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Jegyzőkönyv

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28. napján tartott
testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják. Javasolta, hogy 7-8./
napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg.
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./

2.1

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Új lakásrendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3./

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítése és a
2015.évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./

Helyi temető rendelet felülvizsgálatának előkészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./

Beszámoló a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2014. évi
munkájáról
Előadó: Bódog Vilmosné intényményegység-vezető

6./

Történeti áttekintés az önkormányzat rendszer kialakulását követő 25 évről, különös
tekintettel a sásdi önkormányzatra
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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7./

Időszerű lakásügyek megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8./

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

Napirend tárgyalása:
1./

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy szeptember 29-én volt az utolsó rendes
testületi ülés. A testületi döntés értelmében megrendelték az Investmen Kft-től a
tűzoltóőrshöz szükséges szennyvízhez a vízjogi létesítési engedélyes tervet 230 eFt+áfa
összegért. Szeptember 30-án Kaposváron járt személyesen jegyző úrral és Bódog Tamással a
tanuszodával kapcsolatosan. Az elmúlt testületi ülésen arról beszéltek, hogy a telekmegosztást
kérte az NSK. Ezen a megbeszélésen kérte, ha van rá lehetőség, akkor Sásd esetében ne
legyen telekmegosztás. Első esetben, amikor megtekintették a telket, akkor kevésnek találták,
most pedig telekmegosztást kémének. Ezért kérték, hogy ne legyen telekmegosztás.
Október 1. napján levelet kapott Kovács Lilla igazgatótól, melyben leírta, hogy a Pedagógiai
Szakszolgálat épületének tetőszerkezetével nagy baj van. Válaszolt a levélre, mely szerint a
testület tudott erről a dologról, annak idején úgy döntöttek, amikor átadásra került az épület,
akkor is meg volt ez a baj, de akkor a KLIK ezt a problémát nem jelezte az önkormányzat
felé. A legutóbbi esőzések után újra felhívta az igazgató asszony, elmondta, hogy a cserepek
lecsúsztak a tetőről, teljesen beázik a tető. Ezek után a helyszínre küldte Tóbiás Róbertét, aki
megnézte és a lecsúszott cserepeket visszahelyezte. Annyit mondott, hogy a sok víztől a
falécek elkorhadtak. Miközben javította a tetőt, akkor szóltak neki, hogy ne csináljon^ ott
semmit, mert majd a Bm. KEIK ezt majd megcsinálja. Ekkor Tóbiás Róbert elment. Újra
hívták őt telefonon a Bm. KLIK-től, aki közölte, hogy egy pécsváradi cégtől kértek árajánlatot
a tető megjavítására. A hétvégén kicserélték a rossz léceket. A pécsváradi cég árajánlatában
1.600 eFt-ot írt. Az épület mégis csak az önkormányzaté. Elmondta a Bm. KLIK részéről,
hogy ők ennyit nem tudnak kifizetni, mert ehhez külön engedélyt kellene írni az országos
KLIK-hez. Kiosztotta az igazgató úr levelét, melyet részére írt ezzel kapcsolatban. (Levél
másolata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) A levélben leírásra került, hogy ez a hiba
már meg volt, az egy dolog, hogy nem került ledokumentálásra. Tulajdonképpen a kérésük az
önkormányzat felé, mely szerint megfontolandó lenne, hogy a vállalkozási szerződést az
önkormányzat kösse meg a kivitelezővel és a felújítási költségeknek a 45 %-a kerüljön
átszámlázásra a tankerület részére, ennek értelmében az önkormányzat vállalja az 55 %-ot.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy az 1.600 eFt-ot ki állapította meg?
Rabb Győzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az épület tetőfelújítására
több árajánlatot kértek, pécsváradi cég adta a legkedvezőbb árajánlatot.
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Véleménye szerint, ha átutalnák a 45 %-ot és az önkormányzat újítaná fel, nem biztos, hogy
ennyibe kerülne a felújítás. Tóbiás Róbert nem tud számlát adni, a Kht. dolgozói között nem
dolgozik tetőfedő szakember.
Dr. Jusztinger János alpolgármester az igazgató úr leírja a levelében, hogy a
vagyonkezelésbe adás során már ismert volt ez a hiba. Ha ismert volt a hiba, akkor így vették
át, akkor nem érti, hogyan jön szóba az Önkormányzat. Ha a tankerület a fenntartó és a
vagyonkezelő, akkor egyáltalán nem érti az önkormányzat 55 %-át. Véleménye szerint, ha ezt
így ők akkor átvették, akkor miért kellene részükre 55 %t-ot fizetni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem került ez leírásra.
Pál Csaba képviselő tudni kell azt, hogy ez a tetőszerkezet kibírja-e a telet?
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta a legfontosabb, hogy ez az épület Sásdé, ezért
mindenképp meg kell óvni. Személy szerint nem lát arra esélyt, hogy ők fizetnének, úgy
tudja, hogy a bérleti díjakat sem fizették. Sokallta ezt az összeget, javasolta, hogy kérjen
árajánlatot az önkormányzat is.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy 500 eFt-ot tudnak adni a felújításhoz. Kérte
tőlük, hogy írják le, de nem érkezett levél.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy az Önkormányzat kéjen árajánlatot,
csináltassák meg a tetőt és a maga részéről a 100 %-ot fizettetné meg velük, hiszen ismert
hibával vették át az épületet.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy 2013. év végén íródott egy levél, melyet
Székely Szilárd polgármester írt alá, melyben megígérte a felújítást.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy valaki megígérte részükre, hogy
ezt megcsináltatja az önkormányzat?
Urvald Péter kulturális tanácsnok nem érti a számításukat, ha 1.600 eFt-ról és 45 %-ról, de
ők csak 500 eFt-ot tudnak adni, akkor sehogy nem jön ki az összeg, ezért nem érti. Erről
mindenképp kellene egy megállapodás, mert ez lenne a biztosíték.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint azt az összeget, amit erre szántak, adják oda az
önkormányzat részére.
Dr. Jusztinger János alpolgármester nem érti miért vannak aláírt szerződéseik, ha azok
semmit nem számítanak.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, alpolgármester úr által elmondottakkal jogilag teljesen
egyetért. Mondhatják azt is, hogy csináltassa meg egyedül a KLIK, hiszen ez van a
szerződésben és jogszabályban, hiszen ő a vagyonkezelő. Ha nincs annyi pénze, amennyiből
ez a munka kivitelezhető, akkor még kényszerhelyzetben odáig is eljuthat, hogy ezt a részt
lezárja és a gyerekek átköltöznek más épületbe. Kérdés, hogy az önkormányzatnak, aki az
épület tulajdonosa, jó lenne, ha így alakulna?
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Javaslat, bizonyos szempontból tegyenek gesztust és egyezzenek meg, jobb, ha az
önkormányzat javíttatja meg és nem ők. Lehet olyan megállapodást kötni, mely elveket a
testület elfogadja, hogy ezt a pénzt az önkormányzat előre is elkérheti biztosítékképen ahhoz,
hogy az önkormányzat elkezdje a munkát.
Pintér Gábor képviselő elmondta, közben kiszámolta, hogy az 1.600 eFt-nak 720 eFt a 45
%-a. Véleménye szerint kérjék el tőlük ezt az összeget, persze előtte az önkormányzat is
mérettesse fel, hogy mennyibe kerülhet, de úgy gondolja, hogy az 1.600 eFt-nál kevesebbe
kerülhet ez a felújítás.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ennyit nem tud átutalni, hiszen megmondták,
hogy max. 500 eFt-ot tudnak erre adni, ha ennél többet szeretnének, akkor már Budapesttől
kell engedélyt kérni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy akkor kérjenek engedélyt.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az nagy idő, lehet félév is.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy akkor utalják az 500 eFt-ot
Dr. Jusztinger János alpolgármester a félreértés elkerülés végett, nem azt mondta, hogy ne
csináltassák meg és várjanak a KLIK-re. Pontosan azt mondta, hogy csináltassák meg, a
