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J egyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 12. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
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1./
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
2./,

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. fordulója
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

37

Fonyódligeti üdülő 2015. évi térítési díjainak meghatározása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

47

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló helyi
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5./

Települési Értékhatár létrehozása
Előadó: Urvald Péter tanácsnok
Dr. Kajdon Béla jegyző

67

A Kistérségi Társulástól tulajdonba átvett sátrak hasznosítása
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző
Merk Zsolt ügyvezető

77

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

(
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8./

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

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 8./ napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend tárgyalása:
1./

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy január 29-én volt az utolsó testületi ülésük.
Február 2-án megkereste őt Orsós Tibor sásdi lakos lakásügyével kapcsolatban, mely szerint
amiben lakik, az nem nevezhető háznak, és sürgősen kérte, hogy valamilyen intézkedést
tegyenek a tetővel kapcsolatban. Orsós László a közmunkaprogram kapcsán fenyegetőzött,
hogy vegyék fel dolgozni Orsós Tibort. Elmondta részére, hogy több ízben volt már Orsós'
Tibornak próbálkozása, de sajnos 2-3 napnál tovább nem tudott dolgozni. Megígérte, hogy
újra felveszik majd dolgozni, lehetőséget adnak részére, hogy újra dolgozhasson. Orsós
László megkérdezte az önkormányzat tudja-e, hogy a temetőben szabálytalanul megy a
temetkezés. Véleménye szerint magasan temetnek a temetkezési vállalkozók és ezért érzi a
szagokat, hiszen ott lakik a szomszédban.
Buzási László a Sportkör részéről február 2-án hozott egy levélét, mely szerint a nagy havazás
és rossz idő miatt a focipályán nem tudnák a focisták edzeni, ingyenes használatra kérte a
sportcsarnokot pár alkalomra.
Február 2-án érkezett a ..Minden gyermek lakion jól” programra vonatkozó levél. A tavalyi
évben is úgy döntött a testület, hogy a város nem kíván ehhez a programhoz csatlakozni.
Február 3-án ülésezett a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, melyen döntöttek a
költségvetés elfogadásáról, a házi segítségnyújtás 300,-Ft-os térítési díját jövedelemsávosan,
felmérések alapján Megyeri Vilmos és Orbán Éva fogja megvizsgálni és javaslatot készíteni.
Továbbá döntöttek még Szágy Község Önkormányzatának csatlakozását, mely szerint
feladatellátási szerződést fognak majd kötni. Ezen az ülésen beszéltek még az idősek
napközbeni ellátásával kapcsolatosan, melyet szeretnének a településen megvalósítani.
Intézményvezető asszonyt megkérték, hogy kezdjék el ennek szervezését, szórólapok,
programok ismertetéséről küldjenék ki meghívókat. Ezzel kapcsolatban is felméréseket kell
végezni. Az erről szóló értesítés már elkészült, a mai napon kapta meg ő is.
Ugyanezen a napon volt a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás ülése is, döntöttek a
költségvetésről, továbbá a Suzuki Ignis gépkocsi értékesítéséről.
Február 4-én ülésezett az ITS projekt belső munkacsoportja. Február 11-én volt a külső
munkacsoport értekezlete.
A testületet tájékoztatta arról, hogy kaptak egy felhívást, mely szerint „Egy az ország, egy a
jelszó, minden magyar házon legyén zászló”. Körbeadta mindenki részére, hogy nézzék meg.
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A : lieder pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy február 6-án ^ellenőrzés volt, mindent
rendben találtak, a kivitelezéssel elégedettek voltak. A 2 mFt-ot, melyet előfinanszíroztak, azt
3 héten belül visszakapják majd.
Február 6-án leesett a nagy hó. itt megköszönte Merk Zsoltnak, Cseh Istvánnak, Tölgyesi
Józsefnek és a közmunkásoknak is azt a munkát, amit ebben a két napban tanúsítottak. Külön
megköszönte az iskola, hogy a parkolót és az iskola udvarát is rendbe tették.
Ugyanezen a napon volt az Idősek Farsangi Bálja, a rossz idő ellenére kb. 60 fő vett részt a
bálon. Megköszönte Pintér Gábornak a zenélést a jó hangulatért, megköszönte továbbá Király
Lajosnak a munkáját, aki éjjel hazaszállította az újtelepi időseket, megköszönte továbbá a
könyvtár dolgozóinak a segítségét.
Február 9-én volt itt a Hódosi Vízépítő Kft. zsilipszereléssel kapcsolatban. Van még több
ajánlattevő cég is, ők más időpontokban jönnek majd, ezért nem került ez a napirendi pont
tárgyalásra, tudni kell majd á többi ajánlatban foglalt árat is.
Ugyanezen a napon volt a DRV Zrt. telepén a napelemes rendszer ellenőrzése, mindent
rendben találtak, néhány dokumentációt pótolni kell.
Tájékoztatta a testületet, hogy elhunyt Rippl Jolán sásdi lakos. Nincs közeli hozzátartozója,
csak nagyon távoli rokonai lehetnek. Hétfő reggel lakossági bejelentés érkezett hozzá, mely
szerint a családsegítő szolgálattól a gondozónők és Dr. Farády Mária doktornő kint jártak a
néninél, megállapította, hogy kórházba* kellene mennie, de nem akart menni. Másnap reggel
elhunyt, a rendőrök mentek be a házba, akik megtalálták a nénit. A szerdai napon az
önkormányzat közbenjárásával leltárt készítettek, ami olyan értékes tárgy volt, azt elhozták a
hivatalba.
A tegnapi nap folyamán volt úgyszintén az ITS projekt külső munkacsoportjának a
megbeszélése.
Telefonon kereste Dr. Kerekes László a dombóvári kórház igazgatója, mely szerint sürgősen
beszélni szeretne vele. Személyesen is fogadta, ezen a megbeszélésen részt vett még Dr.
Karakán Béla hivatalvezető úr és Koszorús Tímea aljegyző asszony. Igazgató úr elmondta,
teljes átalakítás lesz az egészségügyben, lesznek városi és megyei kórházak. Az A típusú
kórházak a városi kórházak, a B típusú kórházak a megyei kórházaké Az A típusú kórházhoz
járnak az ő betegeik. A városi kórházak igazából megyei ellátást kell, hogy biztosítsanak. Ha
felgyorsulnak az események, akkor május 1-től nem mehetnének Sásdról a betegek
Dombóvárra a kórházba, nevesítve a sebészete, belgyógyászati és a szülészeti osztályokra
vonatkozik. Egyetértett igazgató úr álláspontjával, mely szerint a járást, ha elvinnék Pécsre, az
nagyon rossz lenne, a dombóvári kórház akkor nem tudna működni. ígéretet tettek Igazgató
Úrnak, hogy utánanéznek és próbálnak segíteni ez ügyben.
A bizottsági ülésen már beszéltek Elek Péter karnagy kérelméről, mely szerint 30 eFt-os
támogatást kért, erről majd a költségvetés kapcsán kellene beszélni.
Sallai László sásdi lakos kérelmet nyújtott be, a kérelmet szó szerint felolvasta. (A levél
másolata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Ez ügyben beszélt Bódog Tamással, milyen
megoldás lehetne. A levelében leírta javaslataként, hogy vagy fekvőrendőrt, vagy
sebességkorlátozást kellene kitenni.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint egy fekvőrendőr kihelyezése talán megoldás lehetne.
Székely Szilárd képviselő mindenki tudja, hogy ebben az utcában nagyon gyorsan hajtanak.
Rabb Gvőzőné polgármester következő ülésre visszahozza majd ezt a kérdést, addig
utánanéznek, hogy mennyibe kerül a fekvőrendőr;
Lakossági bejelentés alapján elmondta, hogy a vásártéren a villanyoszlopon van egy órájuk,
amely már életveszélyes, a műszaki csoport megtekintette.

