzetiségi Önkormányzatok munkáját, támogatását. Köszönöm a türelmüket!”

Rabb Gvózoné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2014. évről szóló beszámolóját 
fogadják el. ,

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?.

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

32/2015/11.23.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületé a Sásd Városi 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Hozzászólások:

Bergovecz Jánosné sásdi lakos felolvasott egy újságcikket, senkit nem szeretne megbántani, 
akinek nem inge, ne vegye magára. A Dunántúli Naplóban találta ezt a cikket, mely szerint
néhány jó tanács önkormányzati képviselőknek: „ ........ha pártkatonaként viselkedsz, és nem
rád szavazok érdekében lépsz be, hamar rád sütik, hogy megélhetési politikus vagy. Szakíts a 
rejtőzködő politikai magatartással, hiszen én csak választások előtt vagy elérhető. Igyekezz 
minél közelebb kerülni a választóidhoz, szállj ki a kocsidból. Járd folyamatosan a 
választókerületed, állj szóba mindenkivel, hallgasd meg Ötleteiket és javaslataikat. Ne hidd, 
hogy csak azoknak vannak előremutató gondolatai, akik magukat értelmiséginek tartják. 
Sokszor a józan paraszti ész többet ér a fennkölt gondolatoknál. Ne foglalkozz a múlttal, hogy 
ki mikor és mit rontott el. Koncentrálj a megoldandó feladatokra, és ami talán a legfontosabb, 
csak olyant ígérj, amit be is tudsz tartani...
Véleménye szerint valóban az emberek között, gyalog kellene járni és nem kocsival furikázni 
a városban. A sok-sok ígéret közül vajon mi valósult már meg eddig?
A tavalyi közmeghallgatáson elhangzott, hogy 2014. május 30-án szerették volna átvágni a 
szalagot az óvoda felújítása kapcsán. Ez elmaradt. Mi a helyzet jelenleg? Az állomás alatti 
önkormányzati lakással kapcsolatban mire várnak, arra netán, hogy összedőljön? Miért nem 
bontják már le azt az épületet? A piaccal kapcsolatban elmondta, hogy most pénteken reggel 
fél 9-kor bokáig ért a sár, katasztrófa, ami ott van. Előtte két hétig nem volt piac a rossz idő 
miatt.
Javasolta, hogy nem kellene egymást bántaniuk, mindenki tudja, hogy széthúz ez a csapat. 
Inkább össze kellene fogniuk és együtt csinálni valamit a lakosságért, hiszen azért lettek 
megválasztva. Nem kell örökké zsörtölődni, rosszat csinálni. Nagyon sokan vannak olyanok, 
akik azt mondják, „Úristen, kire szavaztunk?” Hol vannak? Nincsenek sehol! Az utcán 
mindenki mondta a magáét, de amikor mód és lehetőség van rá, akkor nem jönnek ide, hogy 
elmondják a véleményüket. A polgármester asszony kevés egy személyben, ha nem állnak 
mellé és nem segítik. Sajnos mindig van keresztbetétei. Példaként mondta, itt volt az 
alpolgármester választása, nevetséges volt. Azt kérdezték: „ilyeneket választottatok?” 
Mindenkinek megköszönte, hogy Mindenszentek Napjára megcsinálták a temetőben lévő 
feljárat mellett a világítást. A kátyúzás folyamatban volt, látta, hogy az árkokat is kiásták. 
Idézőjelesén köszönte meg a testületnek, hogy a képviselők is lesznek idősek, itt volt nem 
régen a farsangi báljuk, a testület szervezte meg, a testület hívta meg az időseket. Tény és 
való, hogy nagyon rossz idő volt, de itt volt a hivatal kisbusza, ami ment is és elhozta és haza 
is vitte az embereket a bálba, aki igényelte. Annyi fáradtság lehetett volna a képviselők 
részéről, hogy addig legalább megjelenjenek, amíg az idősek beöltözve felvonultak. Érdekes, 
hogy Székely Szilárd eddig mindig itt volt és jól érezte magát.

I
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Rabb Gvőzőné polgármester az óvoda felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi 
kivitelező céggel a SZAK-KOM Kft-vel felbontották a szerződést, új közbeszerzést kellett 
kiírni, 3 jelentkező volt. De nem tudtak választani a jelentkezők közül, ezért újabb 
közbeszerzést kellett ismételten kiírni. A nyár folyamán sikerült olyan vállalkozót találni, aki 
folytatta a felújítást. 2015. január 15-én megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Ez nem azt 
jelenti, hogy használatba is vehetik a gyerekek, mert még vannak pótmunkák, stb., a konyhát 
még meg kell csinálni. A piaccal kapcsolatban elmondta, hogy járási kistérségi piac 
kialakítására beadták a pályázatot, remélik, hogy lesz rá forrás. Ők is tisztában vannak azzal, 
hogy ez nem a legjobb megoldás, de megtehetnék azt is, hogy bezárják, és nem lenne tovább 
piac. A Rákóczi u. 38. szám alatti bérlakással kapcsolatban elmondta, hogy 2014. év elején, 
amikor a költségvetést tárgyalták, a testület döntött abban, hogy 2 mFt-ot elkülönített a 
költségvetésbe, hogy az ott élő két családnak ebből a pénzből házat biztosítanának máshol, 
mivel az önkormányzatnak biztosítani kell az elhelyezésüket. Velük együtt egyeztetve 
folyamatosan házakat kerestek. A nyár folyamán jutottak el odáig, hogy mindkettő családnak 
megtalálták az ingatlant, sajnos Tarróson is és Gödrében meghiúsult ez a lehetőség. Ahhoz, 
hogy azt az épületet a város rendbe tegye, az nagyon nagy összeg, ezt nem tudja az 
önkormányzat felvállalni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester reagálva Bergovecz Jánosné által elmondottakra, 
ahogy polgármester asszony is elmondta, nyilván ők is felismerik ezeket a problémákat, 
sajnos a kezük meg van kötve. Miután felismerik a problémát, igyekeznek valamerre lépni, de 
ezt valamilyen pályázatba be kell illeszteni. Jelen pillanatban készül az ITS program, ebben 
valamennyi itt felmerült probléma szerepel. Január 26. napján voltak a Belügyminisztériumba 
ez ügyben tárgyalni, de ennek a projektnek a kidolgozására határidők vannak előírva, tehát 
valamikor augusztus végéig fog kifutni, amikor látják azt, hogy a kormányzat részéről is mik 
azok a projektek, amiket támogatni tudnak, és mi az, amivel komolyan tervezhetnek. A 
testület foglalkozik ezzel, de sajnos meggyorsítani nem lehet.
Személyes észrevétele, bocsánatkérés is egyben, hogy nem vett részt a farsangi bálon, ennek 
az az oka, hogy polgármester asszony felkérésére ezen a napon a pécsi Nemzeti Színházban a 
Dunántúli Napló partnertalálkozóján vett részt, amiről talán vissza is ért volna, ha nincs ez a 
nagy hóesés. Mindezekért elnézést kért. A tavalyi évben részt vett a farsangi bálon.

