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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. május 19. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

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

Dr. Jusztinger János alpolgármester és Hausmann Mária 
képviselő.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

- energetikai pályázat beadását,
Sásd Városi Sportkör támogatási kérelmét,

- falugazdászok részére irodahelyiség biztosítását,
- Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett rendezvény 

támogatási kérelmét.

Továbbá javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeket az alábbi változtatással 
tárgyalják: Első napirendi pontként a meghívóban szereplő 3./ napirendi pontot. Második 
napirendi pontként a meghívóban szereplő 4./ napirendi pontot. Harmadik napirendi pontként 
a meghívóban szereplő 2.1 napirendi pontot. Negyedik napirendi pontként a meghívóban 
szereplő 1./ napirendi pontot, ezt kiegészítve a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési 
Központja nyári nyitva tartását. Majd ezt követően a felvett és a meghívóban szereplő 
napirendi pontokat.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett döntött:

1./ Beszámoló az ÁMK közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról és a Sásdi ÁMK 
Városi Könyvtára és Művelődési Központja nyári nyitva tartása 
Előadó: Bódog Vilmosné intézményegység-vezető
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2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi 
Szociális (és Gyermekjóléti) Szolgálat működéséről 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

Orbán Éva intézményvezető 
Babodi Adrienn intézményvezető

3 ./ Új GYEP pályázat előkészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

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

5/ Energetikai pályázat beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6/ Sásd Városi Sportkör támogatási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

7./ Falugazdászok részére irodahelyiség biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8/ Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett rendezvény
támogatási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve és 2015. évi
mérlegbeszámolój a
Előadó: Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

10. / Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Koszorús Tímea aljegyző

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

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 9-11./ napirendi 
pontokat az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés 
keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

Í J  Beszámoló az ÁMK közművelődési és könyvtári feladatok ellátásáról és a Sásdi 
ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja nyári nyitva tartása 
Előadó: Bódog Vilmosné intézményegység-vezető
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írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Bódog Vilmosné intézményegység-vezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az idei 
évi beszámolóját úgy készítette el, ahogy azt Gálné Banizs Gabriella AMK igazgatója kérte, 
mely szerint a beszámolóval együtt a munkaterv is legyen elkészítve. Eddig ez úgy történt, 
hogy koordinációs értekezlet keretében tárgyalták meg.
A személyi feltételekkel kapcsolatban elmondta, hogy 1 fő könyvtáros dolgozik az 
intézményben, aki nagyon komoly szakmai tudással rendelkezik. Az intézményben olvasókört 
működtet. Ő látja el a könyvtár állománygyarapítását, állományfeltárását, kölcsönzését, 
állományvédelmét és a könyvtári nyilvános intemethasználók regisztrálását. Ebben az évben 
könyvtári közfoglalkoztatott is dolgozott. Könyvtárosi feladatot lát el ugyancsak Meggyesi 
Mónika, aki a Csorba Győző Könyvtárral kötött együttműködésüknek köszönhetően 
dolgozhat az intézményben. Az ő bérét és útiköltségét is a pécsi könyvtár utalja át az 
önkormányzatnak. Nagyon sokat segít a művelődési feladatok ellátásában, de elmondhatja, 
hogy Urvald Péter műszaki referens és Ragoncsa-Bódis Anikó kulturális közfoglalkoztatott is 
sokat segítenek az intézményben. A Sásd és Vidéke szerkesztését Berendi Pál látja el, de egy 
fiatal médiaszerkesztésben jártas, akár közfoglalkoztatott betanítása időszerűvé válik. Jelenleg 
650 példányban jelenik meg az újság. Sajnos nem kerül eladásra ez a példányszám, 
véleménye szerint le kell venni a példányszámot 500 db-ra. Igyekeznek minden hírt beletenni 
az újságba. Kérte a képviselőket is, hogy írjanak cikkeket. Sajnos a rendőrségi hírek is 
megszűntek, mert nem adnak le híreket.
A ház takarítása létszámilag megoldott, ugyanis a polgármester asszonynak köszönhetően 
közfoglalkoztatottak is segítenek ebben. Köszönetét mondott Pintér Gábor képviselő úrnak, 
aki az ünnepségek lebonyolításában is részt vesz. Továbbá köszönet illeti Szabó Rékát, aki 
műsorközlőként vállal szerepet a város nagyrendezvényein. Nagy segítségükre van az oktatási 
intézmény, a Sásdi Szakképző Iskola, akik a pitefesztiválon és az október 6-i ünnepségen 
szerepelnek. Kiemelte továbbá a civilszervezeteket, akikkel szintén együttműködnek és nem 
utolsó sorban nagy segítséget kapnak Rabb Gyozőné polgármester asszonytól, aki minden 
rendezvényükön ott van és mindenben segítséget nyújt és emellett köszönet illeti a testületi 
tagokat is. A civilszervezetekkel közösen nagyon sok rendezvényt tudnak megvalósítani, 
hiszen a civilszervezetekkel, vezetőikkel jó a kapcsolatuk.
A tárgyi, műszaki és üzemeltetési feltételekben nagy segítségükre van Urvald Péter műszaki 
referens, mint képviselő is ebben nagyon sokat segít. A tárgyi feltételeket természetesen a 
költségvetésnek megfelelően minden évben, amire nagy szükség volt, az intézmény megkapta 
(hűtő beszerzése, paravánok, székszoknyák, székkötők vásárlása). Az idei évben tudják 
megvalósítani a klímabeszerzését. Sajnos a könyvtárban ez nem sikerült beszerzésre ebben az 
évben. Ami még szükséges lenne az a sportcsarnok hangszigetelése, hiszen sok-sok 
rendezvényt akkor bent tudnának tartani.
A Városi Könyvtárnak 2015-ben 403 regisztrált használója volt. Véleménye szerint a 
könyvtárra nagy szükség van. A könyvtárba gyerekek is járnak. Ha igény van rá, akkor Szabó 
Lászlóné könyvtáros tart könyvtári foglalkozást. Olvasóköri foglalkozást is tart immáron 9 
éve. Az Olvasókörnek havonta 10-15 fő a tagja, aki eljár erre a foglalkozásra. A tavalyi évben 
október 5-11-ig tartott az Őszi Könyvtári Hét az intézményben.
A könyvtári munkában kiemelte Meggyesi Mónikát, aki mint mozgókönyvtári referens és a 
könyvtári feladatokba is besegít. A könyvek vonalkódozását szinte egyedül végezte el Szabó 
Lászlóné segítségével.
A közművelődési programjaiknak éves szinten hagyományai vannak, jelentős részben 
ismétlődő jelleggel kerülnek megrendezésre (Magyar Kultúra Napja, sásdi borverseny).
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A tavalyi évben kezdődött újra a Retro Május 1-i rendezvény, az augusztus 20-i Piknik a 
Szoborkertben. 2015-ben részt vett az intézmény a mentőállomás alapkőletételénél és 
átadásánál. Több városi rendezvényt valósítottak meg. A tavalyi évben fontos rendezvény volt 
a város 20. évfordulójának ünnepségsorozata. Tavalyi évben volt a szűrőprogram. A 
regisztrációban segített az intézmény, és ezután is szívesen vállalnak hasonló szervezésben 
feladatot, a lebonyolításban segítséget a továbbiakban is. A karácsonyi vásár adventi 
hétvégékkel zajlott (pálinkaverseny, sásdi betlehemi műsor, a Városi Koncertfúvós Zenekar 
ünnepi koncertje). A tavalyi évben három disco és egy szilveszteri bál került megrendezésre. 
A bérleti díjakból 1.095.500,-Ft bevétele volt a háznak. Az intézmény működteti a Sásdi 
Borbarát Kört, a Sásdi Foltvarró Kört és az Utazók Klubját. Az Őszidő Klub is a házban tartja 
foglalkozását a szakkörteremben. A házban működik a Sásdi Baba-Mama klub, ez a 
valamikori ZenebÖlcsi folytatásaként talált otthonra náluk. A sportcsarnok kihasználtsága 
2015-ben is 100 %-os volt.
Köszönetét mondott Sásd város vezetésének, Rabb Győzőné polgármester asszonynak és a 
képviselő-testületnek, civilszervezeteknek, a Sásdi ÁMK Óvodájának, Gálné Banizs Gabriella 
igazgatónak, a Szakképző Iskolának, vállalkozóknak, akik 2015-ben segítették megvalósítani 
a programjaikat és szponzorálták minden tekintetben a rendezvényeket.

