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J egyzőkönyv

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 29. napján tartott
testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pál
Csaba, Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző,
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.
Hausmann Mária és Székely Szilárd képviselők.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül 7./ napirendi pontként az
alábbi napirendi pontot tárgyalják még meg nyilvános ülés keretében:
- Sásdon létesítendő tanuszodával kapcsolatos tájékoztatást,
Továbbá zárt ülés keretében az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintettel:
- Pécsi Vízmű Zrt-vel kapcsolatos ügyvédi állásfoglalást.
Továbbá javasolta, hogy a meghívóban szereplő 8./ Fekvőrendőrök kihelyezése tárgyú
napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó, napirendi pontok közül, mert Székely Szilárd
képviselő úr nincs jelen a testületi ülésen.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban előterjesztett
napirendi pontot elfogadta az alábbiak szerint:
1./

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

2.1

Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3./

Beszámoló.
az
önkormányzat
pénzügyi-gazdálkodási
helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzése során
megállapítottakra elkészített intézkedési terv végrehajtásáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./

Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2016. évi pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5./

Szociális tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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6./

Tájékoztató a KEOP-1.3.0/09-11 -2011-0047. számú „Tiszta víz-tiszta élet” sásdi
térség ivóvíz-minőségjavítása tárgyú beruházásról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

1.1

Sásdon létesítendő tanuszodával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8./

Sásd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

9.1

Beszámoló a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2014-2015. nevelési tanévben
végzett munkájáról
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

10./

Sásd Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

11./

Joó Csaba sásdi lakos lakásvásárlási kérelme
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

12./

Lakásügyek megtárgyalása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

13./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

1 4. / Pécsi Vízmű Zrt-vel kapcsolatos ügyvédi állásfoglalás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Napirend tárgyalása:
jj_

