Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. október 27. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Hausmann Mária képviselő, Pál
Csaba, Székely Szilárd, Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon
Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető és a
csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol:

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pintér Gábor képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának részéről Dr.
Bojtor Adriennt és a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát.
Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Elmondta, hogy Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog, Dr. Jusztinger János
alpolgármester pedig még nem ért ide, de bármikor megérkezhet.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:
-

DRV Zrt.-vel kötött adósságkezelési megállapodás
Sásdi Tanuszodai ingatlannal kapcsolatos tájékoztató, ingyenes telekjuttatás
Egyebek
Javaslat „Az év üzletembere Díj”-ra

Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester
megérkezett a testületi ülésre.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett és tárgyalási sorrenddel döntött:
17 KLIK Szigetvári Tankerület irodahasználati kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Kocsiné Walter Ilona tankerületi igazgató
27 Tájékoztató a Sásdi Közösségi Ház intézményi használatáról
Különös tekintettel a DDOP-s pályázati vállalásokra
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző
37 Beszámoló a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető
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47 Tájékoztató a Sásd Városi Sportkör működéséről
Előadó: Buzási László elnök
57 Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
6./ Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
77 Sásdi Romákért Egyesület székhelyhasználati ügye
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
87 Beszámoló Sásd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről, rendelet módosítás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
97 Pályázat kiírása a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői állására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
107 Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével kapcsolatos ügyek
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Dr. Kajdon Béla jegyző
117 Tájékoztató a Hivatal ASP rendszerhez történő csatlakozásához
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
127 Tájékoztatás az aktuális pályázatokról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
137 DRV Zrt.-vel kötött adósságkezelési megállapodás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
147 Sásdi Tanuszodai ingatlannal kapcsolatos tájékoztató, ingyenes telekjuttatás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
157 Egyebek
167 Iparterületen telekvásárlás, árverés
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
177 Javaslat „Az év üzletembere Díj”-ra
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
187 Lakásügyek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
197 Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnök

2

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 16-17-18-19./
napirendi pontokat az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel
zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Napirend tárgyalása:
1./ KLIK Szigetvári Tankertilet irodahasználati kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Kocsiné Walter Ilona tankerületi igazgató
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kérelem lényege, amit össze tud foglalni az,
hogy a Sásdi Tankerület 2017. január 1-től a Szigetvári Tankerületi Központ kihelyezett
irodájaként működik tovább. Átszeretné adni a szót Kocsisné Walter Ilonának.
Kocsisné Walter Ilona tantigy igazgatási referens elmondta, hogy átalakulások vannak a
KLIK-ben és nem lehet tudni, hogy hol és milyen módon maradnak meg irodaként vagy
tankerületi központonként a szervezetek. Egy szervezeti, szakmai döntés alapján a Szigetvári
Tankerülethez tartozik a Sásdi Tankerület, Sellye és Szentlőrinci Tankerülettel együtt. Az
irodának a meglétét szakmailag jogosnak ítélték a KLIK Központban, tehát továbbra is
működne iroda ezzel segítve az iskoláknak a működését, hiszen hogyha megnézik a Hegyháti
Járás területén lévő iskolák elég messze vannak Szigetvárhoz képest. Ezért az iroda itt
maradna és ezért kérték, hogy a mostani helyükön tovább működhessen az iroda januártól is
és van egy érvényes vagyonkezelési szerződésük, amit csak tájékoztatásul szeretne
elmondani, hogy az átalakulások úgy alakulnak, hogy továbbra is megmarad a munkájuk és
ehhez a hely biztosítását szerették volna beterjeszteni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amit a tankerületi Igazgató Asszony mondott, azért
háttér információkat kell mondani hozzá, hogy a testület ez ügyben milyen döntést hozott
korábban. Ezt a helyet már egyszer odaígérte a GYEP irodának feltételezve azt (és erről
döntést is hozott), hogy akkor a jogszabályból kiindulva itt a Tankerületi Igazgatóság
megszűnik. A Kalapáti Attila Ádám Igazgató Úr Kocsisné Walter Ilonával együtt járt itt
náluk, ahol felhívták a figyelmüket arra, hogy egy onnan való átköltözés bárhova is nagyon
nehézkes részükről, mert egy zárt informatikai rendszert építettek ki állami pénzből, tehát
csak meghatározott központi szerv jogosult erre külön engedélyt kell beadni és sok millió Fi
ba kerülne.
A másik dolog, amire az Igazgató Úr felhívta a figyelmüket, hogy a Sásdi Tankerületnél
komoly méltányosságot gyakoroltak itt, nem sok olyan iroda működik országosan és a
megyében sem, ahol meghagyták a régi tankerületet kihelyezett irodaként. Tehát ha akadályok
merülnek fel, akkor bizony nem tudnak másban gondolkodni, mint megszűntetni az itteni
irodát, ami rájuk nézve nem biztos, hogy előnyös lenne, egyrészt munkahelyek kerülnének
veszélybe, másrészt pedig a Szigetvárról való távoliét, az-az megnehezítené az itteni oktatási
feladatok irányítását. A testületnek mindenképpen újból kell gondolnia a lehetőségeit.
Ami miatt mindenképpen szót kért ez az egyik háttér információ a mérlegelésükhöz és a
kérelem teljesítéséhez, amit még leírt az előterjesztésében, hogy milyen jogi problémáik
vannak jelenleg a Közösségi Ház működtetésével.
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Rabb Győzőné polgármester megkérdezte Kocsisné Walter Ilonát, hogy pontosan mi is a
jelenlegi beosztása, tisztsége?
Kocsisné Walter Ilona tantigy igazgatási referens elmondta, hogy fél év átszervezés van,
tehát majd januárig alakulnak ki a Központok. A tankerületi igazgató most a Kalapáti Attila
Adárn, tehát a Szigetvári Tankerület igazgatója illetve a Sellyéi, Szentlőrinci és a Sásdi
megbízott igazgató. Ő pedig januártól ha iroda működik, akkor irodavezető lesz, most pedig
tanügy igazgatási referens.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy amikor beszélgettek felmerült az, hogy ha
januártól itt maradnak és így működnek tovább mennyi irodára lenne szükségük és
természetesen a tárgyalóról is szó esett. A Tankerületi Igazgató Úrnak az volt a kérése, hogy
esetleg felmennek megnézni a meglévő irodákat, hogy a GYEP irodával hogyan tudnának
együtt elférni ott. Mindenféleképpen partnerek abban, hogy megosszák á meglévő
iródahelyet.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy elvileg a GYEP-ben lesz 1Ö0 millió Ft-juk, hogy
kialakítsanak bárhol egy irodát és az elég nagy forrás.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy vegye tudomásul, hogy a Sásdi
Tankerület 2017. január 1-jétől a Szigetvári Tankerületi Központ kihelyezett irodájaként
működik tovább, továbbá támogassa a KLIK Sásdi Tankerülete irodahasználati kérelmét.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

.