szerződésük alapján számlázzák ki a 100 %-os összeget: Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy
felszólítják őket határidő kitűzésével, tekintettel arra, hogy ilyen állapotban van, halasztást
nem tűr, ezért csináltassák meg, ha nem csináltatják meg, akkor az önkormányzat elvégzi a
munkát, és akkor az önkormányzat kifizetteti velük a teljes összeget.
Pál Csaba képviselő attól fél, hogy ez így hosszú procedúra lenne.
Urvald Péter kulturális tanácsnok véleménye szerint valamennyi összeget vállaljon az
önkormányzat is. Tekintettel arra, hogy jelen pillanatban is az október 23-i iskolai rendezvény
nagyon jól sikerült, minőségi munkát végeznek.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kérni kell tőlük az 500 eFt-ot és ezután a
munkának nekiállnak.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint várni kellene addig, amíg az önkormányzat is
kéme árajánlatot erre a munkára. Elmondta, hogy a zeneiskolai épületnél is a tetőszerkezet
rossz állapotban van, a gyerekek biztonsága miatt ezzel is majd foglalkozni kell.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor sem fognak több pénzt adni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy levelet fog írni az igazgató úrnak a testület
döntéséről, mely szerint kérik az 500 eFt átutalását és az önkormányzat majd megjavítja a
tetőt. Ezzel egyidőben természetesen árajánlatot fog kérni a tetőjavítására.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy fogadják el, amit ők írtak a levélben.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor újra össze kell hívni a testületi ülést.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi rendezvény alkalmával több
helyről voltak Sásdon, megnézték az iskolát és azt mondták, hogy a sásdiak büszkék lehetnek
arra, hogy ilyen iskolájuk van.
Hatalmazza fel a testület a polgármestert, hogyha 500 eFt-ot átutalnak az önkormányzat
számlájára, akkor ennek fejében javíttassa meg a tetőt.
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-testületé 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
180/2015. (X.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános
iskolai régi iskolaszárny tetőzetének javítására ismételten
megállapítja, hogy a vagyonkezelő (KUK) a kötelezett.
Mérlegelve a fennálló körülményeket, úgy döntött, hogy a
polgármester készítessen árajánlatot a tető javítására. E
költségvetés ismeretében hoz döntést a képviselő-testület a
tetőjavítás költségeiről, feltéve, hogy a Baranya megyei KLIK
az ígért 500 eFt-ot az önkormányzat számlájára előzetesen
átutal.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a sásdi hivatal apparátusa 2015.
október 2-4. napjáig az erdélyi Körösfőn járt. Kérte jegyző urat, hogy írjon levelet a
körösfőiknek, melyben megköszönik az ottani vendégfogadásukat. Ezen a kiránduláson részt
vett Dr. Jusztinger János alpolgármester úr is. Az apparátus dolgozói megköszönték a
lehetőséget, nagyon jól érezték magukat. A körösfői polgármester és alpolgármester úgy
nyilatkoztak, hogy a jövő évi választáskor már nem indulnak. A tervek szerint jövő év
májusában lesz Körösfőn az új sportpálya átadó ünnepsége, amire előzetesen a sásdi testületet
szeretettel várják.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte a polgármester asszonynak és jegyző
úrnak a lehetőséget, hogy meghívták a körösfői kirándulásra.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy október 5-11. között tartották meg az őszi
Könyvtári Hetet, megköszönte a könyvtár dolgozóinak a munkáját. Rendkívüli testületi ülésen
döntöttek a Baranya-csatomamenti Vízitársulat ingatlanainak megvásárlásával kapcsolatosan.
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Ezzel kapcsolatban a testületi döntést levélben elküldték Bregó János elnöknek, válasz még
nem érkezett.
Október 9. napján Raaba-Grambach települése jártak Sásdon, akik ajándékkosarat hoztak a
testületnek, amit a testületi ülés után majd elfogyasztanának. A grambach-i harmonikás
zenekar előadása nagy sikert aratott az iskolában.
A raaba-i polgármester megköszönte a sásdi önkormányzatnak az itt nyújtott fogadtatást és
megvendégelést Az ebéd után megtekintették a Honismereti TÉKÁ-t, Közösségi Házat, a
Szobortkert környékén sétát tettek. Majd ezt követően indultak tovább Geresdlakra, ahol
másnap szombaton Gőzgombóc fesztivált tartottak, ahová meghívták őket. A sásdi testület
meghívást kapott a jövő évben Grambach településre.
Ezt követően többen indultak Sásdról Csillebércre, ahol a „Mozdul a Gverekesélv”
rendezvény, ahová a kísérőkön kívül 40 gyermek is utazott. Az ottani rendezvény nagyon jól
sikerült.
Október 13-án a KEOP-os_ivóvizes megbeszélés volt, ekkor még sajnos a vázsnoki víz
vízmintája újra pozitív volt. Ekkor beszéltek arról, hogy a KEOP-os pályázat proiektzárása
november 13-án lenne, mivel november 15-i le kell zárni a pályázatot, mivel a 15-e vasárnap,
így az utolsó munkanap péntek, november 13. A meghívók elkészültek, ebből majd mindenki
fog kézhez kapni. November 13-án 13 órakor lenne a szalagátvágás a II. sz. kútnál a
benzinkúttal szemben. A helyszínen lenne egy kis műsor, ünnepi beszédek, ezután a
Közösségi Házban az emeleten lenne az állófogadás. Mindenkit vár sok szeretettel.
Október 14-én a Hivatalban és a Kht-nál a BM-ból ellenőrzést tartottak a közfoglalkoztatottak
esetében. Mindent rendben talált, egy kivétellel, hogy a jelenléti ívek vezetése hiányos.
Október 15-én a Roma Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatást tartott, melyet itt
tartottak a tárgyalóteremben, ezen személy szerint részt vett. Ezen az ülésen döntöttek a roma
„Ki mit tud” vetélkedő időpontjáról, mely 2015. november 14-én lesz a Közösségi Ház
Étterem részében.
Október 16-án volt a TE-IS program záró rendezvénye.
Október 21-én, ezt követően október 25-én volt a KEOP-os vizes megbeszélés. A vázsnoki
víz eredménye végre negatív lett, végre elindulhatott a próbaüzem. A próbaüzem alkalmával
nem kerül a víz a rendszerbe. Lakossági tájékoztatót írt ezzel kapcsolatosan.
Pál Caba képviselő elmondta, a mai Dunántúli Naplóban olvasta, hogy lezárult és
befejeződött a beruházás, a mai naptól a víz egészséges, tiszta és iható. Az újságban teljesen
egyértelműen leírásra került, hogy minden jó.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy tudja, ezt a cikket a pályázat miatt kellett
megjelentetni. Sásdon november 4-én, 6-án, 9-én, 13-án, 16-án és 17-én lesz vízhiány, erről a
lakosságot tájékoztatták.
Pál Caba képviselő elmondta ezek szerint lesz még gond, akár zavaros is lesz a víz.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen, hiszen most kezdődik a mosatás.
Október 23. napján tartották az ünnepséget az általános iskolában. A rendezvényen akik részt
vettek, megtapasztalhatták, hogy a pedagógusok évről-évre mindig újabb előadással készítik
fel a gyerekeket, nagyon színvonalas műsort adnak elő. Megköszönte az iskolának a
megemlékezéssel kapcsolatos műsort.
A fogorvossal kapcsolatban elmondta, hogy a mai napon jutott el odáig a fogorvossal, hogy
közölte részére nem hajlandó vele sem szóban, sem telefonon úgy tárgyalni, hogy az ne
kerüljön leírásra, ezentúl mindent írásban kér tőle.
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Múlt héten csütörtökön közölte vele, hogy közös megegyezéssel nincs asszisztense, így ő sem
tud dolgozni. Ezért azt találta ki, hogy az ajtóra kiírta „betegség miatt átmenetileg a rendelés
szünetel”. Jelezte feléje, hogy ezt nem teheti meg, ilyent nem szabad kiírni. Ennek ellenére
bejár a rendelőbe és a magánbetegeit fogadja. Tegnap este szintén beszéltek telefonon,
közölte vele, hogy nincs asszisztens, nem is talált. Állítja, hogy neki még 2 hónapja van a 6
hónapból vissza, amit kötelező ellátnia.
Ezt a két hónapot nem tudja ellátni máshogy, mivel nincs asszisztense, ezért csak úgy tudja,
hogy Vándor Éva komlói fogorvossal próbál megegyezni, aki ellátná a sásdi térséget, de ő
nem jön Sásdra rendelni, Komlóra kell beutazni a betegeknek. Bejelentette, hogy január 1.
napjától ő már nem fog Sásdon rendelni, mert Kaposváron van a rendelője, amúgy