Rabb Gvőzoné polgármester megköszönte az ÁMK minden dolgozójának a tavalyi évben 
végzett munkáját.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi 
AMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2015. évi beszámolóját és a 2016. évi 
munkatervét 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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

71/2016. (Y.19T KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 
2015. évi beszámolóját és a 2016. évi munkatervét elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Bódog Vilmosné intézményegység-vezető kéréssel fordult a testülethez, mely szerint a Sásdi 
AMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja nyári nyitvatartási rendjét, mely szerint 
engedélyezze, hogy a Városi Könyvtár 2016. július 11.-2016. augusztus 5-ig szerdai nap 
kivétellel zárva tartson.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kérelmet támogassa. 

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

72/2016. ÍV. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárult ahhoz, hogy a 
Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja nyári nyitvatartási 
rendjét, mely szerint a Városi Könyvtár 2016. július 11. - 2016. augusztus 5. 
napjáig szerdai nap kivétellel zárva tartson.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

2./ Beszámoló az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a 
Sásdi Szociális (és Gyermekjóléti) Szolgálat működéséről 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

Orbán Éva intézményvezető 
Rabodi Adrienn intézményvezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy korábban is két szakmai egységtől kaptak 
beszámolót. A Humánügyek Bizottsága ülésén foglalkoztak az előterjesztés körébe tartozó 
egyik kérdéssel a szünidei gyermekétkeztetéssel, melynek kapcsán tavasszal már voltak olyan 
tapasztalatok, amelyek az idei évben beavatkozást igényelnek, konkrétan, hogy a szülők nem 
igen igényelték az étkezést, mert a helyben étkeztetés valami miatt nem igazán felel meg a 
szülői igényeknek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy hamarosan esedékessé válik az, amiről már 
korábban is beszéltek, hogy az Arad u. 1. szám alatti épületrészt használja jelenleg a szociális 
társulásuk, ez hamarosan majd bővülni fog m2-ben, mert a jelenleg ott lévő Kft. majd 
átmenne a Rendőrség udvarában lévő irodahelyiségbe. Az ott lévő Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület pedig júniusban elköltözne a Sásd, Dózsa u. 33. szám 
alatti önkormányzati ingatlanba. A jövő hét folyamán lesz majd egy szemle. Reméli, hogy a 
szociális intézmény feltételei most javulni fognak, illetve nagyobb lesz a tér, és ennek 
következtében az idős gondozásban is a létszámokban már voltak döntések.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte mindkét intézményvezetőnek a tavalyi évben 
végzett közös munkájukat.
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Javasolta a testületnek, hogy a kiadott 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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

73/2016. CV. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt az önkormányzat 2015. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről és a Sásdi Szociális (és Gyermekjóléti) Szolgálat működéséről 
szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Úi GYEP pályázat előkészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében 
megjelent Horváth Lászlót és Csonkáné Utasi Gabriellát. írásban mindenki kézhez kapta az 
ezzel kapcsolatos anyagot és határozati javaslatot.