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a DRV Zrt-től levelet kaptak, mely szerint a
Hömvék 2/A. előtt vízbetörés volt, ennek következtében a csőtörés miatt 92 m hosszan kellett
kiváltani a csővezetéket.
A legutóbbi testületi ülésen tárgyaltak a fogorvos helyzetéről, ezt követően személyesen
tárgyalt Dr. Simon Tibor fogorvossal, megkérdezte tőle, hogyan szándékozik a továbbiakban
dolgozni. Válaszában elmondta, hogy 2016. január 1-től szeretne elmenni Sásdról,
Kaposváron szeretne rendelni. Megkérdezte, hogy mennyiért értékesítené a praxisát.
Válaszában elmondta, hogy 13 mFt-ért értékesítené a rendelőt teljes berendezéssel együtt.
Annyit mondott részére, hogy ezt a testület biztosan nem tudná megvásárolni, de úgy
gondolta, hogy akár egy kezdő fogorvos sem tudná ezt megfizetni. Ezek után megkérdezte,
hogy bérleti díjban gondolkodhatnak-e? A fogorvos úgy válaszolt, hogy bérbe adná havi 100
eFt-os bérleti díjért. Megkérdezte, hogy a praxis jogos is eladná-e, mert ha igen, akkor ha
valaki jönne, akkor ezzel együtt tudna gondolkodni.
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Az akkori beszélgetéskor azt mondta, hogy 2 mFt-ért a praxis jogot is eladná és 100 eFt-os
bérleti díjért kiadná havonta. A következő nap telefonon kereste és közölte, hogy a praxis
jogot nem adja el.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a fogorvos belemenne abba, hogyha kifizetnének
egy bizonyos összeget és a többit részletekben?
Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ennyire nem ment bele a
részletekbe, hiszen még nincs másik fogorvos sem.
A legutóbbi tájékoztatása alapján a fogorvos gondolkodott abban is, hogy felvesz egy
alkalmazottat és minden marad az ő nevén, de még nem talált fogorvost.
Személy szerint is érdeklődött fogorvos iránt, hallotta, hogy Komlón a Dr. Nyers Olimpia
fogorvos lánya is végzett és szeretne elhelyezkedni. Telefonon érdeklődött emiatt, sajnos őket
már nem érdekli ez a lehetőség. Tudomást szerzett egy végzős fogorvosról is, aki az idei
évben végzett, akivel beszélt, ő úgy nyilatkozott, hogy októberben tud választ adni, mert
szeptember végéig szerződése van máshol.
Ez ügyben Dr. Klitzsch Günter volt fogorvossal is felvette a kapcsolatot, akivel a következő
napon már találkozott is és megnézték a volt fogorvosi rendelőjét. Sajnos katasztrofális a
helyzet a lakásban. Itt csak a rendelőépületben lehet gondolkodni, hiszen semmilyen
berendezés nincs. Günter doktor hajlandó lenne értékesíteni ezt az épületet az önkormányzat
részére.
Szeptember 11-én voltak Szentlőrincen a Lobbi partin. Külön megköszönte Hammer
Janosnénak az elkészített tálakat, melyeket erre az alkalomra készített, nagyon finom volt. Az
AMK konyhájának az elkészített pogácsákat, amik szintén nagyon finomak voltak. Továbbá
mindazon személyeknek, akik itt voltak és jelen voltak a rendezvényen. Véleménye szerint
nagyon jól sikerült a rendezvény.
Szeptember 19-én került megrendezésre az Európa Nap Máaocson. melyen Sásd város
képviseltette magát, minden segítőnek és résztvevőnek megköszönte a segítségét és munkáját.
Szeptember 23-án voltak a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban az ivóvizes pályázat miatt.
Levelet kaptak a Vízügyi Igazgatóságtól, melyet felolvasott a testület részére. (A levél
másolata másolatként csatolva a jegyzőkönyv mellékleteként.) Készítettek egy szoftvert, ami
előre jelzi a csapadékvíz mennyiségét. Ez egy pályázati lehetőség, a pályázat beadásának
határideje 2015. november 3.
Szeptember 23. napján volt a Bm. Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál Bódog Tamás műszaki
előadó, ahol a belterületi csapadékvíz elvezetésével kapcsolatosan volt tájékoztatás. Ezzel
kapcsolatban levél érkezett, melyet részleteiben felolvasott. (A levél másolata a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.) Elmondta, hogy ellenőrzést fognak tartani, ezért a vízgyűjtő két
csatornarendszert kitisztíttatták Merk Zsokékkal.
A tőzoltóőrssel kapcsolatban elmondta, hogy minden dokumentáció rendelkezésre áll. Az idei
évben a közbeszerzési eljárással végeznek majd, belátásaik szerint a közműépítés, ami nagyon
fontos, hiszen a szennyvízépítést az önkormányzatnak kell elvégeznie. Az építési, kivitelezési
munkák kb. március-április hónapban indulhatnak, eddig kell a víznek, szennyvíznek,
áramnak a telken lennie.
Szeptember 26. napján szombaton került megrendezésre a sásdi Bor- és pitefesztiváL ahol
mindenki részt vett a testületből, a megjelenést külön megköszönte. Ezen rendezvényre
érkezett Sásd város testvértelepülése Erdélyből Körösfő. A körösfői vendégek nagyon jól
érezték magukat. A körösfői tánccsoport is többször fellépett az egész napos programoknál. A
rendezvény jól sikerült, nagyon sokan részt vettek ezen a napon a programokon a rossz idő
ellenében is. Megköszönte a munkáját az ÁMK dolgozóinak, a konyhásoknak.
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Külön megköszönte Pintér Gábor képviselőnek a Vidám Kórusok Találkozójának
megszervezését e rendezvény keretein belül. Megköszönte Kovácsné Müller Erzsébetnek és
férjének Kovács Zoltánnak a tankonyhán nyújtott segítségüket. Külön megköszönte a
Borbarátoknak, a Foltvarróknak, a főzőcsapatoknak is a részvételüket. Megköszönte jegyző
úrnak a segítségét abban, hogy az esti vízi játék létrejöttében segített.
Elmondta, hogy a múlt héten személyesen járt Nagy Csabánál a Bm. Közgyűlés elnökénél,
ahol szó esett a termelői piacukról, mely szerepel a fejlesztési programban. Ez kb. 2017.
évben fog indulni.
Pintér Gábor képviselő megköszönte mindenkinek a közreműködő segítségét. Megköszönte
a testület támogatását, mely szerint keretet biztosított a kórusok megvendégelésének
költségeihez. Véleménye szerint nagyon jó és színvonalas rendezvény volt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tűzoltóőrs létesítéséhez szennyvíz gerincvezetéket
kell kiépíteni, sajnos nem fogadják el a DRV Zrt., mint szolgáltató azt a megoldást, amit
Vadas Zoltánék kidolgoztak. Kérte, hogy a testület fogadja el, hogy a polgármester asszony az
Investmen Kft-től megrendelje a szennyvíz -gerincvezeték kiépítésének vízjogi létesítési
engedélyes tervét és ezzel kapcsolatosan a szerződés megkötését. Elmondta, hogy a Temető
utcában egyáltalán nincs gerincvezeték.
Az elmúlt héten korábbi testületi döntés alapján megvásárlásra került a baranvaszentgyörgyi
önkormányzattól a kisbusz bruttó 3.050 eFt-os vételáron. Úgyszintén korábbi testületi döntés
alapján ezen a napon eladásra került a sásdi önkormányzat kisbusza, melyet Székely Szilárd
képviselő vásárolt meg bruttó 1.641 eFt-ért.
Somogyvári István sásdi lakos kérelmével kapcsolatban elmondta, hogy az elővásárlási