Dombóváron lakik és onnét jár be Kaposvárra. Annyit mondott, hogy neki így már nem érné
meg, maximum, ha magánrendelésbe jönni Sásdra. Ekkor közölte vele, hogyha az OEP-es
ellátást nem biztosítja, akkor magánrendelést se folytasson Sásdon. Továbbra is fenntartotta,
hogy 100 eFt/hó bérleti díjért kiadja a rendelőjét. A holnapi nap folyamán érkezik egy
doktornő, aki vállalja a helyettesítést, mivel ő már január 1-től elmegy, de a praxisjogot nem
hajlandó senkinek sem eladni. Állítólag dombóvári doktornőről van szó, aki az ő
alkalmazásában dolgozna.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy akkor szintén vele kell az önkormányzatnak
szerződést kötnie.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, a fogorvos adjon írásos nyilatkozatot az elképzeléséről, ha
van konkrét ajánlata, akkor azt tegye meg.
Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megkereste őt Dr. Mácsik Erika
fogorvos az ügyben, mivel hallotta, hogy fogorvos ügyben mi a helyzet Sásdon, hogy ő kéme
az önkormányzattól egy olyan helyiséget, ami akadálymentesített, váróteremmel ellátott, ő a
berendezést hozná, de csak magánrendelést végezne Sásdon, ő OEP-es betegeket nem akar
ellátni. Annyit mondott részére, hogy ebben az önkormányzat nem lesz partner. Felhívja majd
Dr. Mácsik Erika fogorvost és elmondja részére, hogy a testület ezt nem támogatja.
A mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy a használatbavételi engedélye a jövő héten
rendelkezésre fog állni. Dr. Gyarmati István elmondta, hogy november végére várhatóan
berendezésre kerül a mentőkocsi, az épület bebútorozásra fog kerülni. Véleménye szerint
november végén számíthatnak a mentőállomás átadására. Már bejelentkezett egy személyes
találkozóra a sásdi mentőállomás vezetője, aki dombóvári illetőségű. Niedling Gyula beszélt
jegyző úrral az úttal kapcsolatban, mely szerint az ottani érdekeltek kedvező megállapodásra
jutottak. Itt az önkormányzatnak egy 3x3 m nagyságú területet kellene lebetonozni, ennyi
lenne a költsége, ezt majd a költségvetés tárgyalásakor figyelembe kell venni, ennek költsége
kb. 200 eFt.
A pályázatokkal kapcsolatban (TOP) elmondta, hogy most indulnak. Az energetikai
pályázatról már tárgyaltak és elindultak benne, mely szerint a Közösségi Háznál a napelemek
felszereléséről van szó, a villamos áram költsége a háznál ezzel a technikával szinte a felére
csökkenne. Árvízvédelmi, csapadékvíz elvezetési projektekben is gondolkodtak. Megkérte a
testületet, hogy a testület is gondolkodjon ebben, ötleteket vár mindenkitől. A legutóbbi
testületi ülésen döntöttek arról, hogy a Kossuth Lajos utcai csapadékvíz elvezetést is meg kell
oldani, mert nincs megoldva a Dózsa, Fáy utcai csapadékvíz elvezetése.
Tájékoztatta a testületet, hogy a hétvégén, szombaton a Kossuth L. utca társasházak
udvarában megrendezésre került a Kolbásztöltő verseny, melyre meghívták és részt vett.
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A rendezvény nagyon jól sikerült. A Kossuth Lajos utcai lakók köszönetét tolmácsolta, mely
szerint az ott lakók megköszönték a testületnek az elkészült utat.
Dr. Jiisztinger János alpolgármester megköszönte a testületnek, hogy végre a Fáy A. utcába
is eljutott a gép és letolta az utat. Megkérdezte, hogy kövezve is lesz?
Rabb Gvőzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy folytatódik a munka és
lekövezésre kerül ez az út is.
Dr. Kaidon Béla jegyző kiosztásra került Bubori Antal kérelme, mely szerint javasolta a
testületnek, hogy vegye tudomásul a bejelentését. Korábbi döntés alapján már tárgyalták
Bubori Antal kérelmét, mely szerint a horvátországi kiutazásukhoz kértek céltámogatást, ezt
nem vették igénybe, helyette most mennének Muraszombatra versenyre és ide szeretnék
felhasználni a támogatást.
Elmondta, hogy Urvaíd Péter kulturális tanácsnok levelét is mindenki írásban kézhez kapta,
mely szerint az általános iskola az egykori Keszler Kocsma épületét iskolai foglalkozások
színhelyéül szeretné használni. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ilyen kérelemmel csak és
kizárólag a KLIK fordulhat az Önkormányzathoz.
Rabb Gvőzőné polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a KLIK személy szerint őt
kereste meg ez ügyben és ekkor kérte meg Urvald Péter kulturális tanácsnokot, hogy mutassa
meg a helyiségeket.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, kiosztásra került egy műszaki ellenőri anyagot. Ennek
függvényében november 13-án lesz az ünnepélyes szalagátvágás, erre azért kerül sor, mert a
projektet november 15-ig le kell zárni, azért is, mert eddig van az önkormányzatnak a végső
határideje. A többi település tekintetében pedig a holnapi nap folyamán október 29-én lesz az
átadás. November 15. után a kivitelező kötbért fog fizetni, ezt az összeget a végszámlából
majd levonják. A támogatási szerződés november 15. napjára módosult. A pályázat pénzügyi
lezárása december közepe lesz.
Tájékoztatta a testületet, hogy egy tavalyi döntést az idei évben sikerült teljesíteni, mely
szerint sikerült használt nagyméretű szemetes konténereket beszerezni és majd kihelyeztetni,
2 db-ot a piac környezetében, 3 db-ot pedig a temetőben helyeznének ki.
Az uszodával kapcsolatban elmondta, amikor Kaposváron voltak az uszodával kapcsolatos
megbeszélésen, akkor mindenki ott volt, akiket érintettek ezek a beruházások. Megnyugtató
érzés volt részükre, hogy ez ügyben Sásd városa áll a legjobban az előkészítő munkákban. Az
önkormányzatnak a közműcsatlakozásokat engedélyeztetni kell és ez alapján a szolgáltató
beköti a vizet, szennyvizet, gázt, villanyt. Az uszoda tervezett területe törökkori
emlékhelyként van nyilvántartva, tehát itt még a régészek próbafeltárást fognak végezni. A
testület ez ügyben már együttműködési megállapodást elfogadott. A végleges változatot még
nem kapták meg, ennek következtében még aláírásra sem került. írásban jelezték, hogy az 1.
sz. mellékletet dolgozzák át. Ami nagyon fontos, hogy a vízelvezést meg kell oldani. Ez
ügyben megrendelték az Investmen Kft-nél a terveket, erről a testület már döntött, max. 300
eFt értékben.
Somogyvári István földvásárlási ügyével kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy részére a
900 eFt-ot visszautalták. Folyamatban van a telekmegosztás. Urvald Péter kulturális
tanácsnoknak volt egy javaslata, hogy hirdessék meg a telket eladásra.
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Ezt a testületnek előbb fel kell értékeltetni, szakértő által kell megállapítani a testületnek a
vételárat, ezek figyelembe vételével lehet meghirdetni ezt a telket. Tudni kell, hogy a telek
használhatósága erősen korlátozott, mivel erre építeni nem lehet.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy május 28. napján döntött a testület közterület
elnevezésekről. Az új programba szerette volna felvinni az új elnevezéseket, de nem sikerült.
Területet választotta a testület az út ellenében, hogy ez még közelebb áll a közhasználatban
elterjedt elnevezéshez, tehát ipari terület.
Akkor még benne volt a terület szó is, most azonban már nincs benne, tehát kizárólag az út
létezik. Nagyon sokféle elnevezés létezik még, de a terület szót nem ismeri a rendszer.
Rabb Gvőzőné polgármester véleménye szerint legyen Ipari út.
Javasolta a testületnek, hogy vegye tudomásul a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót azzal, hogy
vegye tudomásul Bubori Antal új kérelmét, mely szerint a korábban megítélt támogatást a
muraszombati versenyre használhassák fel.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
181/2015. (X28.) 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
- tudomásul veszi Bubori Antal új kérelmét. Ennek
értelmében korábban megítélt támogatást a muraszombati
versenyre használják fel.
a képviselő-testület módosítja a 85/2015 .(V.28.) KTE1 számú
határozata b) alpontját azzal, hogy a közterület elnevezése
Ipari út. A közterület-elnevezés 2016. január 1. napján lép
hatályba.
Határidő: értelemszerű, illetve december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