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta a testület figyelmét arra hívta fel, hogy milyen döntést kell 
meghozni, milyen felelőssége van a testületnek a döntés meghozatalával, milyen 
kötelezettségeket kell vállalni, mivel kell számolni és melyek azok a feladatok, amelyeket 
teljesíteni kell. Minden más a tanulmányban lesz rögzítve. Ahhoz, hogy a tanulmányt beadják, 
előtte az országos szakmai programmal egyezőséget kell ennek garantálnia.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy a 
Szeretetszolgálaton belül is nagy feladat számukra, hogy kíséijék ezeket a gyerekesély 
programokat, amelyek kialakulóban vannak. Az előkészítési szakaszban részt kell venniük, de 
a munkában is, tehát együtt fognak dolgozni. Van egy regionális rendszer, ami régiónként 
kialakult szakmai csapat, akik segítik a tevékenységeket. Továbbá óriási lehetőség, ami óriási 
felelősség is. A kiírásoknak a rendszerével kapcsolatban elmondta, hogy az ő kísérő 
pályázatuk is még lebeg a levegőben, hiszen még elbírálás alatt van. Minden pályázó arra 
törekszik, hogy az első körbe bekerüljön. Erre a pályázatra 31 járás tud pályázni, annyi forrás 
van rá, hogy valamennyi pályázó térség akár a maximumot is elérheti.
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Horváth László a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy a város kezében 
van egy lehetőség és feladat is, hogy a járási módszertani és gyermekjóléti központot 
fenntartó adja be a pályázatot. Fontos lehet a döntés meghozatalában, hogy június 15-el 
várható, hogy kinyílik a pályázati felület. Ez lehet akár az első indok is az első kör beadására. 
Valamennyi járás azon van, hogy minél előbb beadják a pályázatot. Arra mindenféleképpen 
kell idő, hogy a megfelelő előkészítő szakasz megtörténjen. Történjenek meg a beszélgetések, 
legyen egyfajta problématérkép, egyfajta diagnosztika a kezükben, amire felépíthető a 
pályázat által kínált lehetőség. Ez alapján 5 évig jobban tud működni a gyerekjóléti szolgálat, 
hatékonyabb lehet a családok ellátásának módja. Ezeken az üléseken szívesen részt vesznek, 
akár a levezetésében, akár csak ötletadásban, információcserében, hogy milyen jó gyakorlatok 
voltak a környéken, vagy az országban bárhol.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy ehhez 
a pályázathoz a jövőben csatlakozni fog egy pályázati kiírás, ami az infrastruktúrafejlesztésre 
lesz kiírva. Ha meg lesz a döntés és a szakmai program kialakul, akkor nagyon kell ügyelni 
arra, hogy csak ott lehetnek majd infrastrukturális fejlesztések, ahol ebben az un. szoft 
pályázatban szolgáltatásfejlesztéseket hajtott végre a rendszer. A felelősséget tovább növeli, 
hogy amit ebben a pályázatban dönt a testület azokon a pontokon tudnak majd 
infrafejlesztéseket generálni azokban a falvakban, városokban ahol szolgáltatásfejlesztés 
zajlott le ennek a koncepciónak a keretén belül. Fontos, hogy igen jól megalapozott szakmai 
munka legyen, mert erre fog ráépülni az, hogy utána milyen épületeket, milyen bázisokat 
hoznak létre a térségen belül a gyerekesélyek növelésére.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a felhívás kiemelné a 
központjuk szolgáltatásának a bővítését. Ebben fontos szerepe van az ott dolgozó 
személyeknek. Fontos szerepe van Babodi Adriennek és Nagy Szilviának, továbbá az ott 
dolgozó régi két dolgozónak is. Nagyon fontos az is, hogy a gyerekesély irodát létre kell 
hozni, ahol szükség lesz irodavezetőre is. Továbbá fontos az is, hogy a GYEP bizottságot is 
létre kell majd hozni. Beszélni kellene majd a projekt utógondozásáról is. A központtal együtt 
kell dolgozni. A gyerekesély irodáról kellene beszélni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ez a pályázathoz lesz szükséges.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ezzel most nem kell a 
testületnek foglalkoznia. A gyerekesély irodát az intézményvezetőnek kell működtetnie, nem 
az önkormányzatnak.

Dr. Kaidon Béla jegyző egyetértett tanácsnok urak hozzászólásával. A testület arról döntsön, 
hogy beadja-e a pályázatot vagy sem és hogy milyen szervezeti formában ki végzi, hogyan 
készül el a dokumentum.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az előző program országosan 
mintaprogram volt és az értékelésben is megkapták a 100 pontból a 100 pontot. Annak idején 
előrébb tartottak, kialakítottak egy módszertant, mely szerint hogyan kell ezt a programot 
felépíteni. A Máltai Szeretetszolgálat azért van hátrányosabb helyzetben, mert még a saját 
programjuk is az előkészületeknél áll. Egyszerre kell a programot előkészíteni (sajátjukat) és 
emellett a másikat támogatni. Akkor a módszertan annyival volt előrébb, hogy az MTA kijött 
és elmondott egy módszertant. A kistérségi társulás nagy számban írt pályázatokat.
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Itt a normatíva elég volt arra, hogy komplett szakmai csapat dolgozzon, azaz 3 pályázatíró 
projektmenedzser dolgozott a pályázaton, akiknek már nem ez volt az első humánerős 
fejlesztési pályázati programjuk. A pályázat benyújtásában önkormányzati vezetők voltak 
kizárólagosan a döntéshozók. Annak idején a pályázati felhívás megegyezik a mostani 
pályázati kiírással. Annak idején egy ülésre eljött egy szakember és ott tájékoztatta a 
polgármestereket a gyerekesély programról. Elmondta, hogy ez egy kísérleti program lesz, 
mert ilyen még az országban nem volt. A korai fejlődési stádiumtól kezdve próbálják meg a 
gyerekek életminőségét kedvező irányba befolyásolni az akkor kifejlesztett képességeik 
állapotával, így a későbbiekben minél rugalmasabban tudjanak szocializálódni akár az 
iskolákban, akár a társadalmi életben. A felelősség a személyi felelősségen múlik, hogyan 
állítják össze az előkészítést. Az előkészítéssel kapcsolatban Budapesten járt és személyesen 
tartott erről tájékoztatást a minisztériumban. Akik az előkészítésben részt vettek, azok az 
emberek Sásdon élnek. Valamennyiüket megkereste, tájékoztatta őket, hogy újra indul ez a 
program és az előkészítői résznél lévő munkában számíthat-e rájuk. A válaszukban 
elmondták, hogy tudnak segítséget nyújtani. Nemrégiben volt egy szakmai megbeszélés, 
ahová az összes érintett szervezet a térségből eljött, aki akkor részt vett benne. Az 
önkormányzatok kevesebben jöttek el, alapvetően nem az önkormányzatok életét fogja 
befolyásolni a pályázat. Mindenki elolvasta a pályázati felhívást, azt mondták, hogy ez a 
program ismét megvalósítható. Véleménye szerint a korábbi szakmai csapatban 
gondolkodjanak. Költségvetésileg elmondható, hogy kisebb a költségvetése, mint az előző 
programnak. A GYEP iroda infrastrukturális működését nem finanszírozza ez a pályázati 
felhívás, ez kb. 10 mFt-os költség. Felhívta a figyelmet arra, hogy ez a pályázat nem 100 %- 
bán finanszírozott. Ehhez 9-10 mFt-ot hozzá kell tenni, mert a gyerekesély iroda költségét 
fizetni kell. Szeretnék elérni, hogy ezt újra tegyék bele a pályázati felhívásba, mert ez 
ellentmondásban van azzal, hogy a pályázat 100 %-ban finanszírozott. Ugyanis abban az 
esetben, ha ezt Sásd bevállalja, akkor a résztvevő településeknél az infrastruktúra 
működtetését biztosítják, vagy a pályázatban elszámolható. A gyep iroda valószínűleg Sásdon 
lenne, ez itt maradna a város költségvetésében. A kitöltő program június 15. napjával fog 
megnyílni. Úgy gondolja, hogy eddig ez nem fog megnyílni, hiszen jelenleg nem áll olyan 
előkészítettségi szinten ez a pályázat, hogy június 15-el ez megnyíljon. De nem is tudnák 
eddig benyújtani a pályázatot.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy olyan 
költségcsomagok kerültek bele, amelyek sokkal rugalmasabbak, mint az előző programban. 
Nagyon kialakulatlan az elvárásrendszer, nem érti miért kellett ilyen gyorsan a pályázati 
felhívás, nyilvánvalóan a tanévhez kötődik.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a munkaszervezetek részéről 
hatalmas volt az elvárás. Akik fent jártak a minisztériumban munkatársak, ők jelezték, hogy 
szeretnék, ha minél előbb megjelenne a kiírás, hogy minél előbb kezdhessenek. Az előző 
programot végig tudták finanszírozni az előlegekből. Ha a programot jó ütemben valósítják 
meg, jól megírják a pályázatot, akkor nincs gond. Sajnos ebben a pályázatban a rezsi nincs 
benne, a kiírás semmilyen formában nem ismeri el a rezsiköltséget.