szerződést megkötötték, ezzel kapcsolatosan megköszönte Dr. Jusztinger János
alpolgármester szakmai közreműködését. Megtörtént a terület megosztása, pontosan
kitűzették a 2000 m2-t, mindezt földmérőkkel készíttették el. Amennyiben ezt a földhivatal
jóváhagyja, akkor 30 napon belül kell az adásvételi szerződést megkötni és ez alapján
kifizetni a fennmaradó 2 mFt-ot. Az előszerződésbe megfogalmazódott mindaz, amit a testület
korábbi határozata értelmében kikötött.
Tájékoztatta a testületet, hogy a hivatal szeptember 15. napjától főállású pályakezdő
informatikust alkalmaz, aki informatikus mérnökként végzett, most jár kétéves
mestervizsgára. Jelen pillanatban 3 hónapos próbaidőn van december közepéig, aki
munkatörvénykönyves. Az informatikus nemcsak a hivatalé, hanem az önkormányzat
intézményeié is. Gödrében is járt már és Tormás község is jelezte, hogy igénybe venné a
szolgáltatást, erre vonatkozóan megállapodást kell majd kötni a két hivatalnak.
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok kérte, hogy tolmácsolja a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság felé a javaslatát, mely szerint néhányan megkeresték, hogy a
nyugdíj előtt álló dolgozók, akik 5 éven belül nyugdíjba mennének, részükre a bérüket
valamilyen módon próbálják rendezni. Javaslata, hogy a bizottság kérjen tájékoztatást a
jegyzőtől, hogy milyen lehetőségek vannak vagy sem és ezt bizottsági ülésen tárgyalják meg.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy erről még nincs információja, meg keli majd tárgyalni.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok tájékoztatta a testületet, hogy Bubori Antal a Sásdi
Sportkör Birkózó Szakosztályának az edzője megkereste őt, mely szerint egy napot szeretnék
a csarnokot igénybe venni a szülők és érdeklődők részére, ahol megnézhetnék, hogy a
gyermekek hogyan birkóznak.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta a kérelem azt jelenti, hogy erre az alkalomra ingyen
szeretnék a termet használni.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy támogatja a kérelmet.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy jövő héten pénteken Sásdra érkezne a RaabaGrambach település. A település alpolgármestere ebédet igényelt, majd ezt követően
tartanának egy kis műsort és utána indulnának Geresdlakra a Gőzgombóc fesztiválra, ugyanis
ide van meghívásuk.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a testvértelepülésük hivatalosan tájékoztatta Sásdot,
hogy egyesültek?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem tájékoztatták. Ő ezt az információt
Galambosné Wágner Évától tudja.
Dr. Jusztinger János alpolgármester a Bor- és pitefesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy
nagyon jó volt. Jó volt látni, hogy mindenki együtt tudott dolgozni a közös cél érdekében.
Látni lehetett, hogy Sásdon van igény a kulturális programokra, nagyon sok érdeklődő volt a
nap folyamán. Át kellene gondolni a jövőre nézve, hogy ott van a sportcsarnok, valahogyan
jobban ki kellene használni. Nem gondolja, hogy van egy sportcsarnok és mellette
odaállítanak egy sátrat. Sokszor szükség volt rá, de most már meg lehetne ezt másképpen is
oldani, főleg, hogyha ez a rendezvény mindig szeptember végi időpontban lesz majd.
Tisztában van azzal, hogy nem jó a sportcsarnok akusztikája, éppen ott volt megterítve, nem
fémek el stb. De elképzelhető, hogy sok emberben ott volt, hogy ott kell lennie a felázott
sáros sátorban és benézett a sportcsarnokba, ahol ott voltak a szépen megterített asztalok,
ahová ő éppen nem mehetett be. A Közösségi Ház, hiszen a nevében is benne, ez a sásdi
embereké. Javasolta, hogy nézzenek utána, vegyenek olyan hálót, ami alapján zenei
rendezvényeket is lehessen tartani a sportcsarnokban. Próbálják meg az éttermet étteremnek
használni és a sportcsarnokot pedig ilyen programokra, rendezvényekre. Nyilvánvaló, ha nem
esik az eső, akkor egészen más a helyzet, akkor az emberek is máshogy élik meg.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azért voltak kint, mert főzőcsapatok voltak és
ők nem tudtak volna bent lenni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint a jövőre nézve mindenképpen meg
kell oldani annak lehetőségét, hogy a sportcsarnokban zenei rendezvényt tudjanak tartani.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogyha a sportcsarnokot mindenfélére tudnák
használni, akkor nyilván több bevételük is lenne. A rendezvényen a kórusok fellépésénél nem
kellett hangosítás, a sátornak jó volt az akusztikája.
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Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a Mária utcai lakók közül néhányan megkeresték és
elmondták, hogy a rendezvény estéjén a hangos disco zene elviselhetetlen volt. Próbálta
megnyugtatni őket, hogy egy napról van szó, próbálják türelemmel viselni. Úgy tudja, hogy a
Rendőrkapitányságra is bejelentették a rendezvényt.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy személy szerint őt is megkeresték ezzel a
problémával, kérte, hogy legyenek türelemmel. Elmondta, hogy a rendezvényt bejelentették a
rendőrségen.
Javasolta, hogy az Investmen Kft-t Kaposvár bízzák meg a létesítendő tűzoltóőrshöz hiányzó
szennyvíz gerincvezeték kiépítéséhez szükséges vízjogi létesítési engedélyes terv
elkészítésével.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2015, aX.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a kaposvári Investmen Kft-vel szerződést
kössön a tűzoltóőrs létesítéséhez szükséges szennyvíz
gerincvezeték
vízjogi
létesítési
engedélyes
tervének
elkészíttetésére.
E célra a Képviselő-testület a költségvetéséből 300 eFt + áfa
összeget biztosít.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Bubori Antal kérelmét
támogassák.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2015. gx.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Sportkör
Birkózó Szakosztálya részére egy alkalomra térítésmentesen
biztosítja a Közösségi Ház Tornacsarnokát bemutató céljára.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen tárgyaltak a Vidám
Kórusok Találkozójának támogatásáról, de nem született döntés a pénzbeli támogatás
összegéről, erről is döntést kellene hozni. Javasolta a testületnek, hogy vegye tudomásul a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót azzal, hogy a Vidám Kórusok Találkozójának
megrendezéséhez 50.000,-Ft anyagi támogatást biztosított.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2015. (IX.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy
a Vidám Kórusok Találkozójának megrendezéséhez 50.000,-Ft
anyagi támogatást biztosított.
Határidő:
Felelős:
2./