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta;
Sásd Város Képviselő-testületének
147/2016. (X.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a Sásdi
Tankerület 2017. január 1-jétől a Szigetvári Tankerületi Központ kihelyezett
irodájaként működik tovább, továbbá támogatja a KLIK Szigetvári
Tankerületének Sásdi irodahasználati kérelmét. Továbbra is biztosítja a
tankerület részére a Sásd, Rákóczi F. u. 41. épületben a jelenleg is használt
irodahelyiségeket.
Határidő: folyamatos, ill. 2016. december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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2./ Tájékoztató a Sásdi Közösségi Ház intézményi használatáról, különös tekintettel a
DDOP-s pályázati vállalásokra
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kajdon Béla jegyző felolvasta, hogy a testületnek miről is kellene szavaznia. Két
pontban foglalta össze, az egyik, hogy sajnos a KLIK Központ véleménye szerint egy
törvényi kötelezettséget elmulasztott, amikor a DDOP-s projektgazda változást nem jelentett
át az irányító hatóságnál, ezért mindenképpen azt szorgalmazza a leírtak alapján, hogy a
képviselő-testület ezt tegye meg, mert biztos, hogy kapnak ellenőrzést és nézik a funkciókat
és a szakmai program megvalósítását is. Ennek a megvalósítója és felelős szerve jelen
pillanatban a Sásdi Általános Iskola és annak nevelőtestülete meg annak irányító szerve a
KLIK.
A másik dolog, hogy a tavalyi átszervezés során a középiskola kikerült a KLIK fenntartása
alól és alakítottak egy megyei szintű ún. Szakképzési Centrumot. Egy másik minisztériumhoz
tartozik és nem jogutódlással került át, ezt nem régóta tudják, erről őket hivatalosan az
érintettek elfelejtették tájékoztatni, nem a Sásdi KLIK-ről beszél, mert nekik szerződésük a
Pécsi Tankerülettel volt a középiskolára vonatkozó használatra. Megjegyzi, hogy élő
szerződésük van velük, amit elfelejtett felmondani vagy módosítatni bárki is. A nagy gondjuk
az, hogy itt a középiskola ügyében rá kellett jönnie, hogy nem köthetnek olyan helyiségre
szerződést, amikor már a KLIK-el hatályos szerződést kötöttek, másrészt DDOP-s szakmai
programot hajt végre. Itt nem lehet mást tenni az ő meglátása szerint, hogy feltárják a
helyzetet, az előterjesztést elküldik, ha a testület ezt elfogadja, hogy véleményük szerint így
kell maradnia, ahogy van, a Közösségi Házról beszélünk, azokkal a szerződési feltételekkel,
ahogy kötötték csak azzal, hogy a KLIK fel lenne jogosítva arra, hogy saját hatáskörben a
középiskola fenntartójával, a Szakképzési Centrummal szerződjön a Közösségi Ház
használatára. Ezt másképp nem lehet megtenni, mert ők oktatási célokra átadták. Ez nem
Közösségi Háznak épült, hanem általános iskola bővítményeként, erre nyertek pályázatot,
Közösségi Házra nem nyerhettek volna, tehát ez az általános iskola része. Az igaz, hogy
önálló helyrajzi számra hozták, mert egyben volt, pont azért, mert Kocsisné Walter Ilona
Sásdi Tankerületi Igazgató is azt mondta, hogy a vagyonkezelői jogot nem szeretné az
épületre bejegyeztetni, mivel tudja, hogy több funkciós és városi érdekeket is szolgál, ezért
maradjon a városnál, ebben nagyon együttműködő volt és szerződjenek vissza azzal a
formában, amivel végül is szerződtek. Ezt a történetet igazából a középiskola kiszervezése
borítja, mert akkor is megegyeztek abban, hogy a középiskolának helyet ad, az általános
iskola biztosítja, hogy tornaórák legyenek. Többet használták a Közösségi Házat a
középiskola tanulói, mint az általános iskola tanulói, holott fordítva kellene és ezt ellenőrizni
fogják, nem győzi hangsúlyozni. Úgy gondolja, hogy ebben nem az önkormányzatnak kellene
véleményt nyilvánítania, szorgalmazni szorgalmazhatja, hogy békés úton kössenek szerződést
egymással és azt is szorgalmazza, hogy a középiskolának is adjanak helyet, de hogy mennyit
és milyen feltételekkel ez már nem az önkormányzat dolga lenne. Úgy gondolják, hogy a
KLIK-nek is érdeke a középiskola házon belül tartása, hiszen pénzt ad érte és akkor nyilván
olcsóbb lesz a fenntartása, mintha egyébként a KLIK-re hárul. Sajnos mire rájöttek erre, eltelt
egy év, a középiskola vezetéssel tárgyaltak tavaly, küldtek egy szerződés tervet, amit ők
készítettek el a feltételek alapján és elkezdték ezt támadni utólag, ők kiszámlázták a
középiskolai használatot feléjük, mint kiderült nem is tudtak a számláról, aztán kiderült, hogy
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mégis megtalálták, a lényeg, hogy a számlákat visszaküldték, ez az összeg 2,5 millió Ft már.
A középiskola vonatkozásában a Szakképzési Centrum biztosította őket, hogy szeretnék
használni és fizetni is szeretnének, eddig is kalkuláltak a költségekkel. Tehát ezt rendezni kell.
A másik dolog, amit szintén ír, megjelent két minisztérium együttes állásfoglalása a január 1jei állapotot követően. A közoktatási törvénynek van újabb módosítása, aminek az a lényege,
hogy január 1-jétől minden önkormányzati fenntartású közoktatási intézmény átkerül az
állami fenntartású működtetésbe. Sásd Város Önkormányzatánál már így van, de csak azért,
mert az önkormányzat kérvényezte és ezért kifizettek évente 36 millió Ft-ot. Január 1-jétől
már nincs ilyen, mert a törvény erejénél fogva a KLIK-nél van az üzemeltetési jog, viszont
ennek kapcsán a kiadott körlevélben felhívták a figyelmet arra is, hogy a közös használatú
ingatlanoknál -és ilyen a Közösségi Ház is-, mivel az általános iskola bővítménye, felmerülhet
egy részleges vagyonkezelési jog bejegyzése a KLIK részéről. Arra is felhívják a figyelmet,
hogy nincs annak jogi akadálya, hogy a részleges vagyonkezelői jog alapítása mellett
szerződésben a használatról és az ezzel kapcsolatos kérdésekről megegyezzenek.