2.1

Úi lakásrendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr. Kaidon Béla jegyző a kiadott új rendelet a régi rendeletet vette alapul. Kiegészítették
azokkal a rendelkezésekkel, amelyekről már tárgyaltak.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte aljegyző asszonynak a gyors, pontos,
precíz munkáját ezzel kapcsolatban.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt rendelet-tervezetet 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
12/2015. (XI. 02.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek használatáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos teljesítése és a
2015.évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő szóbeli
előterjesztésében elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. A bizottság
úgy látja, hogy az önkormányzatot nézve megnyugtató a helyzet, ez év gazdaságilag kivihető.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy döntsenek majd a mentőállomásnál
tervezett betonozásról, melynek összege a tartalék keret terhére 200 eFt. Továbbá dönteni
kellene az állami földvásárlásról is, mely 1 mFt, szintén a tartalék keret terhére. Dönteni
kellene az iskolánál a tetőfelújításról, melyre 1 mFt-ot tervezzenek a tartalék keret terhére.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, a bizottsági ülésen úgy döntöttek a Günther
féle ingatlannal kapcsolatban, hogy a bizottság megállapított egy keretet, mely 5 mFt.
Koszorús Tímea aljegyző javasolta, hogy dönteni kellene majd a bölcsődei gondozási díjról
is. Az idei évben nem lenne, de a jövő évi költségvetéskor meg kellene vizsgálni ezt a kérdést.

11

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt időarányos teljesítésről szóló 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
182/2015. ÍX.28.j KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a tartalék terhére betonozásra 200
eFt-ot, földvásárlásra 1 mFt-ot, iskolai tetőfelújításra 1 mFt-ot irányozzon elő.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2015. (X28.j KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a költségvetési rendeletben szereplő tartalék keret terhére a
következő célok megvalósítását irányozza elő:
- betonozás mentőállomásnál 200 eFt,
földvásárlás 1 mFt,
iskolai tetőfelújítás 1 mFt.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a sásdi bölcsődénél a gondozottak
után a 2015. évben ne állapítson meg gondozási díjat.
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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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
184/2015. (X.28.1 KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéjénél a gondozottak
után 2015. évben gondozási díjat nem állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt rendelet-tervezetet 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
13/2015. (XI. 06.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (III.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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Helyi temető rendelet felülvizsgálatának előkészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a helyi munkaterv összeállításánál már beszélgettek
a temető kérdéséről. Vannak olyan parcellák, ahol már lejártak a bérleti jogosultságok,
ezekkel kapcsolatban eljárást kellene kezdeményezniük. Beszélgettek arról, hogy a megváltási
díjakat vagy sírhely árakat felülvizsgálják-e vagy sem. Nem olyan régen vizsgálták már, de
nem erre gondoltak, hanem szintenként változtatnának a díjakon.
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Ezt a temetői rendeletet gyökeresen megváltoztatni nem kell. Tájékoztatta a testületet, hogy új
temető kataszter fog készülni. Az első szinten 70 db olyan sírhely van, ami már lejárt, meg
kellene váltani. Ezen hozzátartozóit fel kell szólítani ez ügyben, meg kell újítani. A 2. szinten
75 db lejárt sírhely van, az umasírhelyen 30 db üres hely van, a 3. szinten 24 db üres sírhely
van és 8 db kripta. A sírhely megváltási dolgokat gyorsítani szükséges, az idei évben ezt el
kell kezdeni.
Az új katasztert szeretnék behozni a következő testületi ülésre. Mindezekre figyelemmel akár
100 db sírhely is felszabadulhat. Hozzátette, hogy az önkormányzatnak ez költségekkel fog
járni, mert azoknál a sírhelyeknél, ahol megváltás nem lesz, ott az önkormányzatnak az
exhumálást el kell végeztetni, ami nagyon sokba kerül majd, ezután egy közös sírba méltó
helyen meg kell találni az újra temettetésüket. Sajnos nemcsak a sírhely megváltásoknál van
az önkormányzatnak mulasztása, hanem máshol is, sajnos eddig elmaradt a felső rézsű
megerősítése. Többen jelezték már, hogy az ott lévő wc-t is meg kell csinálni, erről már
döntöttek is, tervezték a költségét.
Koszorús Tímea aljegyző a törvény előírja az önkormányzatnak minden évben, hogy a
testület fontolja meg a díjak emelését, mérséklését.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, nem költségtakarékosabb az a megoldás, ha bővítenék a
temetőt?
Rabb Gvőzőné polgármester a rézsűvel kapcsolatban elmondta, hogy beszélt Merk Zsolttal,
aki azt mondta, hogy a mai nap folyamán kezdik el.
Személy szerint ő is ebben gondolkodott, de nyilván meg kell vizsgálni, hogy a jegyző úr által
elmondott javaslat mibe kerülne az önkormányzatnak.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint egy parcellát ki kellene alakítani.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy talán olcsóbb, ha a köveket elvitetik majd, az
exhumálást hagyják és az ott lévő területeket gondoznák.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 145 db olyan sírhely van, amit meg kellene váltani.
Ha kimegy az értesítés erről, akkor a testületnek majd ezután kell azon gondolkodnia, hogy
mi lesz akkor, amikor nem váltják meg a sírhelyet.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy a terület kialakításán gondolkodni kellene.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a költségvetés tervezésénél megpróbálnak
valamilyen szakcéggel tárgyalni és árajánlatot kérni ezzel kapcsolatban. A temető melletti
részt jelenleg mezőgazdaságilag művelik, be van kerítve, az erre vonatkozó terv már
elfogadásra került. A földmunkát el kell végezni és évekig pihentetni kell a földet, az utat meg
kell építeni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Sásdon a sírhelyek körül a hozzátartozók már
azt a területet is használják, ami az önkormányzaté, ez a temetőgondnoknak sok problémát
okoz. A lebetonozott járda körül leszólják kővel, a temetőgondnok damilos kaszával nyílja a
füvet, ha véletlenül az emlékhelyre csapódik a kő, akkor abból baj van. Ebben is kellene
valamit tenni, ki kellene írni értesítésként, hogy fokozatosan meg kellene szüntetni a járdák
mellett kialakított kiskerteket.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy erről akkor tárgyaljanak, amikor a rendeletről
fognak dönteni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a rendelet elfogadására 1 hónap
múlva térjenek vissza, az ott lévő tujákat, kiskerteket meg kell szüntetni.
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-testületé 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
185/2015. ÍX.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak
tartja megvizsgálni a temetőbővítés szükségességét, ezért a
polgármester készíttessen költségvetést ennek kialakítására,
illetve a sírhelyek megváltásával összefüggő költségekről.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5J