4
Egy megoldás lenne, hogyha 8 napon belül nem tesznek semmit, akkor leszerelik az órát, ezt
el kellene kerülni mindenképp. A megoldás, hogy Koller Zoltán villanyszerelőnek
áramtalanítani kellene és ha szükséges, akkor visszaköthetnék.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a vásártéren lévő mérlegház állandóan nyitva van,
kérte, hogy annak bejáratát le kellene hegeszteni, hogy ne tudjanak oda bemenni.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte Merk Zsolt ügyvezetőt, hogy hegesszék le a mérlegház
ajtaját.
Pr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy a Kistérségi Társulás tudomásul
vette a döntést és a 2 mFt-os adósságot is kifizették.
A temető parkolóval kapcsolatban a testület már korábban döntött arról, hogy kötelezték
rekultivációs terv elkészíttetésére. Próbafúrásokat kell végezni és annak függvénye lesz, hogy
mit kell tenni.
A KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy ma volt egyeztető tárgyalás. Elmondta,
hogy szeptemberben kötötték meg a szerződést, egyetlen egy részszámla sincs kiállítva, ez
baj. A legnagyobb akadály jelen pillanatban a szükséges vízjogi engedélyek, amelyek nélkül
nem dolgozhatnak. A Járási Hivatal Vezető Úr a Bm. Katasztrófavédelmi Igazgatóság
igazgatóját személyesen megkereste és ígéretet kaptak arra, hogy utánajárnak és
soronkívüliséget biztosítanának az önkormányzatnak. Ha gyorsan megkapnák az
engedélyeket, akkor még határidőben teljesíthető a beruházás. A 2014-ig tartó ki nem futó
pályázatoknál október végével az unió a támogatás folyósítását megszünteti. Ezért azok a
pályázatok, aminek igen kicsi a megvalósításának a valószínűsége bizonyos időn belül, ott az
állam kivonul a beruházásokból és magára marad, aki már a beruházásban valamennyire
benne van.
Rabb Gvőzőné polgármester a mentőállomás létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy
folyik a közbeszerzés, folyamatosan tárgyal velük.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kistérségnél az 1 mFt-hoz való rendkívüli
hozzájárulásnál Mágocs is befizette a részét, valamennyi önkormányzat úgy nyilatkozott,
hogy befizetik a rájuk eső részt. Döntés született arról is, hogy a GYEP programban
beszerzett laptopokat, amelyből 20 db van, azokat értékesíteni szándékozik a kistérség a
jelenleg társulásban lévő önkormányzatok felé. Felértékeltette a laptopokat, mely szerint 30
eFt-os árat mondtak darabonként, 2011. évi Samsung gépekről van szó. A javaslat az volt,
hogy értékesítsék a laptokokat 35 eFt-os bruttó áron. A polgármester asszonnyal már
egyeztettek ez ügyben, ennek alapján megkérdezte a testületi tagokat, hogy igényt tartanánake a gépekre, mely szerint 6 db gépet kellene vásárolni a testületi tagok részére.
Pr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, ez azzal történjék meg, hogy a képviselők
hozzák magukkal a testületi ülésre, ezentúl nem kellene papír alapon nyomtatni a testületi
anyagokat, hanem emailon megkapnák.
Pr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy még nem osztották szét a laptopokat, 1 db-ot Gábor
Gyula vásárolna meg, ezen kívül marad 20 db gép, mivel több az igény is, ebben az esetben
abban maradtak, hogy minden település vásárolhat egyet, a maradék 9 db gépet
lakosságszám-arányosan osztanának szét, így Sásdon,pontosan 6 gép jutna.