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Helyi adókról szóló rendeletek felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

✓

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a módosítás már
szükséges volt, mert az adótörvény is több módosításon ment keresztül és az önkormányzat
korábbi rendeletéi a túlszabályozás irányába mutatva nagyon sok lényeges ponton
megismételték a helyi adótörvényt.
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Most valóban a legszükségesebb változásokat emelték be a rendeletbe. A magánszemélyek
kommunális adója tekintetében van egy olyan változás, hogy időközben a törvény az adó
tárgyává emelte a külterületi telkeket is, tekintve, hogy ezek olyan rendkívül szűk körűek
lehetnek, ha egyáltalán vannak Sásd környékén, lévén, hogy maga a törvény is nem tekinti
adótárgynak a mezőgazdasági rendeltetésű földterületeket. Javasolta, hogy a mostanában
bekerült vagyontárgyak legyenek mentesek az adó alól. Eleve a telkek jó része is, például az
építési tilalom alatt álló telkek, az építési teleknek nem minősülő méreténél fogva, nem annak
minősülő földrészletek eddig is mentesek voltak. Szintén a mentesség körébe tartozó
módosítás még egyébként a Kormányhivatal miatt kellett beletenni, tehát az építményadónál a
vállalkozók tulajdonában lévő építményeket nem mentesíthetik a fizetési kötelezettség alól,
így az építményadónál beszúrnak egy mondatot, hogy ezek a bizonyos nem lakás céljára
szolgáló épületek, épületrészek, magánszemélyek tulajdonában lévő zártkerti építmények
pince feldolgozó helyiségei, abban az esetben nem mentesek hogyha vállalkozó üzleti célt
szolgáló épületéről van szó. A helyi iparűzési adóban az 1,8 %-os adóalap az, ami lényeges és
jelentős módosítás szükséges.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelettervezetet fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2015. (X.01.) önkormányzati rendelete
a helyi adókról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./