Hausmann Mária képviselő személy szerint bocsánatot kért, hogy nem volt itt, de a nagy 
hóesés miatt nem tudott eljönni, ő ezt jelezte is.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy 2013. december 31-én polgármester úr lemondott, a 
következő szavakkal búcsúzott el alpolgármester asszonytól: „Tisztelt Alpolgármester 
Asszony! Tájékoztatom, hogy polgármesteri tisztségemről összeférhetetlenség miatt a mai 
napon lemondok és felkérem, hogy a polgármesteri tisztséggel összefüggő teendőket 2014. 
január 1-től szíveskedjék ellátni. Köszönetemet fejezem ki az elmúlt 7 évben nyújtott 
kiemelkedő és színvonalas munkájáért és egyben a következő időszakhoz sok sikert kívánt.” 
Sajnos ez a viszony már nem ilyen. Mindenki tudja, hogy mi lett a választás eredménye, még 
aznap fültanúja volt egy gúnyos gratulációnak álcázott telefonnak, mely szerint a régi 
polgármester felhívta az új polgármestert és azt mondta, hogy mindent meg fog tenni azért, 
hogy ne sikerüljenek a polgármester asszonynak a dolgai. Sajnos a választások óta ez így van. 
Véleménye szerint egy előre megírt forgatókönyvből játszódik ez az egész, aminek most 
szenvedő tanúi. A lakosságnak ezt tudnia kell, hiszen a lakosság választotta meg a testületet. 
Teljesen joggal váiják el és vannak kérdéseik ezzel kapcsolatban.
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Ezért kell tudniuk azt, hogy mivel 4 fő bekerült ebből a csapatból és a másik három főnek 
, csorbulnak a jogkörei abban, hogy nem tudják megszavazni azt, amit esetleg meg kellene 

szavazni, 4:3 aránnyal nehéz mit kezdeni. Az első perctől kezdve már érezték a feszültséget és 
a mai napig nem volt olyan képviselő-testületi ülés, hogy valamilyen módon a polgármester 
asszony jogkörét ne csorbítanák. Kezdődött azzal, hogy az elején módosították az SZMSZ-t, 
amit megszavaztak, ebben az volt, hogy a polgármester asszony közmunkásokat nem vehet fel 
önállóan, a külkapcsolatokkal kapcsolatban nem dönthet, még a nyugdíjas bált is meg kellett 
kérdeznie, hogy megszervezheti-e vagy sem. A következő az volt, mivel a törvény 
megengedi, bár erkölcsileg nem tudja mennyiben, hogy válasszanak tanácsnokot, legutóbb a 
testületből 4 képviselő megszavazta a településfejlesztési és kulturális tanácsnokot, véletlenül 
az ő 4 fős csapatukból. Székely Szilárd lett a településfejlesztési tanácsnok, bár nem érti, hogy 
legutóbb tartott két fontos településfejlesztési megbeszélésen miért nem vett részt. Urvald 
Pétert választották meg kulturális tanácsnoknak. Eddig mindenféle tanácsnok nélkül működött 
a testület. Most is próbálnak együttműködni mindenféleképpen. Azt a sok energiát, amit a 
polgármester asszony „kicsinálására” fordítanak, hiszen nem erre kellene fordítani, hanem 
Sásd jobbításáért tennék, akkor sokkal előrébb lennének. Megköszönte a figyelmet.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy nem kívánt ebben a formában hozzászólni, de 
meglepte Pintér Gábor képviselő úrnak a felindultsága és észrevétele. Elmondta, hogy ez nem 
a közmeghallgatás, hanem a testületi ülés témája és hatásköreidé a közmeghallgatás is egy 
képviselő-testületi ülés és ha képviselő úr úgy érezte, hogy ezt itt szerette volna elmondani, 
szíve-joga, ha úgy gondolta, hogy itt kell őt „áztatnia”; akkor megteheti. Ő ilyent képviselő 
úrra nem mond. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy az alakuló ülés után, ami nem ment 
könnyen, de egyeztetés kérdése volt, Dr. Jusztinger János alpolgármesternek megköszönte a 
munkáját, mert ő egyeztetett mindenkivel. A képviselő úr által említett telefonhívással 
kapcsolatban elmondta, hogy nem tett ilyent senkivel A testület minden döntését az első 
személyi kérdésektől eltekintve, azóta is egybehangzóan hozta meg. Nyilván voltak személyi 
kérdések az elején, hogy ki mi szeretne lenni, kapott akkor is hideget-meleget képviselő úrtól. 
Elhiszi, hogy valaki ingerült, nem tud uralkodni magán, nem tudja a kérdéseket rendbe tenni, 
de nemcsak az ő akarata fog érvényesülni kizárólag. Tisztában kell ezzel lenni, őket is 
megválasztották képviselőnek, egyébként pedig segítik a munkát mindenben. Amit 
polgármester asszony elmondott, nem cáfolják meg, csak megerősíteni tudják. A testület azon 
dolgozik, hogy a fejlesztési program, amihez ő most a türelmüket kérte, mert most indult, 
megvalósulhasson. A képviselő-testület minden döntést egybehangzóan megbeszélnek. 
Nyilván vannak vitáik, ez lehetséges. Nem állnak fel és nem bántják meg a másikat. 
Polgármester asszonynak nyilván vannak olyan hibái, ami mellett nem tudott elmenni, de ezt 
az első ülésen a tudomására hozta, nyilvánosan hozta meg, jegyzőkönyvbe került, tudja 
vállalni a szavaiért a felelősséget. Minden javaslatát támogatják, folyamatosan egyeztetnek. 
Ha valaki dolgozni szeretne a testületből, azt is támogatják. Képviselő úr nagyon elkötelezett 
jobboldali, nagyon politizál. Ő sohasem fog annyira politizálni a másik oldal mellett, mint ő. 
Ebből fakadóan is úgy érzi vele szemben, hogy van valami sérelme, nyugodtan megteheti, 
elmondhatja. Tiszteletben tartja ezt is, nem fogja őt bántani. Nem mondja, hogy azok a 
négyek, azok a hármak, mert nincsenek ilyenek. Ők sem azok a négyek, mindig szokott 
egyeztetni, ha van egy elképzelése, és a munka is így zajlik. A személyi kérdésektől és az 
SZMSZ-től eltekintve minden döntést, ami beteijesztésre került, a testület egybehangzóan 
támogatta. Volt amikor vitatkoztak, volt olyan, hogy levették a napirendet, volt amit 
módosítottak és utána támogatták egybehangzóan. Ez a széthúzás, ez a vitatkozás, 
mindezeknek nem tapasztalja a jelét. Készt vettek az alakuló ülésen többen is, látták miért 

; nem ment könnyen. Mindig kérte, hogy egyeztessenek, maradjanak ott, beszélgessenek.
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Ő tudomásul vette azt is, hogy nem tették vele szemben. Mindezektől függetlenül a testület 
megalakult, van a városnak alpolgármestere, vannak bizottságaik, vannak tisztségviselők. A 
város költségvetését megtervezték, fontos dolgokra tudtak pénzt előirányozni, a fejlesztési 
program megalkotásának nekilátták. Ebben a kérdésben is támogatták polgármester asszonyt. 
Ha vitája van vele, elmondja a képviselő-testületi ülésen, ha kell, vitatkozik vele, ehhez joga 
van, ha úgy érzi, hogy igaza van, akkor meggyőzi majd róla. Ha neki van igaza, akkor úgy is 
megszavazzák a képviselők. Volt, amikor csak ő szavazott ellene, mert úgy gondolta, hogy ő 
úgy dönt helyesen. Pintér Gábor képviselő állítása nem igaz, hogy piszkálják, cseszegetik 
egymást, volt egy javaslat, amire úgy érezték, hogy helyt kell adni. A különböző 
megbízatásuk nem járnak pénzzel, csak feladatvállalással. Nem érti, hogy miért zavar az 
valakit, ha dolgozni akar, lehet segítem. Az, hogy nem ment el egy ülésre, a farsangi bálra, 
nagyon sajnálja, de már vállalkozó. Sajnos sokszor nemcsak tevékenységben, de időben is 
sokszor összeférhetetlen. Sajnálja, hogy a bálba nem ért ide, megígérte, ha legközelebb 
lehetősége nyílik rá, akkor elmegy majd, eddig még mindig jól is érezte magát a bálban. Kérte 
a megjelenteket, hogyha tehetik, jöjjenek el a testületi ülésekre, hiszen nyilvános ülések, 
olvassák el a jegyzőkönyveket. Nincsenek olyan viták, ahol bántanák egymást, még szavakkal 
sem. Megalkottak egy SZMSZ-t, ahol ő is kapott jogosítványokat, de ő ezt szerette volna, 
ugyanis nem tagja egy bizottságnak sem, nem a saját döntése miatt, hanem mert nem 
javasolták egyik bizottságba sem. Ő ettől függetlenül szeretne dolgozni, hiszen sokan 
szavaztak rá képviselőként. Nem bánt senkit, eddig sem tette. Nem a munkájával volt baj, 
hogy lemondott, ez az ő döntése volt. Most is az ő döntése volt, hogy újra indult, és ebben 
sokan támogatták is, dolgozni szeretne. Megköszönte a figyelmet.