I
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A Társulásnak ezt a felosztási elvet még jóvá kell hagynia, hiszen nagyobb az igény, mint
amennyi gép van. A laptopokhoz majd vásárolnak táskát is, ezt az önkormányzat
megvásárolja.
A képviselő-testület tagjai valamennyien elfogadták ezt a kezdeményezést.
Székely Szilárd képviselő megérti, hogy a busz cseréjére nem tudnak pályázni, de talált
lehetőséget arra, hogy megpályázhassák, még pedig, hogy nem azonnal, de éven belül
benyújthatják a pályázatot és kapnak hozzá előreláthatólag 60-70 %-os támogatást. A
sportkörnél kellene végrehajtani eszközfejlesztést, itt kellene a beruházást végrehajtani, az
önerőt biztosítani tudnák, miután a sportkör csak hétvégén használja a buszt, hétköznap pedig
az önkormányzat használná. Ha jól előkészített a pályázatuk, akkor biztosan nem fogják
elutasítani, hiszen soha nem kértek több millió forintos támogatást. A megvásárlás lehetséges
1 éven belül, utófinanszírozott a program. Lieder pályázatokat kell figyelni, Mihályi Péter a
műszaki csoportnál figyelje majd a pályázati kiírást
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy beszélt liederesekkel, nem tudja még mikor lesznek
kiírva ezek a pályázatok, nem tudtak mit mondani, annyit mondtak, hogy lesz ilyen pályázat.
Több lakos jelezte már feléje, hogy a városban (Szoborkert, Temető utca) vannak rókák, ezzel
kapcsolatban beszélt aljegyző asszonnyal, sajnos sok lehetőségük nincs.
A közvilágítással kapcsolatban jelezte, hogy többen panaszkodnak a közvilágításra. Nem
ismeri a szerződést, nem tudja, hogy válthatna-e az önkormányzat szolgáltatót.
Dr. Kaidon Béla jegyző eddig nem volt az önkormányzat olyan helyzetben, hogy váltsanak,
most fizették ki az utolsó részletet a felújításokra, amit 10 évig fizettek. Jövő évtől
megfontolandó, vizsgálják meg ezt a szerződést és, ha úgy látja a testület, akkor váltson.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy az egész közvilágítási infrastruktúrához nem sok
közük van, mert nem az övék, mindenképp nyomást kell rájuk gyakorolni.