Beszámoló
az
önkormányzat
pénzügyi-gazdálkodási
helyzetének,
szabályszerűségének 2011. évi Állami Számvevőszéki ellenőrzése során
megállapítottakra elkészített intézkedési terv végrehajtásáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az ÁSZ
itt járt, megvizsgálta az önkormányzat költségvetési -erejét 2011-ben. Meg voltak a számok,
hogy milyen hitelt hogyan teljesítenek, tehát nem volt veszélyben a gazdálkodás, de nagyon
határeset volt minden. Megállapították, hogy nem erős a költségvetésük.
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Az állam a konszolidáció kapcsán a hiteleiket kifizették, sok ÖNHIKI~t nyertek, sok
támogatást kaptak és az a veszélyhelyzet, ami fennállt, az teljességgel megszűnt. Az ASZ
ugyanakkor a 2011. évben tett megállapításaira elvárt egy intézkedési tervet, ami már idejét
múlta.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2015. qx.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés
alapján az Állami Számvevőszék 2011. évi vizsgálatának
hatására - Sásd Város Önkormányzatának a költségvetés
működési egyensúlyának fenntartása érdekében - hozott
intézkedési
terv
végrehajtását
elfogadja,
annak
eredményességéről történő tájékoztatást tudomásul veszi azzal,
hogy a következő költségvetési rendeletmódosításnál külön
táblázatban mutatja be az önkormányzat eszközeinek
elhasználódási fokát.
Határidő:
Felelős:

4./

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Harsa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2016. évi pályázathoz való csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy írásban kiosztásra került a pályázati felhívás.
Kérte a testületet, hogy a jövő évi pályázathoz csatlakozzanak.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj 2016. évi
pályázatához csatlakozzanak.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2015. ax.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2016. évi fordulójához.
Határidő:
Felelős:

5■/

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Szociális tűzifa támogatásra pályázat benyújtása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ülés megkezdése előtt mindenki kézhez
kapta az erről szóló határozati javaslatot. Több éve van az önkormányzatok részére ez a
pályázati lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2015. szeptember 30.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a pályázatot nyújtsák be.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2015. (1X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy igényt nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatására. Az igényelt támogatás 288 m3
tűzifamennyiség, az önerő 365.760 Ft, melyet az önkormányzat saját
költségvetéséből biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási
igényt benyújtsa.
Az önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
Felelős:
Határidő:

Rabb Győzőnő polgármester
azonnal
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6./