Kovacsis Elemérné sásdi lakos a következőket mondta el: „Kedves Polgármester Asszony és 
Képviselő-testület, Szeretném megkérdezni, hogy mikor lesz nyilvános a képviselői ülés és 
mikor válik közgyűléssé? Szavazás előtt, erre több képviselő tett ígéretet, de azóta is csend 
vah ezen a téren. Tudom, hogy nincs helyi tévé, ahol ezt bemutatnák, de postaládákba 
bedobható lenne, hogy mikor és hol és mi a téma az ülésen. Mivel a város kb. 3500 lakosa 
érdekelt a város költségvetésének bevételében is, hiszen minden család fizet adót, most már a 
nyugdíjasok is, így szeretnénk tudni, hogy a kiadás hogyan alakul, mire, és elősegíti-e a város 
fejlődését és polgárainak, fiataljainak a megelégedését. Mert ha nem, jogunk van-e ezt 
aláírásainkkal ezt a tudomásukra hozni? Mivel 7 képviselőt választottunk, ez azt is jelenti, 
hogy minden egyes képviselő 500 polgárért statisztikailag felelős. Ezért szeretnénk a 
helyszínen tapasztalni, hogy jó javaslatot hoznak-e, jól mérlegelnek-e és milyen szavazatot 
hoznak egy-egy problémáról. Ezzel közelebb kerülnénk a probléma megoldásához, talán 
segíteni is tudnánk, és ami nagyon fontos, a fiatalok is részt vehetnének a város életében, ezért 
az alpolgármester úrhoz fordulok, aki a képviselő-testületben a jogász, hogy jogilag ez 
lehetséges-e és ha van akadálya, hogyan tudnák ezt legyőzni. Kovacsics Elemémé, Sásd város 
polgára,

Dr. Jusztinger János alpolgármester az a legnagyobb probléma Sásd egy jó ideje, hogy az 
emberek kénytelenek mendemondákra hagyatkozni és hajlamosak az igazság egyik oldalát 
meghallgatni, elhinni és a másikra már nem kíváncsiak. Ebből mindig egy torz vélemény 
születik. Valóban' minden választás előtt megígéri valaki a testületi ülések nyilvános 
közvetítését, aztán nem lesz belőle semmi. Ő 2006-ban, 2010-ben, most 2014. őszén is kérte a 
testületet, hogy teremtsék meg a lehetőségét a testületi ülések nyilvános közvetítésének. Most 
először járt sikerrel, hogy az SZMSZ~be belekerült annak a lehetősége, hogy a hangrögzítés 
mellett videófelvétel is készülhet a testületi ülésről. Kezdeményezte és valamennyi képviselő 
és a polgármester asszony is támogatta.
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Most már a jogi lehetősége meg van az egyébként nyilvános testületi ülés tévés 
közvetítésének. Nagyvonalakban kidolgozta ennek a technikai feltételeit is, ha nem is tévén 
keresztül, de interneten megoldható lehetne. így mindenki láthatná az ülést és mindenki tiszta 
képet kaphatna arról, hogy a testületi ülésen ki és mennyit dolgozik. Sásd Város Képviselő
testületének néhány ülés kivételével, nyilvánosak. Amit 9 év alatt tapasztalt, hogy az üléseken 
nagyon kevesen jelennek meg, A testületi ülés meghívói mindig felkerülnek a sásdi honlapra. 
Amint lesz pénzügyi fedezete az internetes közvetítésnek, akkor megvalósulható lesz ez az 
elképzelés.

Pál Csaba képviselő elmondta, alapvetően az a gond az internetes közvetítésnél, hogyha a 
tévészolgáltatók közül bárkivel is állapodnának meg, akkor Sásdnak csak egy része tudná 
nézni a műsort. Tehát nincs más megoldás, mint hogy az internetre feltegyék. Azt nem tudja, 
hogy az idősebb korosztály ezt hogyan éri el. Aki elolvassa a sásdi honlapra felkerült 
jegyzőkönyvet, akkor az látszik, hogy ott nem hangzik el olyan, amit Pintér Gábor képviselő 
mondott. Ő, mint a legidősebb képviselő örül annak, hogy ilyen fiatal képviselőkkel dolgozhat 
együtt, szükség van Székely Szilárdra, szükség van Dr. Jusztinger Jánosra, Urvald Péterre, 
mindenki a maga területén jó. Messze nem olyan parázs a hangulat, mint azt, ahogy egyesek 
szeretnék vagy gondolják.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a hozzászólásokat meglepődötten hallgatta, 
mármint, ami a testületi ülések nyilvánosságára vonatkozik. Ő 23 éve jegyző, de itt még senki 
sem reklamált, hogy a testület mikor ülésezik. Az ülések mindig nyilvánosak, ha most vége 
lesz a közmeghallgatásnak, akkor a testület folytatja tovább testületi ülését. Tehát ha valaki 
szeretne itt maradni, nyugodtan megteheti. Az Őszidő Klub pedig kizárt dolog, hogy ne 
tudjon arról, hogy a sásdi testület mikor tart ülést. Hiszen az intézmény is kap mindig 
értesítést, emellett az interneten van már egy aktualizált honlapjuk, ahová mindig felteszik a 
meghívókat, gyakorlatilag az a hivatalos honlap, ahol minden közérdekű információt 
feltesznek és szinte egyedüli módon Sásd városa úgy döntött, hogy valamennyi nem zárt ülési 
jegyzőkönyvét 5 évre visszamenőlegesen felteszi a honlapra. A többi településen nincsenek az 
internetre feltéve a jegyzőkönyvek. A jegyzőkönyvek általában két héten belül felkerülnek a 
honlapra. Az nem igaz, hogy nem tudnak információhoz jutni. Nyilván szükséges hozzá a 
számítógép, internet ismerete. A könyvtárban segítséget nyújthatnak az ott dolgozók 
mindebben. Minden alkalommal, ami plusz közérdekű információ, arról a lakosságot mindig 
értesítik. A törvény olyant nem ír elő, hogy a választópolgárnak minden alkalommal kiküldik 
az értesítőt arról, hogy mikor tartanak testületi ülést. A testületi ülés nem népgyűlés, a 
közmeghallgatás az igen. A közmeghallgatás egy olyan testületi ülés, ahol hozzászólást tehet 
a hallgatóság, de a testületi ülés nem erről szól. Az ülés nyilvános, a választópolgár 
megjelenhet, de nem szólhat hozzá és nem avatkozhat be semmilyen szinten a testületi ülésen 
elhangzottakhoz. Vannak kivételek, de az engedélyt polgármester adja meg. Tény és való, 
hogy nagyon kevesen járnak testületi ülésekre. Több aktivitást kért a polgároktól, hiszen ez 
oda-vissza alapon működik. A testületi ülés meghívója az ülést megelőzően 5 nappal kerül fel 
a honlapra. Minden olyan fontos dokumentum felkerül a honlapra, ami a város működésével, 
az önkormányzat döntéseivel összefügg.