Dr. Kaidon Béla jegyző meg kell vizsgálni, mert az oszlopok egy része az ELMIB Rt.
tulajdonában van, a lámpatestek viszont nem. Itt voltak valamennyien, akkor mindent
megígértek. Véleménye szerint levelet kellené írni, mely szerint jelezzék, hogy általános
problémák varrnak a közvilágítás kapcsán, későn reagálnak, a lakosság nagyon elégedetlen,
kérik őket intézkedjenek.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják
el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
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
23/2015. (TI. 12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót tudomásul vette.
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Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének I. fordulója
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
' Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kedden volt a bizottsági ülés, személyesen ő is
részt vett. Az ülésen mindent részletesen megbeszéltek. Ha most nem is kerül bele a
költségvetésbe, akkor, akinek bármi problémája van, az adandó testületi ülésen meg kell
külön tárgyalni.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető az írásos tervezetben látható az egyes, kettes és
hármas kosár. Az egyes kosárba tartoznak a működés szempontjából elvárhatóak, kötelezőek,
illetve testületi döntések állnak ezek mögött. Ezeknek összege az I. tervezet alapján 1,2
milliárd forint, ebből 811 mFt működésre, és 411 mFt fejlesztésre van. Ebben az évben úgy
tűnik, hogy intézmény szerkezetében van egy önkormányzatuk, ,van egy hivataluk és van egy
AMK-juk, és van egy társulásuk, de költségvetésileg nem jelenik meg ebben a tervezetben, a
mellékletekben 37 mFt-os pénzeszközátadással lehet találkozni.
A hivatalnál 1 mFt-tal kevesebb állami támogatást kapnak, mint a tavalyi évben, oka az, hogy
kevesebb lett a lakosságszám. A központi számítások alapján 28 létszám finanszírozással
számolnak. A hivatali létszámkeretben 2 fő álláshely, amire terveznek, de nincs betöltve.
Továbbá van egy olyan önkormányzati feladatokat ellátó személy, aki a hivatalnál van
Tervezve ezzel is kicsit segítve az önkormápyzati feladatellátást a hivatal részéről. Az állami
támogatások elosztása, formája igazából nem változott. A bölcsődénél kb. 1 mFt-ot kell
rákölteni, az óvodánál szintén ennyi a hozzátervezett plusz önkormányzati ráfordításuk. Az
étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az idei évben kb. 4 mFt-os ráfizetéssel számolnak.
Itt sem terveztek normaemelést, térítési díjemelést.
Rabb Gvőzőné polgármester korábban már beszéltek arról, hogy a konyhánál sok a
beszállító, meg kellene nézni, ha csak egy szállítótól vásárolnának, mennyivel lenne olcsóbb,
például a Metróból, ők ki is szállítják.
Urvald Péter képviselő véleménye szerint meg kellene nézni, hogy helyi szinten van-e erre
mód és lehetőség, hiszen ő itt vállalkozik és iparűzési adóban visszafizeti.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a konyháknál kiemelendő, hogy 8,75 főt
finanszíroz az állam működtetési szinten, kb. tartják is a tervet, egy fő zárolva lesz a végleges
költségvetésben. Az ÁMK, a könyvtár, csarnok, ha egybe számolják, akkor 10 mFt-jába kerül
az önkormányzatnak, ebbe beleszámítva a saját bevételeit, illetve azt, hogy kapnak egy 3,5
mFt-os támogatást a könyvtári feladataik ellátására.
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A működésnek ezek a főbb jellemzői intézményi szinten. A fejlesztések kapcsán az 5. sz.
mellékletben találhatók olyan főbb dolgok, melyeket terveztek a költségvetésbe. Az óvodához
kötődő többletmunka, illetve pótmunka van meghatározva, az ivóvízes pályázat, a tervezett
tanuszodára van 15 mFt, az említett közvilágítás bővítésére terveztek 500 eFt-ot, a temető
parkolónál rekultivációs tervre 2 mFt-ot, a közös hivatalnál 1 mFt-os szintet terveztek, itt
szinte a gödrei hivatalnál számítógépvásárlás, stb. A felújítási kiadásoknál 2 mFt van a
katasztrófavédelmi őrs létrehozására. Összességében a költségvetésük fejlesztés, működés
tekintetében, illetve ami tartalmazza a lényegét, ez a 18. sz. mellékletben található. A
fejlesztésre 21,5 mFt-os pénzmaradványt beterveztek a 2014. évi számla, illetve
pénzmaradványukból. Ezen felül lesz még pénzmaradvány, ezzel majd a 18. sz. melléklet
tárgyalásánál lehet találkozni. A működési hiányuk 64 mFt, ez mögött főként az is van, hogy
a kistérség által a rájuk ruházott, illetve megörökölt a 24 mFt-os kötelezettség szintén
tervezésre került a költségvetésben. Ennek a kifizetésére megpróbálnak a Kincstárral szorosan
együttműködve ÖNHIKI-s pályázatot beadni. Ezzel szemben felsoroltak olyan forrásokat,
amelyekkel esetlegesén tompítani lehet a hiányösszeget. Ebből kiemelendő a 23 mFt-os
várható pénzmaradvány, amit még nem terveztek ebben a költségvetésben. A felsorolt 4 tétel
közül az utolsó, a normatíva 2014. évi elszámolásoknál 27 mFt, ennyit még szintén pluszban
beterveztek a költségvetésbe. Ez összességében már 50 mFt. A középső két tétel a 13.440 eFt
az államnak fizettek 3 mFt-ot, ez idén augusztusban fog majd lejárni, de várhatóan ugyanezzel
a mértékkel számolhatnak tovább. A kistérségi 24 mFt-ból 6 mFt az, ami a Sásdra jutó rész.
Ezt a 6 mFt-ot továbbra is itt, tervezik. Ha mindezeket összeadják, akkor 81 mFt, ha
figyelembe veszik ennek az utóbbi két tételnek a bizonytalanságát, akkor kb. úgy számolták a
bizottsági ülésen, hogy van kb. 5 mFt, ami ebben a verzióban egy pozitívumot jelent a
. költségvetésükben. A kettes és hármas kosárban szereplő tételeket ebből az összegből
figyelembe lehet venni. Minden más, ami ezen összeg felett van, az mind az ÖNHIKI-s
pályázatuk sikerességétől függ. Ezt követte a bizottság megbeszélése, mely szerint a
kívánságlistára van egy bizottsági javaslat. A bizottság 4.813 eFt-ot javasol összességében,
illetve bedolgozásra kerüljön a költségvetésbe. Továbbá 10 mFt nevesítve van. A többivel
szemben az a javaslata, hogy az ÖNHIKI-s pályázatuk függvényében térjen majd vissza a
testület, hogyha ez alkalmassá válik.
Rabb Győzőné polgármester megköszönte a pénzügyi irodavezető úrnak és a pénzügyi
irodának a rengeteg munkáját, amilyen sokat dolgoztak, hogy a költségvetést sikerült
összeállítaniuk.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta
úgy látja, hogy stabil ez az év, de rengeteg az olyan tétel, ami bizonytalan. Egyértelműen,
egyenlőre erre a kívánságkosárra most nem lehet igent mondani, várni kell. A következő
időpont május, amikor az ÖNHIKI-t elbírálják, kiderül, hogy mennyit nyernek és utána újra
lehet tárgyalni a kosarat. Ne vegye úgy senki, hogy amit beadott „kívánságlistát” az nemleges,
inkább vagylagos.