Beszámoló a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2014. évi
munkájáról
Előadó: Bódog Vilmosné intézményegység-vezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető kérte a testületet, hogy a beszámolót a jövő évben
februárban vagy márciusban tárgyalják, a könyvtár nem iskolai évben, hanem naptári évben
gondolkodik. Megköszönte, hogy 2014. évben olyan önkormányzati támogatást kapott az
intézmény, ami nagy segítség volt. A tavalyi évben tudták megvásárolni a takarítógépet, ami
nagy előnyt jelent az épület takarításában, továbbá a könyvtárba kaptak 650 eFt-os
támogatást, amiből nagyon sok könyvet tudtak vásárolni. Az idei évben nem tudtak, ezért az
érdekeltségnövelő pályázat útján tudtak 350 eFt értékben könyvet vásárolni. Azért is fontos
ez, mert a következő évben nem lesz érdekeltségnövelő támogatásuk, itt kémé majd az
önkormányzat segítségét.
A 2014. év a könyvtár szempontjából 508 regisztrált használója volt, ezért is fontosak a
könyvek, mert leginkább az új könyvekért jönnek az olvasók. A kiadott anyagban láthatóak a
közművelődési programok, ami kiemelt rendezvény: a Magyar Kultúra Napja, a Borverseny,
a Bor- és Pitefesztivál, a sásdi Advent. Igazából ezek a nagy rendezvények, persze lehetne
újabbakat is kitalálni. Úgy gondolja, hogy a civil szervezetek is hozzájárulnak ahhoz, hogy a
Sásd kulturális élete is kicsit színesebb lett az elmúlt évben is.
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2014. évben nagy rendezvény volt a nyár folyamán, mely szerint a Zenekar a 40. évfordulóját
ünnepelte, itt is megköszönte az önkormányzat támogatását. 2014. évben új programokra nem
került sor. Az állami ünnepekkel (március 15. és október 23.) kapcsolatban elmondta, hogy a
koordinációs ülésen megbeszélték, hogy nincsenek beszédek, hanem az iskolai tanulók
készülnek műsorral, ami most idén nagyon szép és színvonalas volt. Továbbra is javasolta,
hogy ezeket az ünnepeket így rendezhessék meg.
Továbbra is működtek a kulturális csoportjaik, az Őszidő Klub saját körben nagyon sok
rendezvényt megszervezett.
A kulturális csoportok: Foltvarró Kör, Utazók Klubja, Borbarátkor, Olvasókör. Úgy
tapasztalja, hogy a Filmklub 2014. évben még 6 előadást tudott tartani Schóber József
vezetésével, de az idei évben még kevesebb összejövetel volt. Elképzelhető, hogy a jövő évtől
nem is fog működni. Az országos könyvtári napokat ismét megrendezték 2014. évben, nagy
sikerű rendezvény volt. 2014. évben kettő óvodai csoport volt az intézményben, nagyon
örültek a kisgyerekeknek. Nagyon jó kapcsolat volt az itt lévő óvónőkkel, segítettek
egymásnak. A sportcsarnokot figyelembe véve délután 4 óra után szinte mindennap van
valami a csarnokban. Nemcsak gyerekek, de a felnőttek is kihasználják a sportcsarnok
lehetőségét. Az önkormányzat biztosított a személyi feltételeket, hiszen az intézménynek
dolgoznak kulturális közfoglalkoztatottak, ők a rendezvényekkor is nagyon sokat segítenek. A
tárgyi feltételekkel kapcsolatban megköszönte azokat a lehetőségeket, hiszen 2014. évben
valósult meg a lift üzembe helyezése, ami az időseknek, mozgáskorlátozottaknak nagyon
fontos. Szalagfuggönyt tudtak vásárolni az ebédlőbe. Nagyon sok lakodalmat tartottak a
házban. 2014. évben megtörtént a radiátorok lemezvédelme, az ajtók megerősítésre kerültek,
továbbá a nyílászárók karbantartása is megtörtént.
Pintér Gábor képviselő megköszönte az intézmény munkáját. Véleménye szerint komolyan
el kell azon gondolkodni olyan megoldásban, hogy a csarnok használható legyen például
hangverseny és zenei rendezvények lebonyolítása céljából is. Javasolta, hogy beszélni kellene
egy hangmérnökkel ezzel kapcsolatban.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető gondolkodni kellene még lakodalmak esetén,
amennyiben igénylik a sportcsarnokot is, a paravánokban és a légkondiban is.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy döntöttek már paraván ügyében. Megkérdezte,
megrendelésre került már?
Urvald Péter kulturális tanácsnok a kérdésre válaszolva elmondta, hogy véleményezés alatt
van.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte, hogy kerüljön megrendelésre, mert az idei év
költségvetésében szerepel, és nem csúszhat át a jövő évre.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető fontos lenne a légkondi is, mert nyáron a nagy
melegben elviselhetetlen a hőség az intézményben.
Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte az intézmény dolgozóinak az egész éves
munkáját. Kiemelte az Advent-i kezdeményezést, úgy látja, hogy a város lakosságát ez a
rendezvény összehozta, az idei évben is megrendezésre fog kerülni. Az látszik, hogy a
rendezvényeknél minden korosztályt be kell vonni, így tudnak közösen együtt ünnepelni, így
van összefogás.
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A tavalyi évben volt lehetőség rehab. pályázat benyújtására, mely szerint tudtak foglalkoztatni
dolgozót, aki rendbe tette a ház környékét. Továbbá voltak más közfoglalkoztatottak is, akik a
takarításba besegítettek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte az intézmény munkáját,
intézményvezető asszony részletes beszámolóját. Véleménye szerint a sportcsarnokot úgy
kellene kialakítani, hogy a zenei rendezvényekre alkalmas legyen.
Úgy érzi, hogy mindig mindenre megszavaznak pénzt, ennek a lehetőségét is meg kellene
vizsgálni, hiszen évről évre csak tologatják. Kérte, hogy valaki nézze meg ennek szakmai
tartalmát, továbbá, hogy ez mennyibe kerülne.
ürvald Péter kulturális tanácsnok úgy hallotta, hogy ez 7 mFt volt, de erre vonatkozóan
több megoldás is lehet, árajánlatot kell kérni és térjenek vissza.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a ház tervezésében központi szerepe volt. A testület
tévedésben van a tekintetben, hogy tudomásul kell venni nem sportcsarnokot építettek. Ennek
az eredeti terve többcélú rendezvényteremre is szolgál. Amikor néhányan azt mondták, hogy
focizni szeretnének, akkor az egész sztornó lett. Nem lehet akusztikát várni egy olyan
teremben, ahol fociznak.
Dr, Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy biztosan lehet. Ő a zenekar útján sok
sportcsarnokban járt már az országban, ahol működik. Javasolta, hogy nézzék meg mennyibe
kerülne ennek költsége.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az idei évben elmaradt a közösségi ház külső
falának felújítása, ezzel a jövőben mindenképpen foglalkozni kell.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi
ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2014. évi munkájáról szóló 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
186/2015. (X.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Városi
Könyvtára és Művelődési Központja 2014. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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6./