Horváth László a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy célszerű a 
gyerekjóléti központ közelében, akár egy épületben is létrehozni, mert maga a szakmai 
útvonal és együttműködés együttdolgozás megmaradhasson.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha a KLIK elmegy, akkor az ő helyük adott erre a célra.
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, nem hiszi, hogy a KLIK elmegy.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a KLIK biztosan elmegy, ezáltal visszakapják 
az irodákat és a tárgyalótermet is.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy akkor így az 
infrastruktúrájuk adott, már csak működtetni kell.
Véleménye szerint arról kellene dönteni, hogy ezt a csapatot szervezzék újból egy csapattá. 
Akik ott dolgoznának, az ő fizetésükre lenne pénz. 2 % az elszámolható költség ennek a 
pályázatnak. Személy szerint jogi formába szervezné össze. Ahhoz, hogy minden forrás itt 
maradjon Sásdon és tudjanak ellenőrzést gyakorolni felette, nem az intézménynél szervezné 
meg a pályázatíró csapatot, hanem az AMK-nál és a közbeszerzést ki tudnák kerülni, innentől 
kezdve nem működnek egymással.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében megkérdezte van idő 
cégbejegyzésre?

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 3 nap 
alatt bejegyzik a céget. Ha az előkészítés megtörtént, a dolgozók átmennek dolgozni, és a 
céget megszüntetnék, a továbbiakban nem terhelné őket költség. Céget kellene alapítani, 50 
eFt az ügyvédi munkadíj, 50 eFt az állam felé kötelező törzstőke, amit biztosítani kell.

Urvald Péter kulturális tanácsnok kérdés, hogy saját alapítású kft-jükkel ez megvalósítható- 
e?

Dr. Kaidon Béla jegyző amiről most szó van, arról érdemben akkor lehet dönteni, hogy a kft- 
nek az alapító okiratát el kell készíttetni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a pályázat megírásával kapcsolatban kért két 
ajánlatot. Az egyik ajánlat a DDRFÜ-től, a másik ajánlat pedig az MSB-től érkezett. 
Körbeadta a testület részére, hogy nézzék meg az ajánlatokat.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok azt látja, hogy ugyanazt a munkát végzik el, 
mint a sásdi dolgozók, csak 10 mFt-tal többet kémek. A sásdi emberek el tudják kezdeni a 
munkát, amennyiben azt mondják részükre, hogy kérik a segítségüket. A külsős emberek nem 
tudnak olyan minőségi munkát készíteni, amilyent kell. Annak idején a külsősök elrontották a 
programokat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha nem nonprofit a cég, akkor ugyanúgy közbeszerzési 
törvény hatálya alá fog tartozni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ugyanúgy 8 mFt a nettó.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, nem, egybeszámítási kötelezettség van.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy nincs beszerzés, mert alkalmazottak 
fizet. Tehát nincs a cégnek kiadása, maximum, amit az Önkormányzat bérbe ad irodát.
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Dr. Kaidon Béta jegyző elmondta, hogy létrejön a nem nonprofit cég, onnantól kezdve a 
törvény hatálya alá tartozik, ugyanolyan nyilvánosan be kell számolni a körben, mint a 
többieknek, milyen referenciája lesz?

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, amilyent előírnak, tehát 
létrehozhatnak egy projektcéget, nem kell referenciát kikötni. A pályázat referenciába kiírja a 
szakmai vezetővel kapcsolatban, hogy 3 évet dolgoznia kell. Ők is előírják ugyanúgy, mint 
ahogy a pályázat előírja a referenciákat, ugyanazokat kikötik ezzel a céggel szemben.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nyilvánosan meg kell jelentetni a közbeszerzési 
értesítőben. Véleménye szerint előbb egy ügyvéddel kellene erről tárgyalni. Személy szerint a 
nonprofit cég alapítását támogatja, mert az támadhatatlan.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy ők a 
szakmai oldaláért felelnek. Meg van határozva a keretösszeg, nem feltétlenül szolgáltatásban 
kell gondolkodni. Akkor nem kellene ezt az egész céges dolgot elindítani. Azt mondja a 
pályázat beadója, hogy erre a célra x dolgozót felvett és azokat a bérköltségeket, amelyek itt 
keletkeznek, azt itt ebbe elszámolják.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a megvalósíthatósági 
tanulmánynál semmilyen kritérium nincs, csakhogy mennyi számolható el. Akkor 
valószínűleg céget sem kell létrehozni, lehet, célszerű lenne, de nem muszáj. A gyerekesély 
irodát létre kell hozni. Úgy gondolja, hogy az érintett személyeket össze kell hívni és 
megbeszélni képesek lennének-e ők egy olyan szervezeti felépítést összeállítani, akik egymás 
között leszabályoznák a feladatokat, konkrétan kinek mi lenne a feladata, hogy ez a 
dokumentum létrejöjjön. Annak idején 3 személy fogta Össze, most többen vannak.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta jó lett volna, ha tanácsnok úr ezzel már konkrétan 
jött volna, hogy kik ezek az emberek, akik dolgoznának.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ő már kétszer is 
kezdeményezte a Humánügyek Bizottságát, hogy üljön össze és mindig a bizottság a testületi 
ülésre való hivatkozással folytatta a munkáját. Ő már mondta, hogy beszéljenek és jussanak el 
odáig, hogy mit kell csinálni. Ő ezt a bizottsági ülésen elmondaná.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azokkal a személyekkel is szeretne konkrétan 
találkozni, beszélgetni, akik dolgozni fognak ebben. Eddig már el kellett volna jutni. Ő nem 
tehet arról, hogy a bizottság ezt nem tudta lebonyolítani.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy volt megbeszélés, akit 
meghívtak eljöttek azok az emberek, akik dolgoztak a pályázatban.
Miután humánerőforrás fejlesztésről szól a pályázat, személy szerint összehív egy informális 
megbeszélést, aminek a szakmai előkészítő tárgyalásra, ahol elmondják az emberek ki mit 
csinált a programban. Ők már felkészülve jönnek a megbeszélésre.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy május 
31. a határidő.



11

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy Koszorús Tímea aljegyző részére készítsen egy 
névsort a meghívottakról, aki majd kiküldi a meghívókat és május 31-én megtörténhetnek az 
egyeztetések.