Az önkormányzat tekintetében elmondta, hogy a cafeteria juttatás 46 dolgozót érint, ez 4,6
mFt. Ezt egyenlőre nem tudják biztosítani, amennyiben tudni fogják májusban a döntést,
akkor úgy érzi, hogy ezzel a témával vissza kell jönni.
Elmondta, hogy a kiadott anyagban szerepel a zsilip 1 mFt-tal, a buszállomást egyenlőre
törölték.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a tervezővel beszéltek, a jövő hét folyamán
fog kijönni Sásdra, ahol megtekinti miről van szó. 350 eFt körüli összegért terveznék meg, kb.
2 mFt lenne az egész buszmegálló megépítése.
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Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a Kossuth L. u. 14. szám alatti garázssor előtti út, ezt most nem támogatta a
bizottság.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Kiss Norbert vállalkozótól majd árajánlatot
kér, medret kellene készíttetni, Jager György vállalkozó pedig hozna bele követ.
Dr. Jusztinger János alpolgármester ,az elmúlt testületi ülésen már jelezte, hogy a Fáy A.
utcában a garázssor előtti út is nagyon rossz állapotban van.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy az Erzsébet u. 1. szám alatti ingatlanvásárlásra 1,5 mFt maradt benne a
költségvetésben.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, korábban döntött a testület arról, hogy 900 eFt-ért,
de maximum 1 mFt-ért megvásárolnák a nevezett ingatlant. Akkor beszélt a tulajdonossal, aki
úgy nyilatkozott, hogy ennyi összegért, nem adja el az önkormányzatnak. Információ alapján
jutott a tudomására, hogy 1,5 mFt-ért valaki szeretette volna megvásárolni az ingatlant. Az
akkori érdeklődő elállt a vételi szándékától. Ezért gondolták újra, hogy ennyi pénzért most
kellene megvásárolni az ingatlant.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy ami kimarad, arra a bizottság azt mondta, hogy ÖNHIKI függő. A Deák tér
rendezését egyenlőre kivették. Temető WC+rézsű rendezése 600 eFt-tal benne maradt, ez
fontos, meg kell oldani. A térfigyelőnél abban maradt a bizottság, hogy ez is ÖNHIKI függő.
Arokfelújítást egyenlőre nem tervezik. Önkormányzati ingatlanok helyrehozatalánál 500 eFtot terveztek, itt valamit tenni kell,hogy a tető ne szakadjon be, ne ázzanak meg a lakók.
Fonyódligeti ágybetétek cseréjét benne hagyták a költségvetésben.
Székely Szilárd képviselő megkérdezte, ezek az ágybetétek a szivacsmatracok? Úgy
emlékszik, hogy 7 éve vették újonnan.
Rabb -Gvőzőné polgármester az ÁNTSZ a tavalyi évben felhívta a figyelmet, hogy
csináljanak valamit, mert büntetés lesz belőle.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a magyarhertelendi üdülő javítását törölték egyenlőre.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a magyarhertelendi üdülőbe egyszer a testület
menjen ki és nézze meg az ingatlant.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, ha jó idő lesz, tervezte már, hogy ki kell menni és
megnézni az ingatlan állapotát.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a hivatal kerítését kivették, egyenlőre ez is ÖNHIKI függvénye. Hivatal
világító akna lefedése is kikerült, ez is ÖNHIKI függő. ÁMK külső fal kezelésénél meg kell
nézni garanciális-e még vagy sem.
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Székely Szilárd képviselő az egyik szakember azt mondta, hogy 3 évente kell, a másik
szakember azt mondta, hogy 5-10 évente kell impregnálni.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy az Őszidő Klub kirándulása benne maradt, a könyvtárnál maradt még a
speciális létrák beszerzése. Továbbá benne maradt a festés 150 eFt-tal. A többi fel nem sorol
tétel ÖNHIKI függvénye.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a szakkörvezetői díjaknál az
alapot betervezték a költségvetésbe.
Dr. Jusztinger János alpolgármester nem tartja indokoltnak ezt a differenciálást. Valamikor
Elek Péter karnagy eljött egy testületi ülésre és megmondta, hogy ő ennyiért vállalja, Lakatos
Judit viszont nem jött el a testületi ülésre, hpgy ezt megtegye. Mindenki tudja, hogy a Sásdi
Vegyes Karnak több sásdi tagja van, mint a sásdi Zenekarnak. Javasolta, hogy a dijakat
hozzák egy szintre. Igazságtalannak látja ezt a differenciálást
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Lakatos Judit úgy tudja, hogy neki azért kevesebb a
díja, mert Elek Péter vállalkozóként látja el a feladatát
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy most ne nyúljanak ehhez hozzá, ezt is ÖNHIKI
függővé tették.
Dr. Jusztinger János alpolgármester személy szerint azt nem szeretné, hogy valaki a
dupláját kapja a díjnak-, mint a másik.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető megkérdezte, hogy a 06-os tétel, a dokumentum
beszerzés mit jelent a 200 eFt, könyvvásárlásra lehet használni?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tavalyi év végén a testület
döntött abban, hogy az intézmény kérte ezt a keretet, és ez most az a keret Tehát január 1-től
könyvet vásárolni nem lehet.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető mivel a borverseny közel van, megkérdezte, hogy
a borversenynél 100 eFt lett tervezve, erről majd még beszélnek?
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy minden egyes tétel, ha aktuális be kell hozni a testület elé, és akkor arról
március végén külön tárgyalnak majd.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Elek Péter karnagy kérelmet nyújtott be az
önkormányzat felé, mély szerint fúvószenekari karmesterkurzusra szeretne jelentkezni,
melyhez 30 eFt-os támogatást kért a részvételi díj megfizetésére.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, hogy most jelenleg nem
támogatja a kérelmet.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint előbb utóbb gondok lesznek, hiszen
a Sásdi Zeneiskola nem biztosít utánpótlást a zenekarnak, így egyik zenekar sem tud
működni, ha nincs utánpótlás. Hangszereket tudnak vásárolni, karmestert tudják képeztetni,
de gyerekeket nem tudnak adni a zenekarba. Jelenleg Sásdon kb. 20 éve ez a helyzet, hogy a
Zeneiskolából alig mentek tovább a zenekarba. így nem tudja, hogy ez a zenekar meddig fog
így működni.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Elek Péter karnagy kérelmét
támogassa, mely szerint a karmesterkurzuson való részvételhez 30.000,-Ft-ot biztosítson.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
24/2015. QÍ.12.)KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete Elek Péter karnagy
kérelmét támogatja és a zenekari karmesteri kurzuson való
részvételéhez 30.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint felül kellene vizsgálni ezt az állapotot, és
megbeszélni a továbbiakat