Ezután felolvasta a 2-ik határozati javaslatot. Jelenleg a tavalyi évben 12 millió Ft+ÁFA volt
a ház évi működési költsége, ebből a KLIK-re a középiskola is benne van mintha a KLIK
fizetné 4 millió Ft nettó+ÁFA volt, tehát ha az arányokat nézik, durván 25% és a 25%-on
belül a felét kifizeti a középiskola, csak innentől nem nekik, hanem a KLIK-nek. Ez azért is
fontos a KLIK-nek, mert most készítik elő a jövő évi költségvetésüket, tehát nekik tudniuk
kell, hogy mire számítsanak jövőre. Tehát ami a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság részéről felmerült kérdésként, tehát 2,5 millió Ft jött össze tavaly júniustól 1-jétől
napjainkig. A Pécsi KLIK-nek kell kifizetnie, majd tovább számlázzák a Szakképzési
Centrum felé vagy valami átmeneti megállapodás lesz, még ő se tudja, erről kell a Szigetvári
Tankerülettel is egyeztetni. Tehát a ház felét az önkormányzat fizeti teljes egészében a másik
felét, ami közös használatú, annak is az önkormányzat fizeti a felét és van egy max. 6%, amit
kizárólagosan a KLIK használ, azt még hozzátették az ő részükről, így jön ki durván 25% a
házból, ha mindent összevetnek.
Arra kéri a testületet, hogy az 1-es és 2-es pontban összefoglaltakat szíveskedjenek elfogadni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy részéről lennének kérdések. Hogyha ez a
DDOP-s pályázatnak a használatára volt a Közösségi Ház, akkor szeretné megkérdezni, hogy
annak idején, amikor még a KLIK-hez tartozott a szakközépiskola és amikor tárgyalások
voltak a legelején, akkor arról volt szó, hogy az általános iskolások használják a házat. Első
évben az általános iskolások voltak ott és a szakközépiskolások voltak kevesebben, aztán
teltek múltak az évek és azt vette észre, hogy az általános iskolás gyerekek nincsenek ott. A
pedagógusokkal is beszélt és jelezték, hogy ők a másik tornaterembe 2 osztállyal ott
szoroskodnak. Számtalanszor vette észre azt, hogy délelőttönként a sportcsarnokba nem
folyik testnevelés oktatás. Az általános iskolás gyerekeknek kellett volna délelőttönként
használni. Az a véleménye, hogy az általános iskolások kiszorultak a házból és inkább a
másik helyen szoroskodtak. Arra szeretne választ kapni, hogy ez miért történt így.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a pályázatot nem követi senki nyomon, az
önkormányzat minden jogi lehetőséget megteremtett arra, hogy a pályázat fenntartása
biztosíthatóak legyenek.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy miért nem a feltételeknek megfelelően
működött, ahogy kellett volna, hogy az általános iskolás gyerekek legyenek ott?
Kocsisné Walter Ilona tantigy igazgatási referens elmondta, hogy a kezdet kezdetétől ez a
vagyonkezelési szerződés él, ami most is van. Nem volt ilyen, hogy kiszorultak onnan, így
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indult az akkori vezetőkkel ezt együtt csinálták meg. Kezdetektől az általános iskola csak egy
napot használta a küzdőteret, igaz, hogy 8 órán keresztül, reggel 8 órától délután 4 óráig, de a
szerződés szerint használta mindenki és a középiskola pedig 4 nap használta, ők 8 órától
délután 2 óráig kérték, mert őnekik addig volt órájuk. A középiskolásoknak nincs máshol
tornaterme, nem tudnak máshol testnevelés órát tartani, az általános iskolának viszont van. Ez
így volt a kezdetektől, azóta sok minden változott, de a szerződés szerint volt használva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy számára nem kielégítő ez a válasz.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, ha kapnak egy ellenőrzést, akkor a dolgaikat mennyire
veszélyezteti?
Dr. Kai dón Béla iegvző elmondta, hogy ezt a pályázatot teljesítették, lezárták,
megvalósították, itt ebben a fenntartási időszakban két határidő van, az egyik, hogy az a
vállalás, amik az infrastrukturális fejlesztések voltak, hogy azok még azokat a funkciókat
látják-e el, amikre terveztek, ezt tételesen ellenőrzik, ezért nézni fogják a Közösségi Házban,
hogy oktatást mennyiben szolgálja. A másik a szakmai program, a szakmai program nagy
része már megvalósult (pedagógusok továbbképzése, integráció az osztályokban), ezeket is
ellenőrizni fogják. A törvény azt mondja és a szerződésben is, hogy a projektmenedzser
változást a központnak kellene átvezetni és át kellett volna vezetnie, onnantól a szakmai
megvalósítás legyen az ő dolga, a szakmai program megvalósításért az feleljen, akinek ez a
dolga. Itt nem lesznek problémák.
Kocsisné Walter Ilona tanügy igazgatási referens elmondta, hogy annyit a szakmai
programokról, hogy ehhez kötelezően társult egy TÁMOP-os pályázat és szakmai program
nagy részét az fedte le. Tehát a TÁMOP-os pályázat, ami az iskolában lezajlott ebben volt a
szakmai program továbbképzése, a pedagógusok kapták laptopokat, mindenféle digitális
anyaggal kapcsolatos továbbképzésben részesültek. Volt a TÁMOP-os pályázat mellett egy
TIOP-os pályázat is, ami az informatikai eszközöket biztosította. Tehát a szakmai része ebben
a 2 pályázatban valósult meg, amit teljesítettek és dokumentálható, tehát naplókban és egyéb
máshol.
Székelv Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a pályázat megvalósítását és fenntarthatóságát
ténylegesen igazolni tudják az ő részükről és ők a sajátjukról, akkor ez egy olyan kérés lenne
ezek szerint Rabb Győzőné polgármester részéről, hogy két osztály is tudja használni a házat
és ne a régi tornatermet használják.