Dr. Kaidon Béla jegyző a testület hatalmazza fel Székely Szilárd településfejlesztési 
tanácsnokot, hogy a testület nevében kezdeményezzen szakmai megbeszélést a szóba jöhető 
szakértőkkel, akik ebben a projektben részt vennének. A megbeszélés alapján, annak 
ismeretében tenne javaslatot a bizottság bevonásával.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint történjen meg ez a megbeszélés és utána a testület 
újra üljön össze és tárgyalja meg.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a GYEP pályázatot adják be. 

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül — az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

74/2016. ÍV. 19.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az EFOP- 
1.4.2-16. kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című felhívásra 
a pályázatot beadja. A pályázat előkészítéséről a következő ülésén dönt.

Határidő: a következő testületi ülés, de legkésőbb 2016. június 9.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a Gyerekesély Bizottságot mennyire 
kell bevonni?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a bizottságot meg kell újítani, hiszen sok tagja 
már nincs.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy 
elviekben a Gyerekesély Bizottságba azok a szakemberek lettek bevonva, akik részt vettek a 
programban.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy az ő esetükben a mikro térségi elnökök 
voltak benne, tehát olyan polgármester, aki egy mikro térséget összefogott.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy a Gyerekesély Bizottságba a 
sásdi képviselő-testület egy főt delegáljon.
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Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogyha ez 
egy újraindítási dolog, akkor a bizottság összeül majd és az új feltételeknek megfelelően maga 
fogja meghozni a döntést, hogy az új tükörnek és egyéb dolgoknak megfelelően át kell kicsit 
koncepcionálni a saját tagságát,

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, akik ebben a bizottságban tagok voltak, már nincsenek itt.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, ha a 
bizottság létezik, akkor magának kell kezdeményeznie, hogy az új rendszernek megfelelően a 
tagságát frissítse.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok mindenképpen frissíteni kell, mert ezek a 
személyek már nem dolgoznak abban a beosztásban.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a sásdi polgármesternek tagja kell, hogy legyen, 
hiszen az önkormányzat a pályázó.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy a 
bizottság most függetlenül működik a pályázattól.

Dr. Kaidon Béla jegyző a testület mikor fog összeülni ebben a témában?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy minél előbb szükséges majd összehívni a 
testületet, véleménye szerint június 9. napján legyen a testületi ülés.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ez költségvetési kérdéseket 
fog érinteni. Amikor ez a szervezet kvázi feláll, amikor lesz az első megbeszélés, akkor kell 
készíteni egy modellt. Valakinek itt már össze kell állítani ennek a költségvetési részét, 
mennyibe kerül a dolgozók bére, A testület elé olyan érdemi javaslattal tudjanak állni, hogy 
dönteni lehessen. Ezekkel a személyekkel előzetesen beszélni kell, nemcsak meghívni a 
megbeszélésre. A meghívottakat megkéri, hogy a megbeszélésre elképzeléseikkel jöjjenek.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a megvalósult pályázat alapján nagyjából 
be lehet költségeim.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy sima megbízási szerződéseket kell kötni, tehát nem 
szükséges munkaviszonyt sem létesíteni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy majd nyilatkoznak erről, mert 
a megbízási szerződés összegének a felét levonják adóban.

Csonkáné Utasi Gabriella a Máltai Szeretetszolgálat képviseletében elmondta, hogy ez egy 
konkrét feladat, amiről szó van.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy a költségvetést ki fogja összeállítani?

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a projektmenedzsment. 
Ebben a kérdésben konkrétan Gábor Gyulára gondolt, ő tudja, hogy kinek mennyi volt a bére.



13

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a testület hatalmazza fel Székely 
Szilárd településfejlesztési tanácsnokot, hogy a testület nevében kezdeményezzen szakmai 
megbeszélést a szóba jöhető szakértőkkel, akik ebben a projektben részt vennének. A 
megbeszélés alapján, annak ismeretében tenne javaslatot a bizottság bevonásával.

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

75/2016. ÍV. 19.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri Székely Szilárd 
településfejlesztési tanácsnokot, hogy az EFOP-1.4.2-16. kódszámú 
„Integrált térségi gyermekprogramok” című felhívásra beadandó 
pályázat előkészítésére a képviselő-testület nevében kezdeményezzen 
egyeztető szakmai megbeszélést a korábbi GYEP program 
résztvevőinek, szakembereinek bevonásával.
Az egyeztető megbeszélés alapján készüljön javaslat az előkészítés 
szakmai tartalmáról, megvalósításának ütemezéséről, a helyi 
szakemberek bevonásának lehetőségéről és a szervezeti formáról.

Határidő: június 9.
Felelős : Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok

4./ Beszámoló a leiárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőmé polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy április 28. napján volt az utolsó testületi ülésük 
a sásdi AMK-ban, ahol az ülést követően megünnepelték jegyző úr kitüntetését.
Tájékoztatta a testületet, hogy Hömyéken a fekvőrendőr kihelyezésre került. Hömyéken 
kiszedték a betonoszlopokat, ami nagy felháborodást okozott. Megfenyegették az 
önkormányzatot, hogy ahol lehet mindenhol feljelentik. A betonoszlopok a vizitársulat 
telephelyén kerültek elhelyezésre. Hömyéken a pásztorháznál készül a wc, ami zárható lesz 
majd.
Április 29-én Siófokon volt személyesen Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetővel a DRV 
Zrt, meghívására. A tájékoztatón szó volt a viziközmű vagyon elkészítéséről, a dolgozói 
létszám csökkentéséről. Június 30. napjáig a testületnek tárgyalnia kell a vagyonértékelést és a 
gördülő fejlesztési tervet is. Elhangzott, hogy a vagyonértékelést az önkormányzat is 
elvégezheti.
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A megálló buszparkolással kapcsolatban elmondta, hogy kint jártak a Volántól ezen ügy 
miatt. Albert Attila buszának és Sebők Attila buszának egyelőre nincs helye. Az Attila utcai 
dolog megoldódott, ő többet nem áll a háza elé, ő eleve szabálytalanul is parkolt ott.
Albert Attila esetében először azt gondolták, hogy kifordul a Petőfi utcára, de az sem jó, mert 
nem is tud kihajtani abba az utcába. Elfogadták azt, hogy beállnak a Hősök terén lévő üzletek 
mögötti parkolóba. Azzal mentek el, hogy majd visszajeleznek. Azóta sem jeleztek vissza. 
Albert Attila édesanyja megkereste őt a rendelőben és közölte, hogy ők megbeszélték a 
vezetőkkel, hogy a fia nem áll az iskola ablaka alá, hanem hátraáll a tornateremhez és majd a 
Kossuth L. utcába hátrafelé kitolat és azon az utcán közlekedik majd. Bódog Tamás műszaki 
ügyintézővel ezt megbeszélték, megírták részére, hogy ezt az önkormányzat nem tudja 
elfogadni. Egyelőre még mindig nem megoldott ez a kérdés. Sebők Attila buszának sincs még 
meg a helye. Olyant is hallott már, hogy a buszok bemennének a vizitársulat telephelyére. 
Javasolta, hogy a volt tejbolt elé és a Miniagro bolt előtti megállókba is parkolhatnának a 
buszok.
Május 4-én volt a Toborzó Országfutás, ezen a futáson sokan részt vettek. Az erre készített 
szalagot a ház előtt felkötötte a zászlójukra. Minden ideérkező futónak, részt vevőnek almát 
adott és vízzel kínálta őket. A kis óvodások is részt vettek ezen a futáson, az általános 
iskolások a Sásd tábláig futottak.
Május 5-én volt az INÉ rendezésében az Anvák-napi ünnepség. A zeneiskolások nagyon szép 
műsort adtak.
Benyújtották az ÖNHIKI-s pályázatot a múlt héten 29.999 eFt-tal.
Május 9-én a falugazdászok személyesen jártak a hivatalban irodahelyiség kérelem ügyében. 
Erről majd önálló napirendi pontként tárgyalnak.
Május 11-én a Közlekedési Kultúra Napján vett részt Pécsen a megyei önkormányzat 
meghívásából. A rendezvényen szó volt a kerékpárúiról. Három kör van, az első körös 
pályázatot beadták már, ennek a pályázatnak a lényege, hogy megvalósítsák Sikonda-Komló 
és Sikonda-Magyarszék útvonalakon a kerékpárutat. A második kör Máriagyűd-Harkány- 
Villány-Siklóst érinti. A harmadik ütemben pedig Pécs-Mohács. A rendezvény szünetében 
megkérdezte a főépítész mát, hogy mi a helyzet Siófok-Eszék kerékpárúttal. Elmondta, hogy 
ez a turisztikai pályázatban nem szerepel a mostani pályázati ciklusban. Megkérdezte tőle, 
hogy Sásd ehhez most hogyan tudna csatlakozni. Azt mondta, hogy közlekedésbiztonsági 
szempontból arra kell ráerősítenie a megyei elnök úrnál, hogyha Magyarszékig meg lesz a 
kerékpárút, akkor Magyarhertelend megkapja Magyarszékig és akkor Sásdig is 
megvalósulhatna.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy újraindítanák a téglagyárat 19 személlyel. A 
vállalkozónak próbált segíteni, hogy pluszforráshoz jusson a dolgozókkal kapcsolatban.
Május 14-én volt a Mentők napja, sajnos nagyon rossz idő volt, de ettől függetlenül jól 
sikerült ez a nap. Anyagilag támogatta az eszközök, rajzeszközök megvásárlását.
Május 16-án Nagy István sásdi lakos járt a hivatalban, ezt követően kérelmet nyújtott be a 
testület felé, mely szerint folyamatosan bedobálják az ott közlekedők a szemetet az ő saját 
udvarába. Emiatt szeretne építeni zárt kerítést, ehhez kérte az önkormányzat anyagi 
támogatását. Az ő számítása szerint ez kb. 600 eFt-ba kerülne. Előzményként elmondta, hogy 
1978-ban szerette volna megvásárolni azt a sávot, amely most járda és levezet a Zöldfa 
utcába, de az akkori vezetés ezt nem engedélyezte, mert erre szükség van, és az Önkormányzat 
tartsa rendbe ezt a gyalogutat.

Urvald Péter kulturális tanácsnok véleménye szerint, ha ezt ő kéri, akkor más is fogja 
kérni.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy kérelmező részére levelet kell írni, mely 
szerint az önkormányzat nem tudja ezt anyagilag támogatni. Annyit tehet, hogy közmunkában 
küld majd oda embereket, akik összeszedik a szemetet.
Május 18-án volt a szociális társulási ülés, ahol elfogadták a 2015. évi költségvetés 
teljesítését. Ugyanezen a napon délelőtt a szociális társulás Pénzügyi Bizottsága ülésezett. Az 
INE-vel kapcsolatban arról volt szó, hogy bővítik a 30 fős keretet 60 főre. De a 60 fő nagyon 
kötött lenne és ezért most úgy döntött a tanács az intézményvezető javaslatára, hogy 
betervezik a maximális létszámot, ami 75 fő, és ez tud hozni plusz összeget. így egy plusz 
gondozót fel lehet venni majd.
A tegnapi nap folyamán Koszorús Tímea aljegyző asszomiyal közösen végig nézték a 
szociális szövetkezetek tartozásait, mely szerint összesen 950 eFt bérleti díj hátralékuk van, a 
felszólító leveleket kiküldték részükre.
A tűzoltóőrs létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy a szennyvízvezeték vízjogi létesítési 
engedélyezés alatt áll, befizették a szakhatósági díjat. Az ivóvíznyomóvezeték kiváltása is a 
DRV Zrt-nél van már. Május 10-ig vártak tájékoztatást, de nem kaptak. A gáz 
igénybejelentése ügyintézés alatt áll.
Az uszodával kapcsolatban levél érkezett, mely szerint a közbeszerzési eljárás miatt 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot kellett aláírni, hogy a bíráló bizottsági tagként ott lehessen, 
beláthasson a közbeszerzésbe.
A klímaváltozásos képzéssel kapcsolatban elmondta, hogy személy szerint Bódog Tamás 
műszaki ügyintézővel voltak ezen a rendezvényen. A TÖOSZ kérésére mentek el erre a 
képzésre. Aláírt egy együttműködési szándéknyilatkozatot, mely szerint a klímaváltozással 
kapcsolatosan tájékoztatást biztosítanak a lakosság számára.
Az ivóvízzel kapcsolatban elmondta, hogy a településeken az ivóvíz minősége az előírtnak 
megfelelő. A tegnapi nappal levelet írtak az ÁNTSZ-nek, mely szerint engedélyt kell kérni, 
igazolást kellett elküldeni, mert Kisvaszaron és Baranyajenőn a végpontokon a mérések 
alapján a vízminősége jó.
A szombati nap folyamán rendezik meg a Közösségi Házban a nyugdíjas klubok találkozóját, 
közel 200 fős rendezvényre számítanak. Szeretettel meghívta a képviselő-testület tagjait a 
találkozóra. A képviselő-testület korábbi kérelmük figyelembevételével térítésmentesen 
biztosítja a Közösségi Ház termeit.