Történeti áttekintés az önkormányzati rendszer kialakulását követő 25 évről,
különös tekintettel a sásdi önkormányzatra
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző polgármester asszony egyetértésével napirendre tűzték ezt a
napirendi pontot, mely szerint megemlékeznének az önkormányzat eddigi 25 évéről, hiszen ez
a rendszerváltozás után egy nagyon fontos politikai nyitás volt a települések felé a
demokratizmus és a jogállamiság jegyében. Olyan jogokat adtak a településeknek, amelyek a
korábbi rendszerben soha nem voltak. A jelenlegi testületi összetétel nagyon megváltozott,
egy képviselő van, aki a kezdetek óta tagja, Pál Csaba képviselő, aki az 1990. szeptember 30-i
választáson nyert először, azóta folyamatosan a képviselő-testület tagja. Személy szerint ő
1992. október 1. napjától dolgozik az önkormányzatnál. A 23 év alatt nagyon sok minden
történt. Az 1990-ben alakult Országgyűlés elfogadta a választójogi törvényt, az új
önkormányzati törvényt, mely szerint Magyarországon a lakosság választotta meg a
polgármestert és képviselőket. Az Alkotmányba is belekerült a helyi önkormányzáshoz való
jog. Az önkormányzat tulajdont kap a Magyar Államtól, az állami vagyon szét kellett osztani
az önkormányzatok között. Tanulni kellett az önkormányzatiságot és a mai napig is tanuljuk.
Erre volt példa a legutóbbi alakuló ülés is. Az ülésszakot 20 évvel ezelőtt tette bele az
SZMSZ-be. Senki sem gondolta volna, hogy 20 év után lesz aktuális és időszerű.
Szubjektiven ítéli meg ezt a 25 évet Sásd vonatkozásában. Igyekezett elkerülni a
személyeskedést. Felsorolta név szerint az első képviselő-testület tagjait, mely szerint Kovács
Sándomé polgármester, Maros Ernő alpolgármester, Pintér György, Dr. Varga László, Marcz
Mihályné, Rabkovács Árpád, Árvái Józsefné, Pál Csaba, Szabó József, Skoda Dénes, ifj.
Nyári Gyula. Sásdon semmi sem volt egyszerű és ha nem volt probléma, akkor csináltak
maguknak. Ezzel már a jegyzői állás betöltésekor is találkozott. Amikor ő jelentkezett a
jegyzői állásra, akkor első körben sikertelen lett a pályáztatás, több pályázó volt és a 7
önkormányzat nem tudott megegyezni. Akkor kérték tőle, hogy tartsa fent a pályázatát a
második körre. A második körben megnyerte a jegyzői állást. Augusztus 20-án ünnepi
testületi ülés és ünnepi szentmise is volt. Kovács Sándomé akkori polgármester meghívta őt,
mint leendő jegyzőt, hogy ismerkedjen a településsel. A francia Pierrelaye város küldöttsége
akkor járt Sásdon, akik szintén részt vettek az ünnepségen. Itt volt a polgármesterük,
alpolgármesterük és a tolmácsuk, akit kértek, hogy mindent fordítson, ami elhangzik. A
szentmisén az esperes úr az ünnepi szentmise közepén nagyon kiosztotta a testületet, továbbá
a polgármestert. A tolmács mindezt fordította. A probléma és a konfliktus forrása a II. vh.
emlékmű helyének megválasztása volt. Ezen a település lakossága nagyon összeveszett és
megosztotta a települést. Az esperes úr mindenkit meghívott a plébániára vendégségbe, az
esperes úr ott mindenkivel koccintott, mintha semmi nem történt volna.
Úgy ítélte meg, hogy a sásdi önkormányzat 25 éve egy sikertörténet. A település fejlődéséhez
mindegyik testület és polgármester hozzátette a maga tégláját. Ez a sikertörténet azonban nem
volt problémamentes. Itt már említett a II. vh. emlékművet, de lehet példálózni a holland
lakópark és jóléti tó kialakításával, forgalmi csomópont körüli felhajtással, itt volt egy
botrányos közmeghallgatás, alsóőrsi ingatlan tulajdonjogának rendezésével.
Volt negatív élménye is, aminek szenvedő alanya volt, mely szerint nem volt olyan ciklus,
amiben ne lett volna gyanúsított és még rabosították is. Ilyen ügy volt a víztisztítós ügy is. A
politikai csatározásokba akarata ellenére mindig bevonták, pld. Skomes bérleti ügy. Az akkori
jogszabályok szerint bérleti szerződést kötött a bérlőkkel sörfőzés céljára. Az esperes úr
emiatt elment a Bm. Köztársasági Megbízotti Hivatalhoz a jegyző intézkedését vitatva. Tehát
mindig volt valami gond az intézkedésekkel kapcsolatban.
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Elmondta, hogy nagyon sokat köszönhet a képviselő-testületeknek és a polgármestereknek is.
Pld. támogatást kapott másod diploma ügyben, kiemelt letelepedési támogatást kapott,
feleségének munkahelye lett, jutalmazásokat kapott. De a legfontosabb, hogy partnerként
vonták be a fejlesztésekbe és meghagyták a szakmai függetlenségét.
A 90-es években Kovács Sándomé akkori polgármester megbízásából képviselhette országos
szinten a Községi Önkormányzatok Szövetségét a különböző egyeztetéseken, szakmai
kérdésekben és jogszabály-tervezetek véleményezésében. Angliai cserelátogatáson többed
magával a magyar önkormányzatokat képviselhette, két hétig volt Angliában. Kovács
Sándomé többször is kitüntetésre javasolta.
Fodor István 2003-ban lett az új polgármester, akivel szintén jó viszonyt alakított ki, hagyta őt
dolgozni és a többletmunkát anyagilag is elismerte. Itt megemlítette, hogy a kistérségi társulás
megalakulásának szakmai előkészítése, kezdeti működésének szakmai menedzselése
kizárólagosan az ő feladata volt. Mágocsot is ő beszélte rá, hogy maradjanak itt, ne menjenek
át Komlóhoz. Ebben az időben elkészített egy pályázatot, melyet megnyertek, ez az a busz,
amivel Godó György jár. Az a szomorú, hogy ezt a társulást most neki kell majd
megszüntetnie.
Nagyon büszke arra, hogy ő hozta létre az első önkormányzati oktatási társulást 1995-ben
(TOT-ot), ezt azért tették, mert plusz kiegészítő normatívát adtak rá. Egyben mintául szolgált
3 megyében a sásdi modell és annak szakmai anyaga.
Több sikeres pályázatban vett részt, többek között gázberuházás, városháza kialakítása,
közösségi ház építése. Székely Szilárd akkori polgármesternek is megköszönte, hogy bízott
benne és hagyta az elképzeléseit érvényesülni, az együtt töltött 7 évben nagyon jó
munkakapcsolatuk volt. Ezt követően Rabb Győzőné lett a polgármester, akivel
összecsiszolódtak, közösen munkálkodnak a tanuszoda projekt előkészítésében, az ivóvizes
KEOP pályázat lezárásban, az óvodai felújítási pályázat lezárásban.
A város életében meghatározó volt és a fejlődést szolgálta az első ciklusban 1991-1994. a
szennyvízberuházás a hömyéki rész kivételével. Általános vélemény volt, hogy a település
akkor tud fejlődni, ha van megfelelő infrastruktúrája. Ezt a szennyvízberuházást
„megörökölte”, ami forráshiányos volt és azért, mert az akkori Pénzügyi Bizottság (Pál Csaba,
Skoda Dénes, Nyári Gyula) túl becsületesek voltak és nem engedték, hogy meghasalják a
pályázat összegét, amikor beadták. Csakhogy az első négy évben ez volt az önkormányzatok
aranykora, bár nehéz volt a gazdasági helyzet, de nagyon sok pénzt kaptak az
önkormányzatok nagyon sok feladatra. Az egészséges ivóvízprogram akkor indult. Sásdon
akkor a szennyvízberuházás volt, ahol nem engedtek több pénzt betervezni a pályázatban,
mint amennyit valósan alá tudtak támasztani. Betették, de levettek belőle, így forráshiányosak
lettek. Itt kezdődött a baj, nem tudták befejezni a beruházást. Hitelt kellett felvenni, az
önkormányzat nagyon eladósodott.
Pál Csaba képviselő elmondta, akkor nem lett volna baj, ha a lakosság felemelt összeget
fizetett volna és nem három éven keresztül évi 3.000,-Ft-ot fizet. Fizethetett volna a lakosság
40-50 eFt-ot is, akkor nem lett volna baj.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy majdnem végzetes hibát követtek el 1993-ban, ha a