Kocsisné Walter Ilona tanfigy igazgatási referens elmondta, hogy ők is ezt vetették föl,
hogy ne álljon ott üresen. Mindenki igyekezett a vagyonkezelési szerződést betartani.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy annyi észrevétele lenne, hogyha már
felülvizsgálják ezeket a megállapodásokat, akkor érdemes lenne a zeneiskolára is kitérni, nem
tudja, hogy a zeneiskola melyik Tankerülethez tartozik?
Kocsisné Walter Ilona tanügy igazgatási referens elmondta, hogy hozzájuk tartozik.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy akkor azzal nem lesz gond. Az általános
iskolának átadtak használatra egy helyiséget, ezt is érdemes lenne beletenni. Úgy gondolja,
hogy egy általános iskola, ahol van 300 gyerek mindennapos testneveléssel, nem élvezne
előnyt egy középiskolával szemben, ahol 200 gyereke van, szakmai órákat tartanak, tehát
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véleménye szerint lényeges különbség van a kettő között, de ez nem rá tartozik ez igazából a
megállapodás függvénye.
Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Pintér Gábor képviselő megérkezett a testületi
ülésre.
Javasolta a testületnek, hogy jelezze a projektgazda változást az irányító hatóság felé és a
Közösségi Ház jövőbeni használatára kezdeményezze a Szigetvári Tankerületnél a jelenleg
hatályos szerződések felülvizsgálatát.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy annyit szeretne kérni, hogy ne csak erre
az egy épületre terjedjen ki a felülvizsgálat, tehát az Összes épületre, amit használatba adnak.
Rabb Győzőné polgármester megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése,
hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
148/2016. ÍX.27.) KTH. számú határozata
1. ) Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete indokoltnak tartja a DDOP2007-3.1.2./FF-2f kódszámú az „Integrált kis-és mikrotérségi oktatási
hálózatok és központjaik fejlesztése” című pályázata projektgazda
változásának átjelentését. Felkéri a polgármesterét, hogy az irányító hatóság
felé a projektgazda változást jelezze.
2. )A képviselő-testület a Szent Imre út 25. szám alatti Közösségi Ház jövőbeni
használatára kezdeményezi a Szigetvári Tankerületnél a jelenleg hatályos
szerződések felülvizsgálatát. Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
felülvizsgálatot kezdeményezzék. A képviselő-testület továbbra is
szorgalmazza, hogy a sásdi középiskola diákjai részére a Közösségi Ház
használata biztosított legyen. A képviselő-testület a Közösségi Ház közös
használatára vonatkozó finanszírozási elveken nem kíván változtatni.
Határidő: 2016. november 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Kocsisné Walter Ilona tantigy igazgatási referens megköszönte a testületnek a támogatást
az irodahasználatra vonatkozóan, úgy gondolja, hogy ezzel a testület a Hegyháti Járás összes
iskoláját támogatta és munkájukat segítette. Megköszönte a részvételi lehetőséget és távozott
a testületi ülésről.
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3./ Beszámoló a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy tegnap a Humánügyek Bizottsága már
megtárgyalta. Felkérte Orbán Éva intézményvezetőt a napirendi pont előterjesztésére.
Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy sok mindent nem szeretne hozzáfűzni a
beszámolójához, ha esetleg valakinek van ezzel kapcsolatban kérdése, akkor szívesen
válaszol.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kiegészítésként elszeretné mondani, hogy a
Levendula Klub megnyitotta kapuit. Szeptember 15-én 13.00 órakor volt a megnyitó, amelyen
ő is ott volt. Egész hónapon keresztül rendkívül tartalmas programokkal készülnek. Itt
jegyezné meg, hogy 71 főre megkapták a napközi otthon bővítésére az engedélyt. Múlt hét
szerdától szerdánként az Őszidő Klub ott tartja foglalkozását, mivel a klubban mindig
tartalmas létszámmal kell részt venni és jelen lenni. A képviselő-testületet szeretné meghívni
a napközi otthonba november 9-én 14.00 órára bográcsavatásra (hurka főzés).
Megköszönte a Sásdi Szociális Szolgálat eddigi munkáját és további sok sikert és
programokat kívánt.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy tegnap a Humánügyek Bizottsága ülésén
meghallgatták Orbán Éva intézményvezető beszámolóját, ami nagyon tartalmas volt.
Javasolja a testületnek elfogadásra.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mivel a Humánügyek Bizottsága is elfogadásra
javasolta a beszámolót, így javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott beszámolót fogadja
el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
149/2016. tX.27.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Szociális
Szolgálat működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Orbán Éva intézményvezető megköszönte a részvételi lehetőséget és távozott a testületi
ülésről.
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4./ Tájékoztató a Sásd Városi Sportkör működéséről
Élőadó: Buzási László elnök
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Buzási László egy-két háttér információt már
elmondott. Sajnos a sportkörnél nem a legfényesebb a helyzet, nem tudtak Önállóan felállítani
egy felnőtt labdarúgó csapatot.
Felkérte Buzási László elnököt a napirendi pont előterjesztésére.
Buzási László elnök elmondta, hogy miután a felnőtt labdarúgó csapat megszűnt, ezáltal
sokkal nyugodtabb lett a helyzet. Sajnos létszám problémák lettek, elnökként velük volt a
legtöbb munkája, mert a szakosztályok, amik amúgy működnek, legyen az a birkózó
szakosztály, az asztali tenisz vagy bármelyik, ők nagyon szépen, önállóan megoldják a
dolgaikat, tehát nem kell velük foglalkozni, intézik a versenyeiket. A felnőtt csapatnak a
megszűnése az azért annyiban fáj, hogy egyszer már megszűntek, akkor 3 éve újra sikerült
indítani, ebben a társasági adós rendszerben nagyon jól kitudták használni a pályázatokat.
Sikerült felépíteni egy olyan baráti társaságot, amely segítséget nyújtott a pályázatok
előkészítésében. Itt gondol a Kovács Róbertre, aki Dombóváron már nagyon tapasztalt a
pályázatok megírásában és elnyerésében, ő volt az, aki kötetlenül segített nekik is. Idén egy
nagyon komoly pályázatot adtak be, elég sok pénzt is tudtak volna összeszedni, de így, hogy
nincs felnőtt csapat, ezért ezt elbukták.
Akik megmaradtak fiúk, azokat átirányították Magyarszékre, annyi, hogy Magyarszékre
vannak igazolva. Labdarúgó pályával kapcsolatban a Szeifert Csaba nagyon lelkiismeretesen
végzi a munkáját.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy a Sárközi Zoltán jár-e még föl?