Dr. Kaidon Béla jegyző a KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy kiadott egy 
műszaki tájékoztató anyagot, ez most átfogó képet arról, hogy most a beruházás hogyan áll. 
Együtt kell beadni az üzembe helyezéshez, tehát nem lehet külön szakaszolni. Ahol gond van 
az Baranyajenő és Kisvaszar. A vízmű telepen a fúrt kút működik, tehát onnét veszik a vizet, 
a próbamérések rendben vannak. Ezt követően szakaszosan, folyamatosan fogják ráengedni a 
rendszerre, ha már rátették az új víztisztítót. Aláírta az új garanciavállalási nyilatkozatot, 
június 30-ig érvényes. A Közreműködő Szervezet az önkormányzat ellen szabálytalansági 
eljárást indított a baranyajenői, kisvaszari víztisztító hiányosságai miatt.
A beadott pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy előbb az energetikai pályázatot kell 
elkészíteni és utána majd az átalakításokat. Erre külön határozati javaslat van, melyet önálló 
napirendi pontként tárgyal majd a testület. A Dózsa u. 33. szám alatti lakás átalakítására 
beadták a vidékfejlesztési programba határidőre, elviekben június végével lesz döntés.
A kistérségi iroda helyiségét meghirdette értékesítésre a társulás, a hirdetés a hirdetőújságban 
megjelent. A sásdi testület döntött úgy, hogy az önkormányzat bejelentkezik majd a licitre. Ha 
nincs nagyobb ajánlat, akkor Sásdnak elsőbbsége van, mert tulajdonos.
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Dr. Porpáczy Szilvia ügyvéd telefonált, mely szerint jogerősen, másodfokon vesztett Sásd 
Város Önkormányzata Nagyné Maver Ágnes felperes ügyében, munkajogi követelés volt, 
amit már korábban az önkormányzat 5,2 mFt kártérítést kifizetett mondván, hogy a vizsgáló 
biztos megbízása és a munkaviszony megszüntetése jogszabálysértő volt.
Kúriára ment az ügy, a Kúriánál megsemmisítették ezeket a döntéseket, mert törvénysértő 
volt, új eljárásra rendelték a bíróságot. Behívatták a volt köztisztviselőket, hogy 
nyilatkozzanak, hogy ők elfogultak lettek volna-e, ha ők kaptak volna megbízást. 
Valamennyiük úgy nyilatkozott, hogy igen, de négyen úgy nyilatkoztak, hogy ha amennyiben 
utasítást kaptak volna, akkor megcsinálták volna a vizsgálatot. A másodfok ezt úgy 
értelmezte, hogy akkor nem volt egyértelműen megállapítható, hogy az elfogultság fennáll-e. 
Minden szakirodalom, állásfoglalás, magyarázat, indoklás fordítva írja, ha bármilyen gyanú 
felmerül a vizsgáló biztos elfogultsága vonatkozásában, nem szabad megbízni. Itt pedig pont 
erről van szó, hiszen elismeri. 9 évig tartott ez a per, ennek a testületnek jogilag nincs köze 
hozzá. Személy szerint már nem szorgalmazná, de nemcsak ezért, hanem azért sem, mert van 
igazság a keresetben nem a vizsgáló biztos személyében, nem is a fegyelmiben, hanem a 
munkaviszony megszüntetésében. Olyan eljárásjogi hibát vétett az akkori intézményvezető, 
hogy az bizony önmagában is törvénysértő. Éppen ezért mert van törvénysértés más vonalon, 
ezért ezt hagyni kellene. A mostam testület néhány tag kivételével nem tudja az 
előzményeket, de ennek nemcsak egy munkajogi követelése, bírósági pere van, hanem van 

, egy büntetőjogi oldala is. Erről évek óta mindenki szégyenlősen hallgat. Az akkori képviselő- 
testület, amikor a fegyelmi eljárást megindította és elmarasztalta az intézmény vezetőjét, 
büntető feljelentést is tett számviteli rend megsértése, csalás, sikkasztás alapos gyanúja miatt. 
A feltételezett kár több mint 1,6 mFt. Megindult a büntető eljárás és végül is a Siklósi Városi 
Ügyészség megszüntette a büntető eljárást, megrovásban részesítette Nagyné Mayer Ágnest 
és Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt. Megállapította az ügyészség, hogy mindketten 
elkövették a bűncselekményt, de az idő múlásával a cselekmény elbírálásakor más csekély 
fokban volt veszélyes a társadalomra. Nagyné Mayer Ágnes is elismerte itt a tettét, Nagy 
Lajos László azonban ezt nem fogadta el és bíróságnál kérte, hogy a büntető eljárást vele 
szemben folytassa le tárgyalásos úton a bíróság. Két évig tárgyalták az ügyét, a komlói 
bíróság kirendelt egy szakértőt, aki erősen kétségbe vonta az ügyészség szakértőjének 
szakmai megállapítását. Mindezek előtt ő volt rabosítva, tehát Dr. Kajdon Béla és Társai 
büntető ügy lett. Majd ezt követően helyette Nagy Lajos László lett az alany. A két szakértő 
ellenmondásba került a bíróságon és a bíróság úgy döntött, hogy kirendelt egy harmadik 
szakértőt. Végül az Állami Számvevőszék nyugalmazott főtanácsosát Maczekó Károlyt 
rendelték ki, aki az önkormányzati gazdálkodáshoz ért. A szakértői vélemény, aminek 
köszönhető, hogy Nagy Lajos Lászlót felmentik és a megrovást is hatálytalanítják, a 
következőt állapítja meg: „Az intézmény gazdálkodásának vezetője, igazgatója több esetben 
és módon törvényeket és egyéb jogszabályokat megsértve vezette az intézményt. Ennek 
következményeként megítélésem szerint a Btk. 318.§. (1) bek. idevágó rendelkezése szerint 
kell eljárni és az abban foglaltakat érvényesítem, mert véleményem szerint akár csalás esete is 
fennállhat. (1,6 mFt-ról beszélnek). A Komlói Város Bíróságnak javaslom, hogy a Sásdi 
Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét tegye felelőssé az általa okozott kárért és a 
kárösszeg megfizetéséért. Nem egyedi esetben vétett a törvényi rendelkezésekben foglaltak 
tekintetében. Az önkormányzatnak alapvető érdeke a szponzorok, támogatók bizalmának 
helyreállítása, melyet fontosabbnak tartok az anyagi kár megtérülésével szemben. A jelen 
állapot szerint nem tartanám elégségesnek az ügy esetleges lezárását, mert annak negatív 
hatását nemcsak a helyi, hanem más önkormányzatokra is kihatna és a támogatások 
beszűkülését jelentené”.
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A bíróság ezt elfogadta, de az ügyészség jogosult csak vádat emelni bárki ellen, a bíróság 
nem. A bíróság ezt tudomásul vette és felmentette Nagy Lajos Lászlót. Nagyné Mayer Ágnes 
ügyének két vetülete van. Az egyik a munkajogi, amiben volt részbeni törvénysértés, de nem 
a testület követte el véleménye szerint, hanem az akkori intézményvezető.
A másik a büntetőjogi része, ahol igenis elmarasztalták és igenis megállapították igazságügyi 
szakértői szinten, hogy vétett és bűncselekmény alapos gyanúja megalapozott és fennállt.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok tájékoztatta a testületet, mely szerint 
Somogyvári László sásdi lakos, aki megvásárolta a volt Czakó húsboltot, elmondta, hogy az 
óvoda felújításánál a vizelvezést nem oldották meg, ezért az ő ingatlanukhoz folyik a 
csapadékvíz. Kérte, hogy menjen ki valaki és nézze meg hogyan lehet megoldani a problémát.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, tudja miről van szó, kb. 3 m hosszúságú csatornát kell 
megvenni és feltenni, akkor megoldódik a probléma.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a holnapi nap folyamán Merk Zsolt ügyintéző 
és Bódog Tamás műszaki ügyintéző kimennek és megnézik a problémát.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a hétfői napon pünkösd napján tartott 
rétesfesztivál nagyon jól sikerült, ennyi résztvevőre nem számítottak, sajnos kevés volt a 
rétes.

Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy városuk vegyes kara Váchartyánban 
volt fellépésen, ezen a rendezvényen 5 kórus lépett fel. Szombat-vasárnap voltak a 
településen, szombaton volt a koncert, vasárnap egy nagyon szép arborétumban voltak, majd 
ebédeltek és hazaindultak. Egyúttal meghívta a váchartyáni kórust a Vidám Kórusok 
Találkozójára, amit október 7. napjára terveznek. Városuk képviseletében Dr. Jusztinger 
János alpolgármester úr részt vett a rendezvényen. Megköszönte a testület támogatását azzal 
kapcsolatban, hogy támogatta a busz útiköltségét.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, 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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

76/2016. tV. 19.1 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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5/ Energetikai pályázat beadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos határozati javaslatot 
mindenki részére írásban kiküldték. A testület tagjait erről már tájékoztatta.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot 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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

77/2016. (V.19.1 KTH. számú határozata

1./ Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy támogatja a 
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent az 
„Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” tárgyú TOP-4.2.1-15 
kódszámú felhívás előírásai alapján az „Önkormányzati épületek energetikai 
korszerűsítése Sásdon” című támogatási kérelem előkészítését, és benyújtását.

2.1 A képviselő-testület e pályázattal kívánja megvalósítani új fogorvosi rendelő 
(Szent Imre út 14.), az Egészségház (Arad u. 1.), valamint a Pécsi SZC Sásdi 
Vendéglátóipari Szakképző Iskolája (Kossuth Lajos u. 2.) épületének 
energetikai felújítását.

3. / A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet
szerint felkéri a Baranya Megyei Önkormányzatot a projekt tekintetében a 
közreműködésre.

4. / A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési
megállapodás kidolgozásában vegyen részt, és felhatalmazza a megállapodás 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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61 Sásd Városi Sportkör támogatási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy erről a kérelemről a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság már tárgyalt. Elmondta, hogy ezt ilyen nyomtatvány formájában 
lehet kérni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a sportkörnek lesz még egy kérelme a 
második negyedévről, tehát június 30-ig. Minden ugyanaz, mint a mostani, véleménye szerint 
ezzel együtt fogadják el a javasolt kérelmet is.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a most beadott kérelmet fogadják 
el és támogassák a Sportkör 250 eFt-os vissza nem térítendő támogatással, valamint 
amennyiben a Sportkör beadja a következő kérelmét, azt is pozitívan bírálják el az 
önkormányzat évközi többletbevételei terhére.

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

78/2016. tV. 19.) KTH. számú határozata

A. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásd 
Városi Sportkör részére 250 eFt-os vissza nem térítendő támogatást nyújt. 
A képviselő-testület a támogatási megállapodás aláírására felhatalmazza a 
polgármestert.

B. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy döntött, hogy a Sásd 
Városi Sportkör részéről a későbbiekben beérkezendő kérelmet 250 eFt 
összegig pozitívan bírálja el, amennyiben az önkormányzat évközi 
többletbevételei lehetővé teszik.

Határidő: azonnal és 2016. szeptember 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

7./ Falugazdászok részére irodahelyiség biztosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.



Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy május 9-én jártak a hivatalban a 
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától azzal a kéréssel, hogy tagjaiknak minél magasabb szintű 
szolgáltatást kívánnának nyújtani kulturált viszonyok között. Valamennyi falugazdászi irodát 
felülvizsgáltak ebből a szempontból. Azt tapasztalták, hogy a sásdi körzetközpontjuk 
leromlott állapotban van, ezért két külön irodahelyiség biztosítását kérték a testülettől a 
jelenlegi hasonló bérleti feltételek mellett. Most 20 eFt/hó összeget fizettek. Tájékoztatta őket, 
hogy egy lehetőséget tud biztosítani, ami a vizitársulat épületében lévő irodahelyiségek. 
Személyesen együtt közösen megtekintették a helyiségeket. Megállapították, hogy számukra 
elfogadható lenne az irodahelyiség, hiszen közel van a járási hivatal is.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a fűtéssel lehetnek majd 
problémák, bár a téli hónapokban (novembertől február végéig) nincs kérelem beadás, nincs 
nagy ügyfélforgalom.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy erre majd visszatérnek. Úgy nyilatkoztak, 
hogy nem is jönnek mindennap.
Javasolta a testületnek, hogy a falugazdászok részére a volt Vízitársulattól megvásárolt 
ingatlanban biztosítson irodahelyiséget.
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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül — az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

79/2016. (V.19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a falugazdászok részére a volt 
Vízitársulattól megvásárolt ingatlanban biztosít irodahelyiséget a birtokba 
vételt követően, előreláthatólag július 15-ig.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

8/ Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által szervezett rendezvény 
támogatási kérelme 
Előadó; Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az ülés megkezdése előtt került kiosztásra a 
kérelem, mely szerint a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pécsi 
Tudományegyetem közösen, „Vírus 2016- Virológiái veszélyek megelőzése, kezelése és 
regionális szintű megoldások” címmel 2016. június 2-3. napjára konferenciát szervez, ehhez 
kérnék a testület anyagi támogatását. A korábbi években a megyei Rendőrnapot 50 eFt-tal 
támogatták. Véleménye szerint 50 eFt-tal támogassák a rendezvényt.
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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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

80/2016. rV.19.)KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Baranya Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Pécsi Tudományegyetem közösen, 
„Vírus 2016 -  Virológiái veszélyek megelőzése, kezelése és regionális 
szintű megoldások” címmel történő rendezvényhez 50.000,-Ft vissza 
nem térítendő támogatást állapít meg.

Határidő: május 20.
Felelős : 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.

Rabb Győzőné 
polgármester