német márka kölcsönt felvették volna. Az erről szóló előterjesztés mindenki részére kiosztásra
került. A lényege az volt, hogy felveszik a kölcsönt a németektől, kb. 200 mFt értékben német
márkában, amelyet az OTP-nél lekötöttek volna és a bankok közötti kamatkülönbözet
elegendő lett volna a sásdi költségvetési hiány pótlására, sőt még többletbevételt is
eredményezhetett volna. így lefedésre kerülhetett volna a szennyvízhiány. A német bank
viszont kikötötte, hogy az OTP kézfizető kezesként álljon be az önkormányzat mögé.
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Az OTP is résen volt. 10 évre előre üzleti tervet kellett készíteni bevétellel és kiadással
tételesen. Közel 1 év alatt eljutottak arra a szintre, hogy az OTP kézfizető kezesként beállt az
önkormányzat mögé és aláírta a szerződést. Kovács Sándoménak nagyon jó kapcsolatai
voltak, rendszeresen tárgyaltak a budapesti Nádor utcában lévő OTP Igazgatósággal. Volt
ennek a modellnek azonban egy gyenge pontja, mely szerint ha 15 %-nál nagyobb a
pénzromlás a márka és a forint között a futamidő alatt, akkor már nem az önkormányzat nyer,
hanem ráfizet és többletkiadással jelentkeznek a német bank felé, mert az önkormányzat
tartozása német márkában volt nyilvántartva. Minden meg volt, megküldte a német bank az
általa aláírt szerződést, amit az OTP is aláírt, megnézte és azt mondta a Pénzügyi
Bizottságnak, hogy ezt nem szabad aláírni. Azon a napon ugyanis Szabó Iván lett a
pénzügyminiszter, amikor bejelentették, hogy a pénzromlás mértéke 33 %-os. Valamennyi
szakértő, aki itt volt a testület előtt, azt mondták, elképzelhetetlen, hogy 15 %-nál nagyobb
legyen a pénzromlás Magyarországon. Mégis 33 % lett a pénzromlás és az infláció is
meghaladta a 20 %-ot is. Emiatt mondta azt a bizottságnak, hogy ezt nem szabad aláírni, mert
akkor nagy baj lesz. Ezt követő testületi ülésen elfogadták az érveket és úgy döntöttek, hogy
nem írják alá a szerződést. Mindezek után fenyegető levelet kapott tőlük, be akarták perelni,
mi az, hogy az önkormányzat nem írta alá a szerződést. Az OTP cserébe, hogy ő aláír,
kikötötte, hogy csak nála lehet lekötni a pénzt, csak ő lehet a bankszámlakezelőjük, továbbá
az összes önkormányzati ingatlant zálogosítani kellett volna. Ha aláírnak az önkormányzat
elvesztette volna minden forgalomképes ingatlanát és legalább 10 évig nem kellett volna azon
gondolkodni, hogy milyen fejlesztések valósulhatnak meg. Szerencsére nem így történt.
A II. vh. emlékmű avatása 1993-ban volt. Az emlékművet Göncz Árpád köztársasági elnök
avatta, ennek főrendezője, szervezője én lehettem.
Az 1995-1998. közötti ciklusban kiemelkedő volt a gázberuházás. Két cikluson keresztül
folyamatos az utak felújítása, aszfaltozása. A várossá nyilvánítás 1995. július 1-én volt, a
középiskola alapítása 1996-ban alapítványon keresztül, majd 1998-ban átvették az iskolát. A
víztisztító építésére is ekkor nyertek céltámogatást. Erre nagy szükségük volt, mert víztisztító
hiányában határidő tűzésével a két sásdi kutat hatóságilag lezárták volna.
A gázberuházással kapcsolatban elmondta, hogy a DDGÁZ Dombóvárig elhozta a gázt és
lehetőség nyílt arra, hogy Sásd is rácsatlakozzon a rendszerre. Nagyon sokat tárgyaltak,
elmondták elhoznák Sásdra, ha lenne annyi egység, hogy érdemes legyen eljönniük.
Kiszámolták, hogy 1997-ben a lakossági hozzájárulás 108 eFt lett volna fogyasztóként.
Sásdon akkor ennyit nem fizettek volna a lakók, ez még most is soknak számít. Kovács
Sándomé polgármester tudomást szerzett arról, hogy meg fog jelenni egy pályázat, amit az
önkormányzati tulajdonban lévő vezetékes közszolgáltatással összefüggő létesítmények
bővítésére, korszerűsítésére írnak ki. Felhívta őt telefonon, hogy nézzen utána és el kell
dönteni, tudnak-e pályázni. Első olvasatra úgy tűnt, hogy ők erre pályázni nem tudnak. Az a
mű ugyanis, ami megvalósulna a DDGÁZ keretében, nem kerülne önkormányzati tulajdonba,
ez a DDGÁZ-é lenne. Arra gondoltak, hogy az önkormányzati ingatlanok korszerűsítése
címén benyújtható a pályázat. Jelezték igényüket és kidolgozták a pályázatot. Az
önkormányzatnak le kellett tennie 16 mFt-ot. Ez a sásdi Önkormányzatnak nagyon nagy
összeg volt. A kiosztott megállapodás arról szól, hogy az önkormányzat helyett a DDGÁZ
leteszi ezt az összeget. Ekkor egy más jellegű Államkincstár működött, aminek az volt a
dolga, hogy a nyertes Önkormányzatokkal a támogatási szerződéseket megkössék és a
támogatási összegeket folyósítsák. A szerződések megkötésekor egyben törvényességi
ellenőrzési jogkört is gyakorolt, illetve az elszámolásokat is folyamatosan ellenőrizték. Az
Államkincstár igazgatója a Területfejlesztési Tanácson rögtön jelezte, hogy megvétózza a
sásdi pályázatot, mert törvénysértő, mivel véleménye szerint ezen a címen céltámogatás nem
adható. De végül is a Tanács többségi szavazattal elfogadta a pályázatot.
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De az önkormányzatnak a támogatási szerződést az Államkincstárral kellett megkötnie.
Bementek közösen az Államkincstárhoz a polgármester asszonnyal ez ügyben, hogy minden
elő van készítve, az ottani ügyintéző közölte, hogy ebben a formában nem írhatják alá
egyáltalán ezt a támogatási szerződést, mert törvénysértő és nem vállalhatja át a DDGáz, mint
egy külsős cég az önrészt. Nem volt mindegy, hogy a sásdi lakosok ingatlanonként 30 eFt-ért
juthattak gázbekötéshez. A polgármester asszony a nyertes döntés ismeretében kihirdette a
lakosság körében a hozzájárulási összeget és a sajtónak is többször nyilatkozott. Az volt a baj,
hogy az önrészt az önkormányzat nem tudta igazolni (több mint 16 mFt). Végül is a
DDGázzal köszönhetően a polgármester asszony jó kapcsolatainak sikerült soron kívül
egyezséget kötnünk és a szerződés aláírása előtti utolsó pillanatban átutalták az önkormányzat
számlájára az önrészt. Az igazolás birtokában végül is. sikerült az Államkincstárral a
támogatási szerződést megkötni. Elmondható, hogy így lett Sásdon a lakossági befizetés 108
eFt-os terhe 30 eFt-ra csökkentve. A sásdi önkormányzatot ismét feljelentették. Az egyik
minisztérium is vizsgálódott ez ügyben. De végül is sikerült mindenkit meggyőzni, hogy
igazunk van.
1999-2002. időszakban közvilágítás korszerűsítése, iparterületek kialakítása történt (12 db).
Az iparterületeket az önkormányzat elbukta, a felszámoló elvitt mindent. (Negatívumként
említette a holland lakópark, jóléti tó kialakítása utópia volt és a városnak ez 30 mFt-jába
került). A malomépület és területének megszerzése. Ez nagyon jó vétel volt.
2003-2006. időszakban az önkormányzat pénzügyileg stabilizálódott. Az elvesztett
iparterületek egy részének visszaszerzése bírósági úton megtörtént. Értékesítve lett a piactér,
malom épület, ami nem volt baj, mert lehetőség teremtődött arra, hogy városképileg
meghatározó épület épüljön oda (új lakások és CBA üzlet, bankfiók). Végre elkészült a várva
várt új rendezési terv.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy Kovács Sándomé polgármester asszony szerzett 60
mFt-ot, amiből az ipari parkban minden közművet megvalósítottak, művelési ágból való
kivonás költségei, sok pénzt fektettek az ipari területek kialakítására.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ebben az időszakban az akkori testület majdnem
visszaadta az iparterületeket Felsőegerszegnek egy korábbi megállapodás alapján. A