Buzási László elnök elmondta, hogy a Zoltán már eljött, mert tőle a Cseh Rita megkérdezte,
hogy ezek után szükség van-e rá és ő azt válaszolta neki, hogy gyakorlatilag nincs, mert a
Csaba rendszeresen jár.
Az utánpótlás, a 7, 9 és 11 éves gyerekek, azok teljesen más program keretében készülnek,
tehát ők központilag kapják a pénzt, a Hír Gábor, a Papp Márió, illetve a Deák Attila
foglalkozik a gyerekekkel. Ők is teljesen önállóak, nincs velük problémája.
Nagyon komoly pályázatot adtak be az öltözők felújítására, ami nagyon jó lett volna.
Van még egy kisebb labdarugó szakosztályon belül a női labdarúgás, de ez a pécsieken
keresztül működik, Kegyes Balázs az edző, tomarendszerben bonyolítják a bajnokságot. Azt
jelenti, hogy egy tavaszi szezonba két torna kerül megrendezésre Sásdon, tehát akkor kell
biztosítani a helyszínt és esetleg ősszel.
Utólag szeretné megköszönni az önkormányzatnak a 33.000 Ft/hó támogatást, amiből a
rezsiket a fütballpályán ki tudták fizetni, illetve kaptak az utazáshoz egy nagy buszt, ami ha
forintosítanák az nem kis összeg lett volna, de most már erre sincs szükség, mert már ezt is a
Magyarszéki Önkormányzat biztosítja.
Megoldódott a pályafenntartás is, nincsenek mérkőzések, tehát sokkal kevesebb így a kiadás
is.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy először is a fűnyíró traktorról szeretné
kérdezni a Merk Zsoltot. Sok probléma van vele.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonnrofít Kft, ügyvezetője elmondta, hogy 10 éves a
traktor, pályázat útján lett véve, annak idején 1,5 millió Ft volt. Nagyon sokat kellene
rákölteni, hogy jó legyen és, akkor már lehetne abból egy másikat venni.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nagyon sokszor felmerül a kérdés, amikor
kérelmekkel, kérésekkel jönnek a bizonyos szakosztályok az utazási költségek miatt. Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezetőt megkérdezte, hogy most akkor hogyan állnak
összegszerűen?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a szeptemberi adatokat ismerne,
olyan 450.000 Ft lett elhasználva.
Rabb Győzőné polgármester megkérdezte, hogy a Sásdi Sportkör része a birkózó
szakosztály?
Buzási László elnök elmondta, hogy ez egy elég képlékeny dolog, mert a Bubori Antalék a
szigetvári birkózóknál is csak a Sásd néven szerepelnek.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy csak azért, mert náluk ez problémát jelent,
amikor kéréssel fordulnak hozzájuk.
Azt hallotta, hogy az általános iskolás birkózó gyerekek bekerültek a KLIK-be és mennek is
valahova diákolimpiára, ahol az útiköltséget is tudják állni.
Folyamatosan kémek ajánlatokat kisbuszokra, többek között a sajátjukra is.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a kérdés arra vonatkozott volna, hogy
szervezetileg a birkózás az nem szakosztályos foglalkozás.
Buzási László elnök elmondta, hogy egyenlőre nem.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy múltkor is azzal utasították el, hogy
majd a sportkör éves költségvetésében erre tekintettel lesznek, de ha szervezetileg nem oda
tartozik, akkor nyilván nem.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a sportkör alapszabályában rögzítve vannak,
hogy milyen szakosztályok vannak és egy ilyen alapszabály módosítás kb. 30.000 Ft. Tehát
hivatalosan nem szakosztályos sport.
Rabb Győzőné polgármester megkérdezte, hogy a 33.000 Ft/hó támogatás az mire lett
elköltve. Vízre, villanyra?
Buzási László elnök elmondta, hogy igen, vízre, villanyra és fűtésre.
Rabb Gvőzőué polgármester elmondta, hogy nagyon szomorú, hogy Sásdon nem tudtak egy
felnőtt csapatot felállítani. Nem tudja, hogy milyen irányba kellene elindulni vagy kikkel
kellene beszélni.
Buzási László elnök elmondta, hogy alapból rossznak találja a Magyar Labdarúgó
Szövetségnek a felépítését. A másod osztálynál már, ahol ők egyel feljebb futballoztak már
olyan szinten utánpótlást követelnek, amit nem lehet teljesíteni. Nagy probléma az utánpótlást
összeszedni.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezt alá tudja támasztani, mert az iskolában az
utánpótlásra kevés a gyereklétszám. Emlékszik, hogy 20Ö6-ban Sásdon 430 gyerek iratkozott
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be plusz Bárányaj enőről jártak 140-en, ha azt összeadja kb. 600 gyerek járt a két iskolába,
most meg 300-an, fele gyerek jár iskolába, fele gyerekből fele annyi sportoló is lesz.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogyha belegondolnak egy Mindszentgodisa és egy
Magyarszék valamilyen szinten meg tudja oldani, Sásd meg nem tudja megoldani, nem
tudnak pénzt összeszedni. Nem jutnak egyről a kettőre.
Buzási László elnök elmondta, hogy olyan szintre jutottak el, hogy márkás utazó szereléseket
vettek (egyforma pólók, cipők). Nem tudja, hogy még mit kellene nekik adni, hogy a
gyerekek futballozzanak.
A legjobban, ami fáj neki az, hogy senki nem jelezte, hogy mi a problémája és senki nem
indokolta meg.
Az a kérdés, hogy érdemes-e ezzel foglalkozni, mert ő úgy látja, hogy nem érdemes.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy azért csak kellene vele foglalkozni, ha nem
működik a labdarúgás, akkor valami más szakosztályt kell keresni.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az a probléma, hogy a labdarúgásba van pénz, a többi
meg költséges.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy 10 éve is ugyan ez volt a probléma, hogy nem
tudtak utánpótlásra embert szerezni.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy hány sásdi jár most Magyarszékre?
Buzási László elnök elmondta, hogy kb. 8 ember.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy több a sásdi, mint a magyarszéki.
Buzási László elnök elmondta, hogy Magyarszék a sásdi futballistáknak köszönheti, hogy ők
is vannak.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy érdemes lenne Gödrével, Gelencsér Gábor
polgármesterrel beszélni, mert ott eszközök nincsenek, itt náluk meg gyerek nincs, össze
lehetne a kettőt hozni. Szeretné megkérni Buzási Lászlót, hogy mindenképpen egyeztessen
velük.