Bódog Vilmosné intézmény egység-vezető elmondta, hogy a könyvtárban írásos formában 
megtekinthetők a jegyzőkönyvek és azok mellékletei.



13

Albrecht Ferenc sásdi lakos részben cáfolta jegyző úr által elmondottakat, ugyanis a tegnapi 
nap folyamán megnézte a honlapot és még a 2014. december 17-i testületi ülés jegyzőkönyve 
szerepelt az utolsó jegyzőkönyvként. Ma délelőtt újra felment a honlapra, és most már fent 
volt a 2015. január 29-i ülés jegyzőkönyve. Tehát az a két hét nem igazán két hét, hanem 
több. Szeretné, ha sűrűbben frissítenék a sásdi honlapot. Rákattintott a „Tiszta élet-tiszta víz” 
című linkre, és nem jelentkezett be semmi.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ez a link működik, hiszen olvashatók 
információk a pályázattal kapcsolatban. Kéthetente tartanak tájékoztatást a beruházással 
kapcsolatban, folyamatosan megbeszélik, hogy hol tartanak, hogyan, haladnak.

í)r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Albrecht Ferencnek igaza lehet abban, hogy nem 
működik a link, ugyanis a honlapon technikai karbantartást végeznek, ez eltartott kb. 1 hétig 
is, tehát ez idő alatt valóban nem működött a honlap. A jegyzőkönyvek valóban nem kerülnek 
fel két hét alatt, az elkészítésük tart két hétig, egy hónapon belül kerülnek fel.

Bocz Károly sásdi lakos elmondta, hogy a TÁMOP program keretében többféle 
számítástechnikai tanfolyamot tartott, Sásdon miért nem volt ilyen? Személy szerint Pécsett 
ilyen tanfolyamon vett részt, majd ezután ugyanilyen tanfolyamon volt Dombóváron is. 
Személy szerint valamennyit ért az internethez. Megkérdezte, hogy az önkormányzat ezen 
miért nem gondolkodott? Sok ember éppen hozzáférne az internethez, de nem értenek hozzá, 
ezt meg kell tanulni, nem olyan egyszerű dolog ez az egész.
Valóban nem tájékozott Sásdról, kb. 20 éve volt közmeghallgatáson érdektelenség miatt, mert 
a vízről van mindig szó, továbbá a választási ígéretek, de erre nem akart kitérni. Egy dolog, 
ma sem tudták meg, hogy hóvá tervezték a mentőállomást, a katasztrófavédelmi állomást. 
Annak idején lett volna jó ötlete, kérdezi, miért kellett a rendőrséget 11 fővel beköltöztetni 
olyan nagy épületbe. Ahol régen voltak, ott maradhattak volna, megépíthették volna oda a 
tűzoltóságot és a mentőszolgálatot. Ott jó gépkocsi parkolóhelyek vannak. Nem kellett volna 
ilyen cirkuszokba belemenni, hogy lejárt az építési, bontási engedély és emiatt még mindig 
nincs Sásdon mentőszolgálat. Nagyon sokszor lett volna erre szükség, ez nyilván a testületen 
is múlik. Miért nincs közzétéve, hogy mikor, hol és mit szeretnének megoldani. A lakosságtól 
is lehetne megkérdezni, hiszen többen tudnának jó ötletet is mondani.

Rabb Gvőzőné polgármester a mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy nem az 
önkormányzat feladata volt az, hogy figyeljék mindezt, hanem az OMSZ-é (Dr. Gyarmathy 
István projektmenedzser). Sőt, az önkormányzat hívta fel a figyelmüket arra, hogy a bontási 
engedély lejárt és az építési engedélyük le fog járni. A katasztrófavédelmi őrsnek kezdetben 
nézték a városháza melletti területet, de az nem felelt meg, mert könnyűszerkezetes épületet 
oda nem lehet építeni a rendezési terv alapján. Bejárták az egész várost, ők jelölték be ezt a 
területet, ami részükre megfelelő. Elmondták, ha a kijelölt területet nem kapják meg, akkor 
nem biztos, hogy Sásdon szeretnének őrsöt kialakítani. Az uszoda helyszínét a városháza 
mellett jelölték ki, ugyanis előírás, hogy az uszodának a tanintézmények mellett kell lenni, 
mert tanórában fogják a gyerekek részére az úszást oktatni. Ezért kellett az intézményekhez 
közeli helyet keresni. Továbbá meghatározásra került az is, hogy mekkora parkolóhellyel kell 
az uszodának rendelkeznie. A mentőállomás helyét a költségvetési üzem területén tervezték. 
A volt rendőrség épületét lebontják majd.

Bocz Károly sásdi lakos elmondta, hogy mindezek egy helyen lennének, akkor elég lett 
volna egy központi antenna, ami tud mindent.
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Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy Bocz Károly sásdi lakos megemlítette, hogy nem 
járt közmeghallgatáson, nem kötelező, csak egy lehetőség ezen részt venni. A korábbi 
közmeghallgatásokon a mentőállomás homlokzati rajzát és tervrajzát is kivetítette és látni 
lehetett az elképzelést. Akkor is elmondta a lakosságnak, hogy miért ott lesz és miért úgy fog 
kinézni. Az OMSZ és a Bm. Mentőszolgálat vezetője megkereste az Önkormányzatot, mely 
szerint kérték, hogy az Önkormányzat mutasson üres ingatlanokat, ami. számukra megfelelő 
lehet ezen elképzelés címén, továbbá a 66-os útról közvetlenül behajtható lehetőséggel 
rendelkezzen. Megmutatták az összes önkormányzati tulajdonú ingatlant, a megtekintés után 
erre esett a választásuk. A mentőállomás létesítése központi kiemelt kormányzati program. 
Tehát nem a sásdi önkormányzaton múlik, az Önkormányzat maximálisan mindent megtett ez 
ügyben. Azt, hogy az összes szervet nem egy központi szerv irányítja, a Magyar Kormány, de 
ezeket a programokat nem hangolták össze, hanem mindegyiket külön-külön szakmai szerv 
megvalósítja a saját elképzelését, A rendőrség nem az egész épületegységet használja. Erre is 
a Bm. Rendőrfőkapitánynak jutott a választása. Előtte ők is mérlegelték a számba vehető 
helyszíneket, mely szerint megfelelő szempontok alapján döntöttek. A katasztrófavédelemnél 
a helyzet ugyanez. Sásdon is voltak számítástechnikai tanfolyamok, a programok nyilvánosak 
voltak. Elképzelhető, hogy a lakosság nem megfelelően értesült róla. A művelődési házban is 
megfordulnak az információk. Arra kért mindenkit, hogy a hirdetőket gyakrabban olvassák, 
továbbá látogassák a honlapot. Aki nem rendelkezik otthon internettel, vagy nem ért a 
számítógéphez, akkor be kell jönni a könyvtárba, és ott majd segítenek mindenkinek. El lehet 
olvasni a jegyzőkönyveket, akit érdekel.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem sokára látható lesz a kivetítőn az uszoda 
látványterve. Ezen kívül a sásdi honlapon is megtekinthető a terv. Ez a beruházás 300 mFt-os 
lesz. Két medencével fog rendelkezni, a kis medence 80 cm mély lesz, a nagy medence 6 
pályás és 25 méteres medence lesz. Az uszoda épülete könnyűszerkezetes lesz, nyáron viszont 
elbontható lesz a teteje, hiszen strandként is igénybe vehető lesz a nyár folyamán. Továbbá 
amikor a tanórák befejeződnek, délutánonként a város lakossága szintén igénybe veheti az 
uszodát. A gyerekmedence vízhőmérséklete 35 fokos lesz, a nagy medencéé pedig 32 fokos 
lesz.