Tájékoztató a KEOP-1,3.0/09-11-2011-0047. számú „Tiszta víz-tiszta élet” sásdi
térség ivóvíz-minőség javítása tárgyú beruházásról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a beruházás 80 %-os készültségben
van. Két szerződés módosítása esedékes a vállalkozói szerződés kapcsán. Műszaki
tartalomváltozással is járó szerződésmódosítás is volt, egyúttal határidő módosítást is
eredményezett. Ezt a szerződést közben a Túri Ügyvédi Iroda megküldte. 3 pontban foglalták
össze annak idején, hogy miért kérik, és miért kezdeményezik a szerződés módosítását. De a
támogatási szerződés módosítását is, hiszen a kiviteli szerződés szerint június 22-én lejárt és
teljesült volna a kiviteli szerződésben vállalt határidő, tehát készen kellene, hogy legyenek.
Időközben a támogatási szerződés szeptember 30-ig meghosszabbították.
Viszont a műszaki tartalomváltozásra vonatkozó határidő hosszabbítás az 1. sz. szerződésnél
különböző problémáik voltak. A 2.sz. módosítást is kellett eszközölni, ezt elfogadták. Az
Irányító Hatóság is elfogadta a módosítást, de oda volt írva, hogy akkor lép életbe, ha az 1.
számút is elfogadták. A hőségriadó miatt nem engedélyezte a szolgáltató a DRV Zrt., hogy
különböző vízvezetéket érintő beruházásokat végrehajtsanak, főleg a kútfúrások miatt. 36
napos határidő hosszabbítást kértek, 34 napot jóváhagytak. Június 22. után számlákat nem
fogadtak be, gyakorlatilag a kifizetést felfüggesztették. A kivitelező közben pénzhez jutott,
ennek következtében tényleg dolgoznak is. A múlt héten Budapesten voltak ez ügyben a
Közreműködő Szervezetnél, megbeszélték, hogy mit kell tenniük. A háromból kettőt
elfogadtak, és ez a kettő az volt, amiben határidő hosszabbítást kértek, tehát a 95 napot
elfogadták.
Az 1. sz. szerződésmódosításnál a teljesítési határidő 2015. szeptember 25., ami már lejárt.
Ennek az oka, hogy Mindszentgodisa-Gyümölesény vonatkozásában a kút vízadó rétege
elfertőződött és a tartalékkút megfúrását nem látták célszerűnek, hanem helyette máshol
kellett kutat fúrni. Kisvaszar településen konténerben volt elhelyezve az ivóvíztisztító
berendezés, és oda korábban épületet terveztek. Az épület tehát építési engedélyköteles, itt
egyrészt nagyon elhúzódna az engedélyeztetés, legrosszabb az, hogy nincs térképes útja,
amiről meg lehetne közelíteni, csak szolgalmi jog. Ugyanis a környező földek
magántulajdonban van, az egyik tulajdonos külföldi, a másik főtulajdonos kiskorú magyar
állampolgár. A lényeg, hogy építési engedély nem adható. Elfogadták a konténeres megoldást,
opciójában, funkciójában, rendeltetésében ugyanazt tudja, mint az épület. Ez olyan beruházás,
ahol a műszaki tartalmat a kivitelező határozza meg a kiviteli tervében. Ez volt az 1. sz.
szerződés. A 2. számú szerződés arról szól, hogy a 36 nap helyett 34 napot fogadtak el, így a
teljesítési határidő október 29., jelen pillanatban ez a végleges teljesítési határidő a
beruházásra próbaüzemmel együtt. A végszámlára már nem szállítói finanszírozással történik,
hanem utófinanszírozással.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a jegyzői tájékoztatót
fogadja el az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 1. sz. és 2. sz.
szerződésmódosítással együtt.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2015. ÍIX.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP1.3.0/09-11-2011-0047. számú „Tiszta víz-tiszta élet” sásdi
térség ivóvíz-minőségjavítása tárgyú beruházásról szóló jegyzői
tájékoztatót elfogadta, egyúttal az előterjesztés írásos
mellékleteként beterjesztett 1. sz. és 2. sz. szerződésmódosítási
tervezeteket elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Túri Ügyvédi Irodától érkezett egy kérelem, mely
szerint az iroda nagyon sok olyan munkát végzett az önkormányzatnak, ami az ő vállalásában
már nincs benne, például ez a két szerződés előkészítése. A megbízásuk a közbeszerzési
szakértői tevékenységre, kiírásra és lebonyolításra vonatkozott. Ahhoz képest gyakorlatilag 3
hónapja azon dolgoznak, hogy a szerződések összejöjjenek műszaki tartalom szempontjából
is. A kérelmükben a vállalási díjukat 500 eFt+áfa összegre szeretnék emelni. Nem megemelni
kellene, hanem a pótmunkákra megbízási szerződést kötni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester ha jól értelmezi, akkor ez most úgy van, hogy ők
elkészítették a munkát és most benyújtják a számlát?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen, mert nincsenek lerendezve ezek a munkák,
ugyanis az eredeti szerződés ezt nem tartalmazza.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ez az egész 2007. óta megy. Annak
kell örülni, hogy kapnak még pár nap haladékot a 8 évvel ezelőtt megnyert pályázatban, ez
számára elképesztő. A sásdi embereknek már mindent ígértek.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy október 29-re eltűnnek a lyukak, a bekerített részek,
átmosva a hálózat, stb?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy igen, de a hálózat átmosása nem egyszerre fog
megtörténni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szakember mondta, hogy ez így már teljesíthető.
Az iroda nagyon sokat dolgozott az önkormányzatnak, ezt el kell ismerni. Nemcsak jogi
tevékenységről beszélhetnek, hanem van nekik műszaki mérnökük is, aki az anyagot
összerakja.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte mi a biztosíték arra, hogy nem nyújtanak be
több ilyen igényt az Önkormányzat felé?
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem lesz több ilyen.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy féléve a Túri Ügyvédi Iroda viszi a projektet.
Kifizettek a másiknak 5 mFt-ot, ők kaptak 2 mFt-ot, az érdemi munkát ők végzik, de nem azt
végezték el, tehát ha ők nincsenek, akkor ez a beruházás nem valósul meg.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nem az 500 eFt-tal van a gond, hanem
az eljáráson, tehát ha felmerül plusz munka, akkor őnekik jelezni kellene, hogy ennyiért
tudnák elvégezni és majd a testület dönt benne és nem fordítva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amíg a felettes szerv, ami az önkormányzat nem
fogadja el, nem hagyja jóvá ezeket a szerződéseket, amikben dolgoztak, addig nincs miről
beszélni.
Pál Csaba képviselő egyetértett alpolgármester úr észrevételével, mert ha ők most 2 mFt-ot
kémének, akkor annyit kellene fizetni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az irodának is meg vannak a tarifák, hogy egy
ilyen munkát mennyiért vállalnak.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ne vonják el az önkormányzat elöl azt
a hatáskört, ami őket megilleti. Ez nem behozva lett, hanem utólag lett rájuk kényszerítve.
Ennek van egy eljárási rendje, ha ő munkát végez, akkor mondja meg hogy mennyiért és majd
döntenek.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ő mondta részükre, hogy készítsék el a
munkát, de összegben nem egyeztek meg.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte a testületet, hogy megért a testületnek ez a munka 500
eFt-ot vagy sem?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nem erről van szó, hanem arról, hogy ennek a
munkának be kell fejeződnie.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Túri Ügyvédi Irodának
a közbeszerzési szakértői megbízásán felül végzett többletmunkájának elismeréséül, különös
tekintettel az ivóvízminőség javítás tárgyú beruházáshoz elkészített 1. és 2. számú kiviteli
szerződés módosítások elkészítésére az idei költségvetésből 500 eFt+áfa keretösszeget
biztosítson. A testület felhatalmazza a polgármestert a többletmunkákra vonatkozó szerződés
aláírására.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
163/2015. ÍIX.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Tiszta víz
tiszta élet” sásdi térség ivóvíz-minőségjavítása tárgyú beruházás
kiviteli szerződésének 1. és 2. számú módosítását
többletmunkaként elismeri.
Felhatalmazza polgármestert, hogy a Dr. Túri Ügyvédi Irodával
erre vonatkozóan a szerződést megkösse, egyúttal a Képviselőtestület az idei költségvetése terhére 500 eFt+áfa összeget
biztosít.
Határidő:
Felelős:

7./

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Sásdon létesítendő tanuszodával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

*

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került az 1. sz. melléklet, ami a mai
napon érkezett és erre nyilatkozni kell majd. A kiadott anyag pontjait végig kellene tárgyalni.
Az 1./ pont a telekalakítással kapcsolatos feladatok. Elmondta, hogy erről nem volt szó, hogy
ők a felajánlott területnek csak egy részét szeretnék elvinni és hogy mennyit, az a
mellékletben kiosztott rajzon látható, ami be van jelölve, azt kérnék és a többit otthagynák.
Viszont a maradékterülettel nem tudnak mit kezdeni.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, amikor az elején itt jártak és megtekintették a
helyszínt, akkor úgy tűnt, hogy az uszodát, ahogy megtervezték még majdnem kicsi volt a
terület is. Az önkormányzat az egész területet odaadta a részükre.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a telekmegosztást az önkormányzatnak kell
elvégeznie.
A 2./ pont a tulajdonjoggal kapcsolatos információk, feladatok. A testület felajánlotta a
Magyar Államnak azt a területet, amire szükségük volt. A kezelőjük a Nemzeti
Sportközpontok lesz. A zöld vonalnál, ha mindkét oldalon a telekhatáron, itt lenne a
kerítés,ezt az önkormányzatnak kell megépítenie saját költségéből. Értelmezési probléma,
hogy a zöldvonallal határos területeken belül és kívül is az önkormányzat nyílja a füvet. Az
hogy milyen kerítés legyen, ezt majd ők határozzák meg.
A 3./ pont a közművekkel kapcsolatos feladatok. A közművel kapcsolatos dolgokat az
önkormányzat viseli. A csatlakozási pontokat berajzolták, ami a telekhatárnál az utcafrontnál
a jobb felső sarokban és a bal felső sarokban látható. 4 csatlakozási pont van, ennek darabja
'500 eFt lesz (víz, villany, szennyvíz, gáz). Az önkormányzat köteles a területen és épületen
keletkező csapadékvíz elvezetéséhez szükséges befogadót biztosítani. Arról nyilatkoztak,
hogy a csapadékvízrendszerbe engedjék be a csatomaürítésekor keletkező szennyvizet
alkalmanként, ez félévente van, ami 700 m3.
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Ezt nem tudják másfelé elvezetni, mint a Kossuth Lajos utca felé. Felmérették
szakemberekkel, kiderült, hogy az ott lévő áteresz teljesen el van dugulva és nagyon kicsi.
Tehát ide egy új átereszt kell kiépíteni. Emellett úgy köti be a középiskola előtti árokba a
vizet, hogy kimegy, csinál egy törést és úgy jön vissza. Itt mindig eldugul, mert hordalék is
van. A gond az, hogy nincs hová elfolynia a víznek. A meglévő áteresz, ami a Vízitársulat
előtt van, azt betömedékelték, ez az áteresz szabályos áteresz lehetne. Betömedékelték, mert
különben magánterületre folyt volna be. Az önkormányzatnak a vizet a Kossuth Lajos utcából
a vásártér felé le kell vezetni. Tehát a Kossuth Lajos utcai árkot tovább kell folytatni a
társasházak felé, oda kell áteresz és kell egy áteresz, ami a vásártér felé befordul és levezeti a
vizet, itt egy részét burkolni kell. Ennek a költségvetése még nem készült el, most vannak a
felmérési munkálatai, terveztetni kell.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy erre van pályázati lehetőség, ami már tárgyalás
szintjén van.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a rekonstrukciós keretből is tudják
finanszírozni a csapadékvíz elvezetését.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez nem így van, mert az víz és szennyvízre
vonatkozik. A csapadékvíz elvezetőnek meg kell épülnie addigra, amire készen lesz az
uszoda, a közműveknek pedig még előbb készen kell lenniük.
A 4./ pont a talajmechanikai szakvélemény, geodéziai felmérési dokumentáció, és hivatalos
közműtérkép elkészítésével kapcsolatos feladatok. Erről nem kell beszélni, mert ez készen
van, elkészült.
Az 5./ pont a hitelesített oltóvíz mérési jegyzőkönyv elkészítésével, valamint a létesítmény
oltóvízellátásával kapcsolatos feladatok.
Ezt a feladatot is elvégezték, csak nincsenek új jegyzőkönyvek. A tűzcsapokat kihelyeztették,
ennek db-ja kb. 300 eFt volt, ezt az elkülönített keretből fizették.
A 6./ pont a parkolók, egyéb zöld felületek kialakítása. A rajzon be van rajzolva a meglévő
parkolók száma, itt 15 parkoló van és tartalék terület is van. Amin el kell gondolkodni, hogy a
középiskola mellett van egy terület, véleménye szerint buszparkolót ott ki kellene alakítani, ha
már az árkot úgy is egyszer meg kell csinálni, akkor oda lehetne egy befordulót kialakítani.
Az önkormányzat udvarába jelen pillanatban busz nem tud beállni és parkolni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint a busznak egyébként is kényelmes
lenne megállnia a középiskola előtt, hiszen széles az az út.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy le kell bontani a garázsokat és akkor arra felé
lehet terjeszkedni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a megmaradt kis terület, amit nem
kémek, az nem lenne jó parkolónak?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy holnap találkoznak majd és tárgyalni fognak, ők
szeretnék, ha nem maradna ott meglévő kis terület.
A 1.1 pont az ingatlanon található egyéb bontási munkák. Elmondta, hogy a területen 4 db
kivágásra váró fa van, amit az önkormányzatnak kell kivágnia. A területen 3 db fenyőfa van
és 1 db fa, ami a hivatali járda mellett van a bejáratnál.
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A bontási munkáknak is lesz költsége. A területen van egy nagy területnagyságú aszfaltos út,
ezt a területet fel kell bontani és el kell szállítani onnét mindent. Továbbá le kell bontani a
gépkocsi feljárót is.
Mindezekből a jelentős tétel a közművek kiépítése lesz, továbbá a csapadékvíz élvezésének
kiépítése 3 db eresszel, az árkokat burkolni kell.
Az l.sz. mellékletben az előzetes nyilatkozataik, amik voltak, ezeket vállalták. Erre 5 mFt-ot
különítettek el, véleménye szerint nem lesz elég ez a pénz mindezekre a munkákra.
Urvald Péter kulturális tanácsnok a 8./ ponttal kapcsolatban megkérdezte, ahol a kerítés
elkészítésével kapcsolatban az üzemeltetési, karbantartási munkákat szintén az önkormányzat
végzi, ez mit jelent?
Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy például a kerítés
festésére gondoltak.
Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy itt van az együttműködési megállapodás tervezete,
erre már a testület már korábban felhatalmazást adott a polgármesternek aláírásra. Tehát,
állami beruházás lesz teljes egészében, a területet odaadja az önkormányzat, a kezelői jog a
Nemzeti Sportközpontoké. Az önkormányzatnak ebben költsége nem lesz. Az önkormányzat
feladata a terület megosztása, ha rendezési tervet kell módosítani, akkor azt is az
önkormányzatnak keli. Egyenlőre úgy tűnik, hogy erre nincs szükség. Bevonják az
önkormányzatot a közbeszerzés vonatkozásában a Bíráló Bizottságba, az önkormányzat 1
tagot delegálhat a bizottságba. Minden dokumentumból kap az önkormányzat, mindenről
fognak tájékoztatást nyújtani. Telefonbeszélgetés alkalmával már tájékoztatták, hogy az
önkormányzat nem szeretné ezt a területet megosztani. Azokat a munkákat, amik az
önkormányzatot terhelik, ezen munkák elvégzését el kell kezdeni. Az önkormányzatnak kell
kezdeményeznie a vagyonkezelő cégnél, ha megosztás van az állami tulajdonba adást is a
megállapodás alapján. Ami nem megoldott és sürgető az a csapadékvíz elvezetés problémája.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az uszoda l.sz.
mellékletét fogadják el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
164/2015. (1X29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a tanuszoda létesítésére az előterjesztés során becsatolt Nemzeti
Sportközpontokkal kötendő együttműködési megállapodás
tervezetet jóváhagyólag tudomásul veszi. Egyúttal javasolja
polgármesternek az 1. sz. melléklet telekmegosztásra vonatkozó
rendelkezésének újratárgyalását.
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A Képviselő-testület az együttműködési megállapodás aláírására
a polgármestert felhatalmazza.
A Képviselő-testület egyúttal megállapítja, hogy az
együttműködési megállapodásban vállaltak teljesítéséhez
szükséges megoldani a Dózsa Gy. utca és Kossuth L. utca
kereszteződésében a Kossuth Lajos utca irányába a
csapadékvízelvezetést. Ennek megtervezésére, a költségek
megtervezésére megbízza polgármesterét. A szükséges
dokumentációk elkészíttetéséhez az idei költségvetés terhére
300 eFt + áfa keretösszeget biztosít.
Határidő:
Felelős:

8./

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának elfogadása
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta.
A Belügyminisztériumtól levelet kaptak, mely szerint véleményezték és jóváhagyták az ITS-t.
A levélben kérték, hogy a testület fogadja el és a határozatot küldjék meg részükre.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete $ igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
165/2015, (IX.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés
mellékletét képező Sásd Város Integrált Településfejlesztési Stratégiát és
Megalapozó vizsgálatot.
A Képviselő-testület felkéri Sásd város polgármesterét és jegyzőjét, hogy az
ITS és Megalapozó vizsgálat elfogadásáról értesítse a Belügyminisztériumot,
valamint az egyeztetésben résztvevőket, továbbá az állami főépítészt.
Felelős:
Határidő:

Rabb Győzőnő polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Képviselő-testületi ülést követő 5 napon belül.
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9./

Beszámoló a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéiének 2014-2015. nevelési
tanévben végzett munkájáról
Előadó: Gáiné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója az általa elkészített beszámolóban részletesen
kitért a tárgyi és személyi feltételek alakulására, illetve a szakmai munkájuk értékelésére. Az
éves pedagógiai munkájukat a nevelőtestülettel közösen a szakmai munkatervük alapján
fogadták el, ebben közösen megfogalmazták az éves feladataikat, minden feladat mellé
felelőst és határidőt megjelölve. A körülményekre való tekintettel ezeket a feladatokat
lelkiismeretesen a szakmai tudásuk szerint a legjobban igyekeztek elvégezni. Az elmúlt évben
a nevelési munkájuk mellett legfontosabb feladatuk volt a gyerekek testi épségének
megóvása, amik az építkezés hozta körülményekből adódtak. A szülők együttműködésével,
közreműködésével közösen megoldottak, nem történt szerencsére semmilyen baleset. Hosszú
évek óta talán a legoptimálisabban működő évük volt, 100 %~os megfeleltséggel tudtak
teljesíteni. Minden csoportjuk a törvényi előírásoknak megfelelően működött, illetve a nevelő
munkát segítőkkel tudtak dolgozni, gondolt itt a pedagógiai asszisztensre, az óvodatitkárra,
csoportonként egy-egy dajkára, továbbá csoportonként két óvodapedagógusra. A saját
munkáját az óvodatitkár segítette, ezt külön megköszönte. A tárgyi feltételeknél írta, hogy a
kor elvárásaihoz képest korszerű, esztétikus, gyönyörű fejlesztő játékokat, bútorokat
igyekeztek beszerezni. Most már minden csoport az óvoda főépületében van. Elkészült már az
óvoda dekorálása is, napró l-napra szebb lett az óvoda. Kérte a testületet, ha idejük engedi,
tekintsék meg az óvodát ismételten, hiszen az átadáshoz képest is már sokat szépült az óvoda.
Ezúton is megköszönte munkatársai köszönetét is tolmácsolva a Tisztelt Képviselő-testület
támogatását, segítségét és együttműködését.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az óvodapályázat még nem zárult le. Az óvodánál
vannak még kis feladatok, melyek megoldásra várnak, a kivitelezőre várnak. A Közreműködő
Szervezet felszólította az önkormányzatot, hogy ezeket mindenképp el kell végezni.
Pénzügyileg rendben van már minden.
Rabb Gvőzőné polgármester közösen tárgyaltak a kivitelezővel, édesapjával és az
intézményvezetővel ez ügyben. Ekkor a kivitelező két hetet kért, hogy ezen belül elvégzi a
feladatokat, vannak dolgok, amelyek megtörténtek. Múlt héten pénteken lejárt a két hét.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az Eon-tól visszajött a visszaigazolás,
hálózatfejlesztési hozzájárulást kell fizetni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
166/2015. OX.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi AMK
Óvodájának és Bölcsődéjének 2014-2015. nevelési tanévben
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester megköszönte az intézményvezetőnek és kollégáinak a
munkáját, jó munkát kívánt a következő nevelési évben.

10./

Sásd Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző ennek a programnak a keretében további pályázatokat remélnek.
Előnyöket remélnek a helyi esélyegyenlőségi programok továbblépésében. Előnyöket
reméltek és ez már eddig is megmutatkozott a tényleges összefogásban. Kiváló példája volt
annak, hogy különböző településekről, különböző szakemberek, önkormányzati vezetők egy
helyen többféle szemléletet, többféle települési helyzetet összehozva okos dolgokat mondtak.
Kiosztásra került a járási esélyegyenlőségi program.
A helyi esélyegyenlőségi program kötelező, ezt a helyi pályázatoknál minimum feltételnek
tekintik, tehát rendelkezni kell vele. Adott helyzetben azt is megnézik, hogy a pályázati cél
szerepel-e a programban. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy többször hozzá kell nyúlni a
programhoz. A törvény ezt maga is előhja, hogy kétévente felül kell vizsgálni, ez azt jelenti,
hogy hiába 5 éves a kifutási ideje a programnak, két év után kvázi lejár, ha nem nyúlnak
hozzá. Ha most megállapítják, hogy a programjuk felülvizsgálatra szorul és a járási
esélyegyenlőségi programmal is köszönőviszonyban lenne, esetleg az ott felmerült megoldási
javaslatokat is be tudnák építeni a helyi esélyegyenlőségi programba. A programjuk
határidejét meghosszabbították, tehát november-decemberben lejár a kétéves időszakuk.
Kérte a testületet, hogy a testület állapítsa meg, hogy az esélyegyenlőségi program
felülvizsgálatra, módosításra szorul, be kell építeni az időközben bekövetkezett
módosításokat. A járási esélyteremtő programmal való összhangját is meg kell teremtem a
tervnek, de 2016. március közepéig hagyjanak maguknak időt.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy állapítsa meg az
önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatát, a bekövetkezett változások
átvezetését.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
167/2015. qx.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete testületé a
Helyi Esélyegyenlőségi Programot felülvizsgálta és
megállapítja, hogy az időközben bekövetkezett változások
miatt módosítást igényel. A képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy a program felülvizsgálatot követő
módosítását - a most készülő járási esélyteremtő programban
foglaltak ismeretében - készíttesse el és terjessze a képviselőtestület elé elfogadásra.
Határidő: 2016. március 15.
Felelős:
Rabb Győzőné polgármester

Egyebek
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mi a helyzet a Fáy A. utcai garázsok
világításával kapcsolatban?
Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Koller Zoltán
villanyszerelőnek annyi munkája van, hogy egyszerűen nem ér oda, talán más villanyszerelőt
kellene keresni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a szakembernek mindenképpen E-on
regisztrált szerelőnek kell lennie.
Dr. Jusztinger János alpolgármester azért kérdezte, mert ha tőle is megkérdezik, akkor
milyen választ nyújtson. Közel féléve kérte és még mindig nincs végrehajtva a kért feladat.
A szakember hogyan és mi alapján dolgozik az önkormányzatnak?
Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy megbízási szerződés
alapján.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a szakember aláírta a nevezett
szerződést?
Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy még nem, mert az E-on
véleményét várják, és csak ezt követően kerülhet erre sor.
Dr. Jusztinger János alpolgármester azt hitte, hogy a szerződés már aláírásra került.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az E-on felé igényt kell benyújtani. Erre küldenek
majd ajánlatot. Az ajánlatot le kell igazolni, amit vissza kell küldeni és erre küldenek egy
szerződést. Az ajánlat bent van, a szerződést még nem küldték meg.

Urvald Péter kulturális tanácsnok el kellene gondolkodni ebben az esetben, ha
mozgásérzékelő lámpát szerelnének fel.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Fáy A. utcai garázssor világítása közvilágítás
bővítésnek számít, ezért kell ennyit várni.

További kérdés, hozzászólás nem volt, Rabb Győzőné polgármester megköszönte a
meghívottak megjelenését és a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta. A testület zárt
ülésen folytatta a tanácskozást.

Kmf.

polgármester