Még egy esélyt szeretne adni arra, hogy próbálják meg idecsalogatni őket Sásdra.
Buzási László elnök elmondta, hogy beszél Gelencsér Gábor polgármesterrel ennek
érdekében.
Rabb Győzőné polgármester megköszönte Buzási Lászlónak a tájékoztatást.
Kérte a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Buzási László elnök megköszönte a részvételi lehetőséget és távozott a testületi ülésről.
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5./ Beszámoló a leiárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülés 2Ó16. szeptember 1-jén
volt az akkori döntésekről és intézkedésekről szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet.
Elkészült a Deák téri buszmegálló megvilágítása ez több éves probléma volt.
A Temető utca 1. szám alatt elkészült a WC. A holnapi nap folyamán a piacot látogatók már
tudják használni, amit élőről alakítottak ki. Folytatódott volna a Temető utca 1. szám alatti
lakás kéményének a javítása, de sajnos az ott lakó meghalt így nem kellett átköltöztetni.
Kiürítették a lakást a volt fogorvosi udvarban (Sásd, Dózsa Gy. u. 12.). A kulcsok az aljegyző
asszonynál vannak és ma beszélt a Magyari János vevővel. Szerdán írásba fogja lefektetni,
hogy melyik az a nap, amikor a vételár hátralékot kifizeti.
Operando és Talionis Szövetkezetek ellen elindították a peren kívüli eljárást még egy-két
dolgot kell pótolni.
A ZöldERO Szociális Szövetkezet ügyében Notheisz Éva ügyvezetővel levelezget. Az előző
testületi ülésen vállalta, hogy szeptember 15-ig kiüríti az irodát, ez nem 15-én, hanem
szeptember 26-án történt meg, a kulcsokat is leadták. Utána írásban ígérte, hogy szeptember
végéig a műhelyt kiüríti. Az önkormányzatnak szüksége lenne a műhelyre a
közmunkaprogram keretében járdalapok és oszlopok gyártásához. A Notheisz Éva írt egy
levelet, mely azt tartalmazta, hogy kompenzációs elszámolás keretében átadják a beruházásuk
vagyonszapörulatát az önkormányzatnak és egy új telephelyet fognak majd kialakítani, ezzel
nem is lenne gond. A következő, hogy a leszerelhető berendezéseket leszednék,
tulajdonképpen leszerelhetik, mert a bérleménynek úgyis más lesz a funkciója.
A Szövetkezet számára fontos gépeket is el akarták vinni, de ott már semmilyen gép nincs.
Oszlöpöntőformák és járdaöntőformák itt maradtak, ezek összegszerűen nem tesznek ki
annyit, mint amennyi a tartozása.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy szerinte
azokat az anyagokat azért adta, mert benne volt a pályázatba. Nem tudja, hogy mennyi a
tartozása, de 2-300.000 Ft-nál nem több, amit ők oda beleköltöttek.
Rabb Győzőmé polgármester elmondta, hogy az a baj, hogy 2017. áprilisáig még határozott
idejű szerződésük van.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy fizetnek?
Rabb Győzőmé polgármester elmondta, hogy nem, tartozásuk van.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy akkor meg kell szűntetni a szerződést.
Rabb Győzőmé polgármester javasolta a testületnek, hogy mondja fel a ZöldERO Szociális
Szövetkezettel kötött határozott idejű bérleti szerződést a tartozás miatt. A fennálló 250.000
Ft összegű tartozást pedig hajtsa be.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
150/2016. (X.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy felmondja
a ZöldERŐ Szociális Szövetkezettel kötött határozott idejű bérleti szerződést a
tartozás miatt és a fennálló 250.000 Ft összegű tartozást pedig behajtja.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester továbbá elmondta, hogy a kopjafák, amik teljesen szét voltak
nyílva, kiszedték és elvitték Végh Sándorhoz. A tél folyamán meg fogja csinálni a hozzá
megvett fából. Erről részletesen a pályázatok napirendnél szeretne beszélni.
A Kormányhivatal az önkormányzati játszótereket és nagyon nagy problémák vannak. A
Deák tér és a Fáy András utcai játszótereket ellenőrizték. A Kormányhivatal jegyzőkönyve
alapján bevizsgáltuk a játékokat. Ez kb. 250.000 Ft lesz a három játszótérre.
Előző testületi ülésen Székely Szilárd tanácsnok jelezte feléjük, hogy a Rákóczi F. út 24. szám
alatti akna ügyében megkeresték a DRV Zrt.-t, ki is jöttek, de nem igazán csináltak vele
semmit, így Merk Zsolték a kátyúkat töltötték fel mart aszfalttal és akkor ők raktak az
aknához is, hogy ne folyjon be a víz és ne legyen balesetveszélyes, mert nagyon mozgott.
Ami még probléma volt az a szintkülönbség, de az is össze lett hozva az aszfalttal, hogy
mopeddel is járható legyen.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy azzal szembe a zebra másik oldalán, ahol
megsüllyedt a csomóponti pályázati kivitelezése után, 5 cm-es szintkülönbség van, azzal
kellene valamit kezdeni, mert feltételezi, hogy mopeddel nem járható.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy rendben van.
Továbbá elmondta, hogy több helyen is megtörténtek a kátyúzások, ott ahol a Bizottság
meghatározta. Megköszönte Jager Györgynek a mart aszfaltot.
Az Attila utcai és a Kaposvári utcai árkok géppel ki lettek tisztítva. Merk Zsolték
mederlapokkal ki fogják majd rakni. Folyamatosan kell tisztítaniuk az átereszeket. Az Attila
utcában a Jager Mihály előtt is ki kell rakni mederlapokkal az árkot, hogy ne a ház alá folyjon
á víz és van egy fa is, ami ki akar dőlni, azt is ki fogják vágni.
Egyeztetett a Falugazdászok vezetőjével Túrós Izabellával, aki átjött, megtekintette a vízmű
épületét és megfelelőnek találta az irodát. Abban maradtak, hogy április 1-j én szeretnék
birtokba venni az irodát.
A következő a Fáy András utcában lévő árok, amit Dr. Jusztinger János alpolgármester jelzett.