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy be kell majd hívni Elek Pétert, a Zeneiskola,
vezetőjét és beszéljenek erről a kialakult helyzetről.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, azért támogatta Elek Péter kérelmét, mert ha
nincs Elek Péter, akkor már előfordulhat, hogy a zenekar sem lenne. Hiszen ő nagyon kiváló
szakember, nagyon jó kapcsolatokkal rendelkezik. Mindenki tudja, hogy milyen sikereket,
elismeréseket nyert már a zenekar.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a háziorvosok kérelméről tárgyaljanak. Ez a
kérelem azért került ide, mert a háziorvosok beszéltek a környékbeli orvosokkal.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy az orvosok most kaptak havi 130 eFt-os kiegészítő
támogatást. Amennyiben további támogatásra lenne szükségük, akkor azt az ÖNHIKI
támogatás után tegyék meg és tárgyaljanak újra erről.

n
l)r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Sásdon mindig az volt, amióta vállalkozók a sásdi
orvosok, nagyon komoly támogatást adott akkor a testület a vállalkozóvá vált orvosoknak.
Viszont soha semmikor háziorvos kiegészítő támogatást ettől az önkormányzattól nem kapott,
pedig többször kértek már. Hiszen jutányos áron kapták meg az ingatlanokat is.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy az ügyelethez viszont az önkormányzat nem kevés összeggel hozzájárult.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tavalyi évben a testület megduplázta az ügyeleti
támogatást, ezen felül nem jókor adták be ezt a kérelmet, mert arról már hatályos rendelkezés
van, hogy a háziorvosok támogatását megemelték ettől az évtől.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogyha a háziorvosaik elmennének, tudni kell, hogy
a praxist mostanában eladni nem lehet, orvosokat találni a helyükre nem lehet.
Vásárosdombón már egyáltalán nincs orvos. Ő az egészségügyben dolgozik, benne van,
becsüljék meg az orvosokat.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, hogy önkormányzati tulajdonban van-e rendelő?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában rendelő.
Székely Szilárd képviselő elmondta, van egy fogorvosi rendelőjük, azt lehetne átalakítani.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy helyettes orvos van, az önkormányzat csak
abban az esetben tudja betölteni azt a körzetet, ha üresen áll. A jövőben elképzelhető az is,
hogy nem három körzet lesz, hanem csak kettő körzet.
Amikor itt járt Dr. Kerekes László igazgató úr, akkor beszéltek arról, mely szerint ígéretet tett
arra, hogy Sásdon lehetőség lenne vérvételre.
Javasolta a testületnek, hogy a háziorvosok kérelmét megtárgyalva, döntsenek a 60 eFt-os
támogatásról.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
25/2015. HL 12.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a sásdi vállalkozó háziorvosok
támogatási kérelmét elutasítja.
A Képviselő-testület megállapítja egyúttal, hogy a háziorvosok működési
támogatásában az állam jelentős többlettámogatást állapított meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetés I. tervezetét a
módosító javaslatokkal fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
26/2015. (11.12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetés I. tervezetét a Pénzügyi, Gazdasági és

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./

Fonvódligeti üdülő 2015. évi térítési díjainak meghatározása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy előzetes egyeztetések alapján
normaemelésre nem lesz szükség. Visszajelzések alapján elmondható, hogy az ellátás jó az
üdülőben. Továbbá az egyéb költségek változása sem indokolja az emelést ebben az évben,
így mind a normák, mind a költségek változatlanul hagyását kérik a testülettől.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta
a bizottság megtárgyalta és elfogadta a kiadott anyagot.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2015. évi fonyódligeti üdülési díjakat fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
27/2015. (II. 12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt 2015. évi fonyódligeti üdülési díj akat elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