Szinger József sásdi lakos szakmai ártalom, hogy nem feszített víztükör van. Elmondta, hogy 
a szennyeződések egyből leúsznak a felszínről, és minimálisan kell fertőtleníteni a vizet.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a látható terv még nem végleges.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ingyen tartották ezeket a képzéseket, de a 
feltétel olyan volt, hogy például GYES-en lévő lakosokat érintette.

Bocz Károly sásdi lakos elmondta, hogy az uszodával egyetértett. Jó tanácsként mondta, 
hogy az uszoda tervezett helyén annak idején az ÁFÉSZ-nél dolgozott és ott vannak aknák, 
erre majd figyeljenek.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a mentőállomás annyira nem Sásd függő, hiszen 5 éve 
kezdődött ez az egész, a kormány 20 mentőállomás kialakítását indítványozta, ebből egyet 
adtak át eddig, ha most nem csinálnak valamit év végéig, akkor nem lesz mentőállomás. 
Mindenkinek tetszik az uszoda, de szeretné látni az anyagi részét, amíg ez nem tiszta 
egyértelműen, addig ő ezt óvatosan kezeli. Eddig úgy volt, hogy Sásdon ingyen építenek 
uszodát talán Fodor István idejében.
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Akkor Sásd úgy döntött, hogy nem tudják vállalni, mert nem tudják mennyibe kerül a 
fenntartása. Most úgy indult, hogy megkérdezték Sásd mennyivel tud hozzájárulni, 
válaszoltak, hogy 10 mFt-tal. Nem tudja ez annyi-e még?

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy ez már 15 mFt, ez az összeg szerepel a 
költségvetésben. .

Pál Csaba képviselő elmondta, hogyha ezt Sásdnak kell működtetni, akkor ez az uszoda üres 
lesz, mert Sásd nem fogja tudni feltölteni vízzel.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, mivel az oktatás része lesz az úszásoktatás, ezért a 
Nemzeti Sportközpontok fogja működtetni, amikor a lakosság használja, azok a bevételek is a 
Nemzeti Sportközpontoké.

Pál Csaba képviselő elmondta, nem tetszik az, hogy miért kémek Sásdtól pénzt, ha úgy 
indult, hogy ingyenes,

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az elején is, amikor fent voltak tárgyalni, 
akkor is szó volt arról, hogy önerőt kell biztosítani.

Urvald Péter képviselő az informatikai képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy a TÁMOP-os 
pályázatban ugyanúgy volt a nyelvtanfolyam is. A nyelvtanfolyamoknál Sásdon 12 
tanfolyamot tartottak. Ahhoz, hogy indulni tudjon, kb. 10-12 főnek kellett jelentkeznie. 
Informatikai tanfolyamot sásdi vállalkozó szeretett volna indítani, de mivel nem volt meg a 
szükséges létszám, így érdeklődés hiányában elmaradt.
Volt olyan esemény is, amit a művelődési központ szervezett intemet-fieszta néven, ez ki is 
volt. plakátolva, országos hálózathoz csatlakozva, könyvtári napokhoz kapcsolódóan az 
Oszidő Klub több tagja is részt vett ezen, ott egy ingyenes néhány órás képzés volt Figyelni 
kell a plakátokat, programokat, mert elképzelhető, hogy ilyen lesz a későbbiekben is. Az 
biztos, hogy az önkormányzatnak ebbe beleszólása olyan szinten nincs, hogy TAMOP-os 
pályázatot sásdi résztvevőkkel megvalósítson.

Pintér Gábor képviselő örült annak, hogy ilyen nagy az igény a testületi ülések 
megtekintésére. Igyekszik megvalósítani azt, hogy a testületi ülésekről felvétel készüljön, 
melyhez kamerát kellene vásárolni, majd kiírnák DVD lemezre és ez a lemez a könyvtárban 
kikölcsönözhető lenne.

Dr. Kaidon Béla jegyző mód és lehetőség van arra, hogy az idősebb korosztály is 
információhoz jusson, ennek nincs akadálya, és soha nem is volt.
Ezek a beruházások, melyekről szó van, valamennyi állami beruházás, és az önkormányzattól 
függetlenül fog megvalósulni. Az önkormányzatnak egy dolga volt, hogy biztosítsa a 
területét, próbálnak segíteni, hogy ezek az állami beruházások Sásd vonatkozásában 
megvalósuljanak. Hangsúlyozta, hogy nem a képviselő-testületen fog múlni, mert már megtett 
mindent annak érdekében, hogy mindez megvalósuljon, hogy a mentőállomás felépüljön. De 
ezt az államnak kell megépítenie. Vannak szoros határidők az állami pénzek felhasználására, 
ha tudják tartani a határidőket, akkor megvalósul, ha nem tartják, akkor sajnos nem valósul 
meg. De ez nem az önkormányzat hibája.
Az uszodával kapcsolatban elmondta, hogy a harmadik határidőcsúszás van már az uszoda 
vonatkozásában.
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Ez a beruházás az állam kezében van, az állam dönti el, hogy Sásdon épül-e uszoda vagy sem. 
A kezdet kezdetén arról volt szó, hogy a sásdi önkormányzat 25 %-ot tegyen le, elmondták, 
hogy a sásdi önkormányzat ezt soha nem tudná letenni, ugyanis ez 100 mFt körüli összeg. Ha 
változások lesznek, függetlenül attól, hogy a megállapodást már aláírták, akkor, ha az 
önkormányzat rovására bármilyen módosító javaslatok elhangzanak, akkor kétséges, hogy 
megépül az uszoda. A polgármester asszony, amit mond azért mondja, inért ezt ígérik neki.

Pintér Ernő sásdi lakos észrevételezte, hogy a Rákóczi u. 22. szám alatti ingatlan és a Máté 
kocsma közötti járdaszakasz nagyon rossz állapotban van. Továbbá a parkolóban lévő 
használatlan újságpavilonnal kapcsolatban megkérdezte, fizet-e közterületfoglalási díjat, 
amúgy pedig nem a városképet növeli.

Rabb Gvőzőné polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az előző testületi ülésen 
döntöttek ez ügyben, mely szerint Pál Csaba képviselőt bízta meg a testület ennek 
kivizsgálásával.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy hajlandóak 5 évre visszamenőlegesen bérleti díjat 
fizetni.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a pavilon tulajdonosa fizeti a díjat, mert továbbra 
is igényt tartanak erre, tehát szeretnék majd a továbbiakban hasznosítani.

Albrecht Ferenc sásdi lakos megkérdezte, van-e arra jogilag valamilyen megoldás, hogy a 
Hősök terén parkoló nehézgépjárművek parkolását megtiltsák? Sajnos az új út már kezd 
hullámosodul, valószínűleg a nehéz járművektől.

Rabb Gvőzőné polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a buszokkal ott parkolnak, 
ő is kapott már erre vonatkozóan jelzést. Személy szerint jelezte a buszsofőr felé ezt a jelzést, 
féltik a buszokat, nyugodtabbak, ha ott állnak, ugyanis ott van kamerarendszer.
Amikor majd lesz járási piacuk, akkor ott lesz megfelelő körülmények között mosdó és 
nyilvános wc.