felsőegerszegi polgármester érvényesíteni szerette volna visszavételi jogát e területekre és
majdnem sikerült is nekik. A két képviselő-testület együttes képviselő-testületi ülésén sikerült
lebeszélni a sásdi testületet a felsőegerszegi kérés teljesítéséről.
2007-2010. időszakban sikeres eu-s pályázatok. Kiemelt jelentőségű ezek közül a városháza
kialakítása, közoktatási intézmény felújítása és közösségi ház építése. Soha ekkora támogatás
egy cikluson belül Sásdra nem érkezett, mint ebben az időszakban, ami több mint 1 milliárd
forint volt. Megjegyezte, teimészetesen a beruházások kapcsán itt is volt jóakarójuk. Több
feljelentést is tettek a polgármester és jegyző ellen, de eljárások nem indultak.
2011-2014. időszakban sor került a közösségi ház átadására, az egészséges ivóvizes KEOP
pályázatot elnyerték és a kivitelezés megkezdődött 8 településre (új ivóvízkutak, víztisztítók
létesítése), óvoda felújítása, járási cím és székhely megszerzése. Erős összefogással valósult
meg a cím elnyerése. A megyei Kormányhivatal nagyon sokat segített ez ügyben, mert már
miniszteriális szinten olyan döntés született, hogy a sásdi kistérségben nem lesz járás. Dr.
Hargitai János kormánymegbízott sokat segített ebben az ügyben. Godó Erzsébet is sokat tett
ennek érdekében, ezért a várostól kitüntetést is kapott.
Ez évtől biztos, hogy megvalósul a mentőállomás, tanuszoda, tűzoltóőrs és még vissza vannak
az önkormányzati pályázatok.
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A hivatal a 23 év alatt szervezetileg, struktúrájában teljesen átalakult, megújult. Amikor ő a
hivatalba jött dolgozni, akkor szinte az őskorba jött, Sásdon megállt az idő. Ami elképesztő,
hogy a 7 önkormányzatnak egy közös számlája volt. A sásdi polgármester gyakorolta az
utalványozási és kötelezettségvállalási jogot a többi falu felett is. Ez törvénytelen volt. A 25
fős apparátusból a jegyzőn kívül még 2 főnek volt diplomája. Inkább középfokú
végzettségűek dolgoztak, de a legtöbbnek nem is volt szakirányú végzettsége. Viszont nagyon
lelkiismeretesek, szorgalmasok és becsületesek voltak. 2 évbe telt, hogy a pénzügyi csoportot
ráébressze arra, mi az, hogy szakfeladatrend, mi az, hogy önkormányzati gazdálkodás, mi az,
hogy önkormányzatiság, mi az, hogy döntési szabadság. Egy számítógép volt a hivatalban.
Egy személyben volt jegyző, pénzügyi vezető, jogalkalmazó. Az apparátus úgy félt a
számítógéptől, mint „ördög a tömjénfüsttől”. Ő akkor a pályázatában vállalta, hogy az
informatikát be kell vonni a közigazgatásba, ez a jövő, ez követelmény. A 23 év alatt sikerült
azt elérni a képviselő-testületekkel együttműködve, hogy 2002-től osztályokat tudtak
szervezni. A személyi állomány teljesen megújult, hiszen generációváltás történt ebben a 25
évben. Ma a diplomások száma az apparátus 57 %-a, néhányuknak több is van. Ez az arány
megfelel az elvárásoknak, ahhoz, hogy a feladataikat ellássák. A középfokú végzettségűek is
szakirányú képesítéssel rendelkeznek. Áttörést a 2010. évi új városháza kialakítása jelentette.
A testület komoly anyagi terhet vállalt ennek kialakításában és a hivatal bebútorzásában is.
Ma már egy járási székhelyhez méltó környezetben dolgozunk, az apparátus nemcsak
szorgalmával, de szaktudásával, szakmai felkészültségével is alkalmas a közigazgatási,
önkormányzati feladatok szakszerű intézésére. A 25 év alatt két ízben is a testület igen bátor
döntést hozott. Az egyik ilyen volt, amikor 2011-ben beálló gazdasági válság miatt a
bérkifizetéseket felfüggesztette. A képviselő-testület majdnem feloszlatta magát. Aktív
dolgozók lettek elbocsátva a takarékossági intézkedések jegyében. Ilyen korábban még nem
volt. A másik ilyen az volt, hogy a Pécsi Vízmű Zrt-vel a szolgáltatási szerződést egyoldalúan
felmondták 2011. áprilisában. A bíróság egy per kapcsán kimondta, hogy ez a szerződés nem
szűnt meg, ez a szerződés csak szünetel, tehát élő szerződésük van a Pécsi Vízmű Zrt-vel,
attól függetlenül, hogy már nem ő a szolgáltató. A Pécsi Vízmű Zrt. kártérítési pert indíthatott
volna az elmaradt haszonra, kárra, költségre nézve. Addigra már szerencsére olyan állapotban
voltak gazdaságilag, hogy erre már nem volt erejük. Amikor a testület ezt bevállalta ilyen
kockázati tényezők mellett és birtokba veszi önhatalmúlag a közműveit, akkor a jegyző
hatóságilag kötelezte a birtokvédelem címén a Pécsi Vízmű Zrt-t. A jegyzővel szemben
viszont hivatali hatalommal való visszaélés címén feljelentés indult, ellene megindult a
nyomozás, mert olyan határozatot adott ki, amit nem adhatott volna ki. A körülményeket
mérlegelve végül is a nyomozóhatóság megszüntette az eljárást. A bírósági perben a Vízmű
Zrt. kártérítési pert indított a polgármesterrel és a jegyzővel szemben, mondván, hogy
törvénytelenül jártak el és ezért ők a saját vagyonukkal is felelnek a város érdekében hozott
intézkedéseikért. A bíróság többéves per eredményeként ezt a keresetet végül is elutasította.
Zárógondolatként elmondta, hogy a 23 év alatt valamennyi testületnek nagyon sokat
köszönhet. Háromszor telj esztették fel címzetes főjegyzői cím elnyerésére, amit sajnos nem
nyert el, de ez nem a testületek hibája.
Rabb Győzőné polgármester megköszönte jegyző úrnak a részletes előterjesztését.
Megköszönte jegyző úr és az apparátus munkáját. Úgy érzi, hogy személy szerint minden
olyan dologban, amiben a jegyző úr segítsége volt, mindig megköszönte a munkáját.
Dr. Juszt inger János alpolgármester elmondta, hogy a jövő évben lesz 10 éve, hogy
képviselő lett, ebben nagy szerepe volt jegyző úrnak, hogy meghívást kapott valamikor egy
testületi ülésre a zenekar ügyében, ha ez akkor nincs, akkor Őnem lesz képviselő.
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Elmondta, hogy megjelent a közelmúltban a Választások Magyarországon 2014. című
tanulmánykötet, ami egy tavalyi konferencia előadását foglalja össze, 6 ebben a könyvben írt
egy tanulmányt a tavalyi helyi önkormányzati választásokról, ezen a héten, pénteken 11
órakor kerül sor ennek a kötetnek a bemutatására Pécsen a rektori aulában. Mindenkit
szeretettel vár.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy annak idején, amikor ez a ház még művelődési
központ és könyvtár funkciójában működött, személy szerint már akkor tanácstag volt és
ugyanebbe a terembe járt tanácsülésekre. Ezt követően pedig a Népjóléti Bizottság külsős
bizottsági tagjaként dolgozott az önkormányzatnál.

Egyebek
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy 2015. november 14. napján a Sásd TÉKÁban megrendezésre kerül zártkörű rendezvény. Megkérdezte a testület tagjait, hogy ki venne
részt ezen a közösségépítő rendezvényen. A rendezvényen környékbeli polgármesterek is részt
vesznek. A zsűri egyik tagja az Y-Pulyka Kft. részéről Horváth Lajos ügyvezető lenne.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy sásdi kezdeményezés alapján néhai Göncz Árpád volt
köztársasági elnök emlékére temetésével egy időben 15 órai kezdettel Sásdon lenne egy
szervezett dolog a II. világháborús emlékműnél, ahol kihelyeznék a fényképét, virágos lehet
letenni és gyertyát lehet gyújtani.
További kérdés, hozzászólás nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte a
meghívottak megjelenését és a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta. A testület zárt
ülésen folytatta a tanácskozást.
Kmf.

Rabb Győzőné
polgármester