4J

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló helyi
rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a kiadott anyagot a Humánügyek Bizottsága
nagyon részletesen megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértett A három legfontosabb
változás leírásra került Bevezetik a normatív lakásfenntartási támogatás pótlására
lakásfenntartási települési támogatást, mint rendszeres támogatást nagyj ából hasonló
jogosultsággal rendelkező körnek, mint ahogy eddig volt, de kevesebb összeggel, 2.500,-Ft
egységes összegű támogatást tudnak biztosítani. Teljes egészében megszüntetik a
méltányossági ápolási díjat, ezt nem tudják sajnos folytatni. A méltányossági közgyógyellátás
helyett un. gyógyszertámogatást állapítanak meg, az igazolt gyógyszerköltségek felét fizetik
ki, de maximálisan 10 eFt-ot havonta.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2/2015.(11.16.) önkormányzati rendelete
egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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5./

Települési Értékhatár létrehozása
Előadó: Urvald Péter tanácsnok
Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kulturális tanácsnok úrral egyeztetve készítette el a
kiadott határozati javaslatot. Kérte a testületet, hogy változtatás nélkül a kiadott formában
fogadjad a javaslatot
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy Urvald Péter lenne a szakmai
bizottság vezetője?
Urvald Péter tanácsnok a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem feltétlenül kell ennek így
lennie. Megkérdezte a testületi tagokat, hogy ki szeretne ebbe a szakmai bizottságba részt
venni? A bizottság félévente ülésezik, a bizottság tagjainak számára előírás nincs, csak annyi,
hogy minimum 3 taggal rendelkeznie kell.
Dr. Jusztinger János alpolgármester tehát akkor Urvald Péter lenne a vezető és az AMK
vezetőjével együtt eldöntik, hogy kik lennének a bizottság tagjai?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy korábban arról volt szó, jobb ha külsős tagjai vannak a
bizottságnak.
Dr, Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a szabályzat megalkotása hogyan
kerül a Humánügyek Bizottságához?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, tekintettel arra, hogy á kulturális intézmény, mint szakmai
felügyelete és irányítása ennél a bizottságnál van, egyértelmű, hogy a bizottságnak kell
elfogadnia.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a kulturális tanácsnok személyével kapcsolatban
van valami állásfoglalás, ami a legutóbbi testületi ülésen felvetődött? Elhangzott az, hogyha
olyan állásfoglalás születne, akkor Urvald Péter dönthet abban, hogy melyik pozíciójáról
mondana le.
*
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy még nincs döntés. A testületnek a döntése
mindaddig érvényben van, amíg vissza nem vonja. Ennek a testületnek arra is joga van,
hogyha feljebbről bármit is mondanának, és a testület ezt nem fogadná el, és továbbra is
kitartana a döntése mellett. Akkor bíróságra mehet az ügy, és majd ő döntene ebben. De
addig, amíg nincs jogerős döntés ebben, addig ez a döntés marad.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a bizottságba legyen benne valamennyi képviselőtestületi tag.
Székely Szilárd képviselő nincs ellene a javaslatnak, csak nem biztos, hogy bír megfelelő
szakmai tudással ebben a dologban.
Urvald Péter képviselő egyetértett azzal, hogy a testület tagjai bizottság tagjai legyenek.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester a javaslatban az van, hogy a testület létrehozza a
Teleülési Értéktárat, Települési Értéktár Bizottságot viszont nem hoz létre, hanem az AMK a
kulturális tanácsnok vezetésével hoz létre szakmai bizottságot.
Dr. Kaidon Béla jegyző felolvasta az erre vonatkozó rendelkezést. „A település
önkormányzat település értéktárat hozhat létre. A települési önkormányzat Települési Értéktár
Bizottságot hozhat létre, amely- az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározottak szerint- azonosítja a településen fellelhető nemzeti értékeket, létrehozza a
települési értéktárat és nyilvántartás céljából megküldi azt a megyei önkormányzat részére. A
települési önkormányzat a települési értékek azonosításával, a települési értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére
történő megküldésével megbízhat a település területén működő, már korábban is nemzeti
értékek azonosítását, gondozását végző állami, települési önkormányzati, egyházi vagy
társadalmi szervezet által fenntartott intézményt, szervezetet, vagy azok szervezeti egységeit,
vagy a településfejlesztésben tevékenykedő külső területfejlesztési, vidékfejlesztési
szervezetet.” Ha létrehozzák a bizottságot, akkor azt az intézményhez teszik.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott
határozati javaslatot fogadják el.
Megkérdezte ván-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete ó igen szavazattal - 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
28/2015. (11.12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a magyar
nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. tv. 3.§-ára
figyelemmel a települési értéktárat létrehozza, Települési Értéktár Bizottságot
nem hoz létre. A települési értékek azonosításával, a Települési Értéktár
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei
Önkormányzat részére történő megküldésével az önkormányzat intézményeként
működő Általános Művelődési Központot bízza meg. Az intézmény szakmai
munkájának segítésére elrendeli, hogy a kulturális tanácsnok vezetésével az
ÁMK szakemberek bevonásával hozzon létre szakmai bizottságot. A bizottság
alapvető feladata az Intézmény döntéselőkészítése. Ennek keretében a szakmai
javaslatok, véleményezések készítése. >Az ÁMK döntéséhez a szakmai
bizottság egyetértése is szükséges. Az ÁMK a szakmai bizottság, illetve a
Települési Értéktárral kapcsolatos döntéseivel összefüggésben köteles
szabályzatot alkotni, amelyet a Képviselő-testület Humánügyek Bizottsága
hagy jóvá.
Határidő: a szabályzat elfogadtatására február 28.
Felelős : Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
Urvald Péter kulturális tanácsnok