2.) Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezetének ismertetése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetési tervezetet a 
pénzügyi bizottság és a testület is már tárgyalta. 1 milliárd 240 mFt-os az ez évi költségvetési 
előirányzatuk. Ebből 413 mFt fejlesztési oldal, és 827 mFt a működési oldal. A fejlesztési 
oldallal kapcsolatban elmondta, hogy ezeknek a forrásai biztosítottak, az uszodára 15 mFt-os 
önerőt, az óvoda pótmunkáira közel 7 mFt-ot irányoztak elő. Szerepel még, hogy temetőnél á 
rekultivációs tervre 2 mFt-ot különítettek el. A zsilip felújítására 1 mFt-ot terveztek. A 
katasztrófavédelmi őrs kialakításához is hozzá kell járulni, ehhez 2 mFt-ot biztosítottak. Ezek 
összességében 413 mFt-os összeget tesznek ki. Ezek a tételek mind olyanok, melyeket 
korábban a testület megszavazott, ezeket áthúzódó feladatoknak neveznek. Vannak működési 
feladataik, amik az előző évekből húzódnak át, összességében 460 mFt ez a tétel. A működést 
illetően 2013/2014. évi forrásellátottságuk jó volt.



Köszönhető annak, hogy 2012-ben az önkormányzatuk jelentős központi támogatást kapott, 
melynek során a hiteleik megszűntek, plusz egyéb támogatásokhoz jutottak. Ezeket a 2013.,
2014. évi állami támogatások olyan mértékben tudták megtoldani forrásoldalra a feladataik 
ellátását, amelyek a következő években biztosították azt, hogy az akkori feladatok is 
megoldhatóak lesznek. Több mint 100 mFt-os pénzmaradványt hoztak át az idei évre. Az idei 
évben lecsökkent a mostani tervek alapján kb. 60 mFt~ra. Sajnos nem tudnak cafeteria keretet 
biztosítani a nem köztisztviselői dolgozóknak, nem tudnak a kulturális csoportjaiknak 
célzottan keretet biztosítani a rendezvényekhez. A testület majd mindig egyedileg fog dönteni 
egy-egy kérdésben. Pályázatot fognak majd benyújtani plusz működési források elnyerésére 
(ÖNHIKI). Ha nem kellene az uszodához a 15 mFt-ot kifizetni, akkor olyan pluszforrást 
jelentene az önkormányzatnak, ami már bőven biztosítaná azokat a működési igényeket, 
amelyek már felmerültek. A költségvetésben, ami kiemelendő tény, mely a korábbi évekből 
származik ez a kötelezettség, az STKT 24 mFt-os állami támogatással tartozik az államnak. 
Ezt az összeget a Magyar Államkincstár Sásdtól szeretné behajtani. Az idei év májusában 
fognak már többet tudni mindezekről.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte a jelenlévő képviselőket, lakosságot, hogy az 
elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el javasolta a testületnek, hogy a 2015. évről szóló a
2015. évi költségvetési tervezetének ismertetéséről szóló táj ékoztatót fogadj ák el.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

33/2015.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Város 
Önkormányzat 2015. évről szóló a 2015. évi költségvetési tervezetének 
ismertetéséről szóló tájékoztatót elfogadta.

' Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezt 
követően a sásdi képviselő-testület ülést tart, kérte, aki teheti, vegyen részt a testületi ülésen, 
megköszönte a megjelenést és a Közmeghallgatást bezárta.
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J e g y z ő k o  nvv:

Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2015. február 23. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

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

Rabb Gvozőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül 
az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg:

- Orsós Józsefné sásdi lakostól ingatlanvásárlását, melyet a költségvetési rendelet után 
kellene tárgyalni,

- Néhai Osgyáni Ferenc Attila ingatlan ügyét,
Sásdi Faodú Egyesület elhelyezését,

- Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítását,
- Fenntartható Energia Akcióterv elfogadását.

Javasolta, hogy a meghívóban kiadott 4./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként tárgyalják 
meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.

1. / Sásd Kultúrájáért Közalapítvány végelszámolása
Előadó: Gál Attila végelszámoló

2. / Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4. / Orsós Józsefné sásdi lakostól ingatlanvásárlás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

5. / 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6. / Néhai Osgyáni Ferenc Attila ingatlan ügye
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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77 Sásdi Faodú Egyesület elhelyezése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

87 Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

97 Fenntartható Energia Akcióterv elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

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

17 Sásd Kultúrájáért Közalapítvány végelszámolása 
Előadó: Gál Attila végelszámoló

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta. Ennek a civil szervezetnek a végelszámolását a testület elhatározta, és a Pécsi 
Törvényszék 2014. szeptember 5-én jogerőre emelkedett végzésével rendelte el.
Kérte a testületet, hogy a kiadott beszámolót és az összefoglaló értékelést hagyja jóvá.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

34/2015711.237 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Sásd Kultúrájáért 
Közalapítvány v.a. legfőbb szerve Gál Attila végelszámoló által beteqesztett 
adóbevallásokat, számviteli törvény szerinti beszámolókat és a végelszámolási 
időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést 
(zárój elentést) j óváhagyj a.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a közalapítvány vagyonának 
felosztásáról dönteni nem kell, vagyon és hitelezői igény híján.
A képviselő-testület a végelszámoló részére elrendeli a felmerülő költségeinek 
megtérítését.
A képviselő-testület a megszűnő közalapítvány iratanyagának megőrzéséről a 
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalban gondoskodik.

Határidő: közlésre: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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2J Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot mindenki kézhez 
kapta, kérte ennek elfogadását.

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

Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

35/2015.(7123.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
2015. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság egyetértésével a hivatal költségvetésének terhére szolgálati 
gépjárművet vásárolt. Az autót már kifizették, egy héten belül elhozható az autó, mely 
Zalaegerszegen van. Az autónak elsődleges feladata, hogy a 6 településen az ügyfélfogadás 
megszervezése és az ügyintézők kiszállítása. Eddig saját gépkocsijukkal jártak ki biztosítás 
nélkül. Ez a tétel az önkormányzat költségvetését nem érinti semmilyen szinten. Ennek a 
gépkocsinak a beszerzési ára 3.380 eFt. Amennyiben az önkormányzati kisbusz máshol van, 
akkor az ebédhordás és a mozgókönyvtári feladatok ezzel az autóval elláthatók. Elsődlegesen 
egy sofőrje lesz a Király Lajos, ha nem ér rá, akkor Farkas Lajos fog segíteni ebben a 
feladatban. Az autó garázsban lesz, melynek helye a középiskola udvarában lévő garázsok 
egyike, ennek a tetejével gond volt, de már megoldották. Itt lesz megoldva a másik garázsban 
a kisbusz elhelyezése is.