Kint voltak megnézni, de azt az árkot (csapadékvíz elvezetés) nem fogják tudni megcsinálni,
oda szakemberek kellenek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Fáy András 29-től a 27 felé lévő
árokról beszél.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ezt így nem tudják, ki kell menni a helyszínre
és meg kell nézniük.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a játszótér irányába az elő emeletes
ház garázsok felőli oldalánál be van dőlve az árok és a 29-es lépcsőházba befolyik a víz.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy azért,
mert le lett kövezve az út és ott van az alacsony pontja, de véleménye szerint az árok az
segítene.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy egy villanyoszlop került már oda?
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy igen, a nyár közepén került oda a fa
oszlop, de ha ez így marad, akkor a télen tönkre fog menni. Erről hoztak egy határozatot,
hogy volt egy határidő, ami már sokszor lejárt és még mindig nincs megcsinálva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem tud mit tenni, továbbra is szól a Koller
Zoltánnak.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ez a dolog kb. 20 családot érint.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeptember 5-én Jegyző Úrral voltak
Szigetváron, Szigetvár 450 éves ostroma alkalmából, koszorút is elhelyeztek a Zrínyi Miklós
emlékműnél.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy Komlón új börtön épül és ezzel kapcsolatosan kaptak
egy tájékoztatót. Komló városházán működik egy toborzó iroda és állásokat tudnak
felajánlani.
A Nébih vizsgálatot tartott Fonyódligeten az üdülőbe és 79%-os lett (közepes) az eredmény,
ezt majd a jövő évi költségvetésénél fogják megbeszélni.
Elkészült a pedagógiai Szakszolgálat tetőszerkezete, aminek szeptember 26-án volt az átadás
átvétele. A műszak részéről Vass Anita műszaki csoportvezető is részt vett. A tagintézmény
vezető köszönte, hogy az Önkormányzat is áldozott erre.
Szeptember 30-án az Y Pulyka Kft. 25 éves volt és ebből az alkalomból meghívást kaptak a
Bikali Élménybirtokra, Pintér Gábor képviselő úrral együtt vettek részt a rendezvényen.
Október 7-én rendkívüli pénzügyi bizottsági ülést kellett tartani az óvodai kazán miatt. A
kazán több, mint 25 éves, indokolt a felújítása vagy cseréje. Ezen az ülésen már volt
árajánlatuk. Járányi Gábor gázszerelő 998.000 Ft-ról adott árajánlatot, ő csak a kazántestet és
az égőt cserélte volna ki. A pénzügyi bizottság erre azt mondta, hogy ez csak egy tűzoltás
lenne. Kaptak még árajánlatot Kaposvárról is nettó 2.2ÖO.ÖOO Ft-ról, aztán a Murányi
Épületgépészet Kft.-től is érkezett árajánlat 3.332.000 Ft-ra. Dombóvári cégtől is kértek
árajánlatot, de még mai napig nem jeleztek vissza.
UrVald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy még mindig a nettó 2.200.000 Ft a
legolcsóbb és azzal a meleg víz előállítása is meg lenne oldva és le lenne engedélyeztetve az
egész. Kondenzációs gázkazánról beszélnek, aminek a hatásfoka lényegesen jobb, mint a 25
éves kazán javítása.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogyha viszont kettő kazánról van szó, akkor ez egy jó
ajánlat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem szeretné elhamarkodni ezt a dolgot,
véleménye szerint hirdessék meg és várjanak még árajánlatokra.
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A képviselő-testületet felkereste Grósz Renáta, hogy a Kaposvári út 70., 67. és 66. szám előtti
járdaszakasz balesetveszélyes. Tulajdonképpen igaza van, mert kint is voltak megnézni és
bezsaluzással kicsit helyre lehetne hozni pluszba egy korlátot is kellene odarakni, ahogy a
másik felén is van. Még egy dolgot írt a levélben a Réfi Béla előtti járdát, amely megsüllyedt.
Oda viszont csak egy korlátot kellene rakni.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonnrofit Kft, ügyvezetőié elmondta, hogy kb.
50.000 Ft lenne a megcsináltatása.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Kaposvári út 66., 67. és 70.
szám előtti járdaszakaszt, korláttal kiegészítve csináltassa meg.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
151/2016. OC.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Sásd,
Kaposvári út 66-67-70. szám előtti járdaszakaszt, korláttal kiegészítve
megcsináltatja a balesetveszélyre való tekintettel.
Határidő:
Felelős:

2016. december 30,
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta még, hogy á Gyerekjóléti Központ ismét beadta a
pályázatát az Erzsébet táborra és nyertek 220.000 Ft-ot, ami majd 3 napos tábor lesz.
Fontosabb rendezvényekről szeretne még beszélni. Szeptember 17-én volt a Bor- és Pite
Fesztivál. Elmondta, hogy először is szeretné megköszönni a képviselőknek, akik részt vettek
a rendezvényen és külön megköszönte a Körösfői delegációnak, az ÁMK dolgozóinak és
mindazoknak, akik a pitéket sütötték és részt vettek a rendezvényen. Ezer szelet pite lett
eladva, ami azt jelenti, hogy 100.000 Ft bevétel jött össze. A Körösfőiekkel voltak Pécsett az
állatkertben, a TV toronyba, a Székesegyházban és a Zsolnay negyedben, nagyon jól érezték
magukat. Az új polgármester úrral nem sikerült találkoznia. A testületükben elég nehezen
indul el a munka. A következő a Vidámkórusok Fesztiválja volt. Itt szeremé köszönetét
mondani Pintér Gábor képviselőnek, aki a kezdeményezője és a főszervezője volt, valamit az
ÁMK-nak és mindenkinek, aki részt vett a rendezvényen. Nagyon jól sikerült, nagyon
színvonalas volt. Csak jókat tud mondani, a városból is ez jött vissza.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy szeremé még egyszer megköszönni a képviselő
testületnek, amit nyújtott ennek a rendezvénynek a megszervezéséhez. Pályázatot fognak
beadni, mivel 25 éves lesz a Vegyeskar, 25 éves lesz a Deutsch Klub, 5 éves lesz a Kórusuk
és még lehet, hogy más is lesz.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Raaba-i delegáció is itt volt. Szokásukhoz
híven ismét kapott támogatást a Deutsch Klub, az óvoda, a nyugdíjas klub, az iskola és a
kórus is. Véleménye szerint nagyon jó ez a kapcsolat.
Október 8-án volt az Őszidő Klub 25 éves évfordulója, itt is elég sokan voltak, kb. 170-180an. Kért egy kívánságlistát tőlük és egy nagy bográcsot kaptak ajándékba.