16

6./

A Kistérségi Társulástól tulajdonba átvett sátrak hasznosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
M erk Zsolt ügyvezető

Dr. Kaidon Béla jegyző Merk Zsolt ügyvezetővel beszéltek a sátrakról. Ezeket a sátrakat
eddig is a Kistérségi Társulás bérbe adta pénzért. El kellene dönteni, hogy kinél legyenek a
sátrak, ki foglalkozzon a bérbeadásukról. Mivel eddig a Kft-jük gondozásában voltak, úgy
gondolta, hogy határozatiig kellene abban dönteni, hogy továbbra is a Kft-jükre kellene bízni ,
a sátrak gondozását, továbbá az ő javaslata, hogy a hasznosítással is meg kellene bízni a Kft-t,
akár úgy is, hogy a bevétel is a Kft. költségvetésébe kerülne, hiszen a gondok, a feladatok, a
javítás, a szállítás, a költségek mind a Kft-nél jelentkeznek. Viszont, mivel a Kft, az
önkormányzat 100 %-os szerve, ezért el kellene dönteni, hogy mennyi legyen a sátrak
használati díja. Meg kellene határozni, hogy a hasznosításnak milyen feltételei legyenek,
illetve a Kft. mennyiért adja bérbe a sátrakat.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, van-e a Kistérségi Társulásnak olyan megállapodása,
hogy milyen áron kell biztosítani a sátrakat.
M erk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy eddig a sátrat bruttó 40 eFt-ért adták ki bérbe, de nem
nekik fizették, hanem az SVI NKft-nek, az ő Kft-je pedig számlázott a szállításért,
felállításért, bontásért.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, hogy ennyi összegből fent lehet tártani a sátrakat?

M erk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a 40 eFt annyi, hogy az emberek óradíját fedezi.
Székely Szilárd képviselő megkérdezte, amikor volt a kistérségi társulási ülés és döntöttek a
sátrak ügyében, elhangzott-e olyan, hogy bármilyen feltételt kötnének a további hasznosítás
során? Tudatában voltak-e annak, hogy egy ilyen sátornak mi a bérleti díja?
M erk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy a vezető mindig’ mindenkivel megegyezett, hogy
kinek mennyiért adta bérbe a sátrat, úgy tudja, hogy 70-100 eFt-ért adták bérbe vidékieknek.
Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy Merk Zsolt ügyvezető kalkuláljon ki egy árlistát a
sátor bérbeadására.
M erk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy Sásd mindig szóljon legalább egy hónappal előbb,
hogy szüksége van a sátorra és akkor azt ő megkapja ingyenesen.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kistérségtől tartozás
fejében kapott 2 db sátrat a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a használatába adják,
és hatalmazza fel ennek hasznosításával üzleti alapon azzal a feltétellel, hogy amennyiben a
sásdi önkormányzatnak vagy intézményeinek saját rendezvényeinél a sátrakra szüksége van,
előzetesen köteles 30 napon belül akkor azt térítésmentesen köteles a város rendelkezésére
bocsátani.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületé 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
29/2015. (11.12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Kistérségi Társulástól
tulajdonjogilag átvett 2 db sátor használati és hasznosítási jogát átadja az
önkormányzat Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft-jének.
A Kft. ügyvezetése jogosult és köteles meghatározni a sátrak igénybevételének
rendjét és díjait azzal a kikötéssel, hogy a sátrak folyamatos javíttatása,
karbantartása a Kft-t terheli. A Képviselő-testület egyúttal feltételként
határozza meg, ha az önkormányzat szervének, intézményének
rendezvényeikhez a sátrakra szüksége van, a Kft. azokat 30 napos előzetes
bejelentési kötelezettséggel köteles térítésmentesen rendelkezésre bocsátani,
beleértve a sátor szállításával, felállításával és bontásával kapcsolatos
költségeket is.
^
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

7./

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatás időpontját 2013. február 23.
napjában határozták meg. A közmeghallgatás előtt tartanánk lakossági fórumot a „Tiszta vízTiszta élet” című projekttel kapcsolatban. Ezután lenne a közmeghallgatás, majd ezt követően
tartanának testületi ülést még.

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a közmeghallgatás időpontját 2015. február 23.
napj ában határozzák meg a munkatervben meghatározott napirendi pontokkal.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
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
30/2015. (TI. 12.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás időpontja:
2015. február 23. hétfő, 18,30 óra
A közmeghallgatás helye:
Közösségi Ház Étterme
Javasolt napirend:
1.)

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

2.)

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési tervezetének
ismertetése
■
Előadói Rabb Győzőné polgármester

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

Kmft.