3,/ Sásd Város Önkormányzata 2015, évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta.
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Dr. Kaidon Béla jegyző a polgármester egy személyben költségvetési szerv vezető is, neki 
nem külön intézménye van, hanem mint önkormányzat a költségvetési szerv. Nagyon fontos a 
rendelet címrendje, ezek között nem járhat át saját hatáskörben, itt szükség van a testületre. 
Viszont címen belüli belső átcsoportosítások átmenetileg nem tartósan, ahol a költségvetésben 
a különböző feladatok között mozog, ott viszont van átjárási lehetősége és utólagos 
tájékoztatás mellett saját hatáskörben is dönthet.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2015. évi költségvetési rendelettervezetet fogadják el.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

3/2014. (m .06 .) önkormányzati rendelete 

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Orsós Józsefné sásdi lakostól ingatlanvásárlás 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, miután a testület elfogadta a költségvetési 
rendeletét, ennek alapján biztosított a rendeletében az előirányzaton belül az ingatlan 
vételárára összeget. Javasolta a testületnek, hogy a nevezett ingatlant 1,5 mFt-ért vásárolják 
meg és hatalmazzák fel az adásvételi szerződés megkötésére.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

36/2015. ("H.23.̂  KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Orsós 
Józsefhé sásdi lakosnak a Sásd, Dózsa u. 34. szám alatti sásdi belterületi 111/2. 
hrsz-ú 137 m2 területnagyságú gazdasági épület, udvar megjelölésű ingatlanát 
megvásárolja.
A Képviselőtestület a költségvetési rendeletében biztosított előirányzaton belül 
a vételárat 1.500.000,--Ft-ban határozza meg. A Képviselő-testület figyelemmel 
a tárgyban korábban hozott 181/2014. (XII.01.) KTH. számú határozatában 
foglaltakra is, felhatalmazza polgármesterét a tulajdonossal történő adásvételi 
szerződés megkötésére.

Határidő: március 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./ 2015. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta. Az előterjesztés nem tartalmaz megjelölt feladatot egyik csoportban sem. 
Javasolta a testületnek, hogy a kiadott mellékletben tovább részletezett, Sásd Város 
Önkormányzata 2015. évi közbeszerzési tervének módosítását fogadja el.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

37/2015. Hl,23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 
2015. évi közbeszerzési tervének módosítását elfogadta.

Határidő; azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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6./ Néhai Osgvám Ferenc Attila ingatlan ügye 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került a levél, melynek az a lényege, 
hogy fogadják el a szerződés módosítását, melyből kivennék a belterületbe vonási 
kötelezettséget. Ezt az ügyvéd úr nem fogadta el. Beszélt alpolgármester úrral, van olyan 
előzetes döntés, hogy amennyiben nem fogadják el, akkor jogi szakértőt vesznek igénybe.

Dr, Jusztinger János alpolgármester arról van szó, hogy kinek a hibája az, hogy a 
belterületbe vonás elmaradt. A két örökös lánynak felajánlották legutóbb, hogy módosítsák az 
adásvételi szerződést annyiban, tehát sem ők, sem az önkormányzat ne legyen köteles fizetni a 
földvédelmi járulékot. Ezzel az a probléma, hogy ez a járulék nagyon magas lett az adásvételi 
szerződés aláírása óta. Kérdés az, hogy ezt a 3,5 mFt-ot kinek kell fizetnie. Jegyző úr 
részletesen tájékoztatta a testületet arról, hogy ez senkinek sem felróható okból húzódott el ez 
az eljárás, rajtuk kívülálló okból nem került sor a belterületbe vonásra. Időközben az a terület, 
amit ők értékesítettek, azt a területet természetvédelmi területté nyilvánították. A testületnek a 
rendezési tervét módosítani kellett, ez eltartott egy ideig. Emiatt nem került sor a belterületbe 
vonásra. Utána pedig az ügy azért hallgatott évekig, mert elhunyt a vevő, lezajlott a hagyatéki 
eljárás és utána gyakorlatilag néhány telefonbeszélgetésen és leveleken kívül nem ment 
előrébb az ügy. Tehát az ügy egyik része, hogy a belterületbe vonás költségét ki viselje. Az 
adásvételi szerződésben kikötötték a kötbért arra az esetre, ha az önkormányzat adott évre 
nem vonják belterületbe, akkor ezt kell fizetni. Nyilván ez a kötbér fizetési kötelezettség 
életbe lépett, tehát minél tovább húzódik az ügy, annál többet kell fizetni. Véleménye szerint a 
kötbér miatt nem kell aggódniuk. Ez az ügy azért húzódott el, mert a rendezési tervet 
módosítani kellett. A kétszeresére emelkedett földvédelmi járulékkal viszont szembe kell 
nézniük. A legjobb esetben ez úgy sikerülhet, hogyha per lesz, hogy 50-50%-ban megosztják 
a felek között a 3,5 mFt feletti részt. Itt még az van, hogy 24 mFt-os jelzálog követelési teher 
van. Továbbá ebben az esetben is Dr. Németh Gábor ügyvéd jár el. Az ügyvéd azt írta, 
hogyha az önkormányzat nem vonja belterületbe ezt az ingatlant, akkor a jelzálogjogosultnak 
a kielégítési alapját csökkentik, ugyanis belterületként sokkal többet érne ez az ingatlan. 
Gyakorlatilag úgy tűnik, hogy az önkormányzat bűncselekményt követ el, mert a 
jelzálogjogosult kielégítési alapját csökkentik. Az ügyvéd kéri, hogy 15 napon belül jogi 
szakértő álláspontját ismertetve tudnak-e megállapodni vagy sem. Ők úgy gondolják, hogy az 
önkormányzat fizesse ki a földvédelmi járulékot, esetleg fizesse ki még a kötbért, tehát vonják 
belterületbe az ingatlant. Ez az önkormányzatnak nagyon sokba kerülne. Úgy gondolja, hogy 
minderre a bíróság nem kötelezheti az önkormányzatot. Ha nem tudnak békésen 
megállapodni, akkor úgy gondolja, hogy beperlik majd az önkormányzatot. Véleménye 
szerint jelen állapotban ne vegyenek igénybe jogi szakértőt, mert felesleges pénzkidobás. Egy 
ismerősével már beszélt erről a dologról, a továbbiakban is szívesen megkeresi ez ügyben. De 
ezért biztosan pénzt fog kérni, ha hivatalos szakértői véleményként szeretné az önkormányzat. 
Tehát előzetesen ismét tárgyalna ez ügyben az ismerősével, továbbá, ha beperelnék az 
önkormányzatot, akkor úgy is szükség lesz ügyvéd megbízására. A jogi szakértő biztosan nem 
fogja azt leírni, hogy az önkormányzatnak semmit nem kell fizetnie és megnyeri a pert.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy mennyibe kerül egy jogi szakértői 
vélemény elkészítése?
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Székely Szilárd képviselő véleménye szerint több százezer forint,

P r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor ez valóban drága lenne, hiszen kértek ők már 
több szakértőtől is véleményt, annak az ára például 80 eFt-ba került.

P r. Jusztinger János alpolgármester elmondta, attól, mert a kezükben lesz egy jogi 
szakértői vélemény, attól ők még beperlik az Önkormányzatot. Biztos abban, hogy nem tudnak 
megegyezni, ők nem akarnak fizetni.

P r. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint a kötbért szeretnék megkapni, és ennek az 
összege kb. annyi lenne, mint az ő számításaik szerint kerülne a földvédelmi járulék.

Dr, Jusztinger János alpolgármester elmondta, az ügy érdekessége az, hogy az ügyvéd úr 
egyszerre kétfelé is érdekelt. Tehát ő leginkább abban érdekelt, hogy az ingatlan értéke 
megnövekedjen, mert így a jelzálogjogosultnak a kielégítési alapja megnövekedne. Egyébként 
akkor sem fedezné a 24 mFt-ot

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy tehetnének azért egyezséget, mert korábban is azt 
vállalták, hogy megtérítik részükre a földvédelmi bírságnak az összegét, hívják fel a 
figyelmüket arra, hogy tegyenek erre vonatkozóan egy javaslatot. Ők azt javasolják első 
lépésben, hogy tegyék ügyvédi letétbe a földvédelmi bírság összegét és a megemelkedett 
összegnek egy bizonyos részét.

P r. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte mi van akkor, ha ők kifizetik a 3,5 mFt- 
ot és a plusz 3,5 mFt-nak a felét, az önkormányzat kifizeti az 1,8 mFt-ot, és ők eltekintenek a 
kötbértől.

Pintér Gábor képviselő kérte alpolgármester urat, hogy kérdezze meg az általa ismert 
ügyvéd urat.

P r, Kaidon Béla jegyző nyilvánvaló, hogy ők nem szeretnének fizetni. A szakértői 
jelentésnek annyi szerepe van, hogy lássa a testület, hogy mire számíthat egy esetleges 
perben.

Rabb Győzőné polgármester hatalmazza fel a testület a jegyző urat, hogy levélben 
tájékoztassa az ügyvédet arról, hogy a földvédelmi járulék többlet összegének a felét az 
önkormányzat viselje, a másik felét az örökösök azzal, hogy ők eltekintenének a kötbértől, 
továbbá helyezzék letétbe ezt az összeget.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

38/2015. (11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Osgyáni Kinga, Osgyáni 
Lilla tulajdonát képező sásdi 0106.hrsz-ú külterületi ingatlan belterületbe 
vonásával kapcsolatosan a következő egyezségi ajánlatot teszi:
Sásd Város Önkormányzata a törvényi változások miatt megemelkedett 
belterületbe vonással összefüggő földvédelmi járulék összegéből az eredeti 
összeg és a megemelt összeg közti különbségnek (ami kb. 3,5 mFt) 50 %-át 
(kb. 1,8 mFt) az önkormányzat átvállalja, azaz a saját költségvetése terhére 
megfizeti.
Az önkormányzati hozzájárulás feltétele, hogy a tulajdonosok a fennmaradó 
kb. 5,2 mFt-ot az önkormányzat korábban megadott számlájára átutalják, vagy 
letétbe helyezik és ezt hitelt érdemlően igazolják.
Az önkormányzat további feltételként állapítja meg, hogy az önkormányzati 
egyezségi ajánlat elfogadásával a tulajdonosok a belterületbe vonással 
kapcsolatos mindennemű esetleges további követelésükről (kötbér, egyéb 
költség, járulék, stb.) lemondanak.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a tulajdonosokat jogi 
képviselőjük útján .a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

1J Sásdi Faodú Egyesület elhelyezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte Urvald Péter képviselőt, sikerült-e beszélni a 
faodúsokkal az elhelyezés ügyében?

Urvald Féter képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy első körben nagyon tetszett a 
hely, második körben már nem tetszett, hiszen kőművest hívtak a helyszínre, hiszen úgy 
gondolják, hogy nagyon dohos, és némi műszaki probléma is van. Ők arra hivatkoztak, hogy 
olyan anyagi teherrel járna a nevezett épület felújítása, hogy inkább nem élnének ezzel a 
lehetőséggel

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
ülést tartott, ahol döntöttek arról, hogy az idősek napközbeni ellátását is szeretnék 
megszervezni. A hivatal részéről többen felmentek és megtekintették a rendelkezésre álló 
helyiségeket. A volt tüdőgondozó üveges része jó lenne erre a célra. Miután ha ez beindulna, 
akkpr a Faodú Egyesület részére a volt Keszler kocsma épületét gondolták odaadni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az egyháznak átmenetileg átadták ezt a helyiséget 
raktárként.

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy annak idején pályázati pénzből kifestették a 
helyiséget. Valóban penészes néhány helyen a fal, erős dohos szag van a helyiségben.
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Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ki kell szellőztetni, festeni és fűteni kell a 
helyiséget.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a megállapodást a tavalyi évben hosszabbították 
meg.

Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy meg kell nézni a megállapodást, hogy mit 
tartalmaz.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy mindenképpen a közös megegyezés a megfelelő 
elhelyezésükre.

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az idősek napközbeni ellátását már elkezdték 
szervezni, meghirdették a programot az összejövetelre.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy a testület hatalmazza fel a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottságot a szerződés megtekintésére, majd ebben a bizottság döntsön. 
Amennyiben a jogi feltételek fennállnak, akkor a volt Keszíer kocsma helyiséget ingyen adják 
oda a költségek viselése mellett.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

39/2015. 01.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Faodú Egyesület 
elhelyezésével kapcsolatosan felhatalmazza a Pénzügy, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságot, hogy vizsgálja meg az esetleges szerződések 
hatályosságát, illetve az elhelyezéssel felmerülő problémákat.
A Képviselő-testület a soron következő ülésén dönt az elhelyezésről.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

8./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének módosítása 
Előadó: Pr. Kajdon Béla jegyző

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy két falufelelős jár ki a falvakba, az említett gépkocsi 
az ő kijárásukat fogja biztosítani. Ez ügyben írásban tájékoztatta a polgármestereket. Hétfon, 
kedden, szerdán tartanak a falvakban ügyfélfogadást, egységesen 14 órától 15,50-ig. A sofőr 
az indulásig szinte ebédet szállít, és ezután kiviszi a két falufelelőst. Baranyaszentgyörgyön, 
Felsőegerszegen szerdai napon, Meződön és Páléban keddi napon és Vargán, Vázsnokon 
hétfői napon lenne az ügyfélfogadás. Ez a változás március 16. napjától fog életbe lépni.
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Erről a lakosságot majd értesíteni fogják. A Hivatal SZMSZ-ének 5. sz. melléklete 
tartalmazza az ügyfélfogadási rendet. A polgármesterek nem voltak ellene a módosításnak.
A másik változás, ami a kifizetésekkel kapcsolatos, mivel már nem kötelező a bankszámla, 
ezért a bért kiviszik a településre havonta egyszer. Az újdonság az, hogy pénzügyes kolléga 
fogja kivinni a fizetést. A hóközi kifizetésekért viszont a közmunkásoknak be kell jönni a 
hivatalba. A kisebb összegű szociális juttatásokat a falufelelősök fogják kézbesíteni a 
településeken.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal módosított ügyfélfogadási rendjét fogadja el.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

40/2015. (11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képvíselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal SZMSZ-ének módosítása egységes szerkezetbe foglalt rendelkezéseit 
jóváhagyja.
A társult településeknek az új ügyfélfogadási időpontokat 2015. március 16. 
napjától kell alkalmazni.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9./ Fenntartható Energia Akcióterv elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot mindenki kézhez 
kapta, mely szerint a Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakor számára című 
dokumentum elkészült, amely tartalmazza a 2020-ig szóló időszakra a 20 %-os szén-dioxid 
csökkentés érdekében javasolt intézkedések leírását. Azt kérik, hogy a testület döntsön abban, 
hogy a Polgármesterek Szövetségéhez történő csatlakozás aláírásával a település vállalta, 
hogy a dokumentumot határozattal is elfogadják.
Javasolta a testületnek a dokumentum elfogadását.

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

Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

41/2015. (11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, 
hogy a „Fenntartható Energia Akcióterv a Mecseki Energiakor 
települései számára” című dokumentumot elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Dr. Kaidon Béla jegyző a testület már korábban döntött, hogy a kistérségi társulás GYEP-es 
programjából felszabaduló laptopokból lakosságszám-arányosan a Sásdra jutó 6 db laptopokat 
a testületi tagoknak az önkormányzat költségvetéséből megvásárolják. Ennek összege 35 
eFt/db. Szerdai napig van mód és lehetőség a laptopok megvásárlására. A 6 db laptopot már 
kifizették, szeretné a héten még a laptopokat elhozni és mindenki részére kiosztani.
Szeretné és amennyiben a testület elfogadja, hogy ezek után a testületi előteijesztéseket 
emailon fogják küldeni.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a testületi ülést bezárta.

Kmft.