Nagyon köszöni az ÁMK konyhásoknak a munkáját, az összes rendezvényen nagyön finomak
voltak az ételek.
Október 21-én volt az általános iskolában az Október 23-ai ünnepség. Szeretné megköszönni
az iskolának a műsort. Külön köszöni Vasné Szili Anikó és Szabó László felkészítő
tanároknak a munkáját.
Ha már rendezvényekről van szó, kezdeményezésére a Gyerekjóléti Központnál, amit idén
hoztak létre, ott van nekik maradványuk, amit el lehetne költeni rendezvényre. így jött az
ötlet, hogy tartsanak egy városi mikulás ünnepséget, amin nem csak a hátrányos helyzetű
gyerekek, hanem a város összes gyerekét meghívnák a szülőkkel együtt. Az ünnepség neve
Minden Család Mikulása. 0-14 éves korig vennének részt a gyerekek.
Kérte a testületet, hogy az előteret és a Sportcsarnokot adja oda erre a rendezvényre ingyenes
használatra, mert sportvetélkedőket szeretnének csinálni. Minden gyerek, aki eljön
gyümölcscsomagot fog kapni, mivel nem tudják, hogy hányán fognak eljönni, ezért ami
megmarad az óvoda fogja megkapni és ott a gyerekek elfogyaszthatják majd. December 4-én
14.00 órakor lesz megtartva ez a rendezvény.
Javasolta a testületnek, hogy 2016. december 4-én tartandó Minden Család Mikulása
Ünnepség rendezvényre ingyenesen biztosítsa a Közösségi Ház előterét és a sportcsarnokot.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
152/2016. ÍX.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2016.
december 4-én tartandó Minden Család Mikulása Ünnepség rendezvényre
ingyenesen biztosítja a Közösségi Házat.
Határidő:
Felelős:

2016. december 7.
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy október 20-án volt a Hegyháti Védelmi
Bizottsági ülés, elég sok napirendi pontot tárgyaltak.
A mágocsiaktól érkezett egy meghívó az első disznótoros és kolbásztöltő versenyre.
November 8-án 8.Ó0 órától 15.00 óráig vízhiány lesz, jövő héten fognak kimenni a
szórólapok.
Múlt héten kint voltak az Ótemetőbe, 3 napon át az egész brigád kint volt és kipucolták.
A Mindenszentekre való tekintettel újra indították a temetőjáratot.
Ennyit szeretett volna elmondani a beszámolójában.
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ürvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a Közösségi Házban csőtörés volt, a kár
jelentős lehet, a biztosítóval és a kárszakértővel 3 órán keresztül egyeztették a károkat. Ami
egy felvetés volt számukra, egy bejelentés után Pécsről a Kormányhivataltól megérkeztek,
mert állítólag leszakadt a mennyezet, ezért gyerekek vannak veszélyben. Szeretne mindenkit
megnyugtatni, hogy ez a része nem igaz. A Városgazdálkodási Kft. emberei a gipszkarton
állmennyezetet lebontották és ahol az áramnál csöpögött a víz, ott áramtalanítottak. A másik
dolog meg, hogy a biztosítási szemléhez le kellett bontaniuk a gipszkartont. A bútorok
javítására várja az árajánlatot. A műszaki eszközök meghibásodásánál a tűzjelző rendszer
biztos, hogy meghibásodott, továbbá a riasztó rendszer, a kamerarendszer és az informatikai
hálózatnak egy része. Nem merne Összegek meghatározásába bocsátkozni, de azt gondolja,
hogy milliós tételről van szó. A kárszakértő minden olyan kárt elismert, amit mutattak neki és
utólagos kárfelvételre is van lehetőség. Tehát semmilyen veszélyhelyzet nincs a Közösségi
Házban, sem gyerekeket érintve sem rendezvényeket érintve. A hibák elhárítása és a károk
kijavítása is folyamatban vannak.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy amikor ez a probléma kiderült, azonnal
megjelentek a Jegyző Úrral a helyszínen. Közösen egyeztetve a gyerekek biztonsága
érdekében a ház csarnokrészében rendezték be az éttermet.
Még egy dolgot elfelejtett mondani, hogy az iskolaigazgató felkereste, hogy az iskola
udvarában van egy régi kémény és potyognak le a téglák és balesetveszélyes. Úgy gondolja,
hogy ez nem az önkormányzat dolga lenne, hogy elhárítsa, de miért ne lenne benne partner,
hogy segítsen. Merk Zsolték is megnézték, de annyira magas a kémény és balesetveszélyes,
hogy egy dolgozóját sem fogja odaengedni, csak abban az esetben, ha fel lesz állványozva.
Állványt megpróbál szerezni nekik, ennyiben tud segíteni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy szeretné tájékoztatni a testületet, hogy kiosztottak a
temető sírhelymegváltásával kapcsolatos értesítőt, az egyes és a kettes szintre ki is mentek.
Meg volt már a hatása, mert több, mint 30-an jelentkeztek a sírhely megváltásra a következő
25 évre. Ezután látják majd, hogy mennyi marad.
A másik dolog, hogy a törvényes felügyeletet gyakorló felettes szervükhöz lakossági
bejelentés érkezett, amiről muszáj a testületet tájékoztatni. A panasz lényege, hogy egy
konkrét testületi ülésen, zárt ülésen hozott döntés nem lett kihirdetve nyilvánosan. Ez a július
16-ai ülésén volt. Ő most akkor ezt megteszi és felolvassa a 106/2016.(V. 16.) KTH. számú
testületi határozatot. A határozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. Ennek az
észrevételnek most eleget tett és a testület is. Azonban más is van e mögött általánosságban. A
jelzés lényege, hogy nem gondoskodnak megfelelően a zárt ülésen hozott határozatok
nyilvánosságáról és nyilvánosságra hozataláról. Még egy jelzést kapott a törvényességi
felügyeleti szervtől. Szerintük a honlapon valamennyi szerződés nincs fent, holott ez
kötelességük lenne megjelentetni. Az Mötv. és az SZMSZ rendelkezik erről a kérdésről. Az
Mötv. 52. §. (3) bekezdése szó szerint mondja: „A választópolgárok zárt ülés kivételével
betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztésébe és nyílt ülésének jegyzőkönyvébe, A
közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat megismerésének lehetőségeit zárt ülés esetén
is biztosítani kell A zárt ülésen hozott képviselő-testületi döntés is nyilvános adat. ”
Azt mondják, hogy ezt nekik ki kellene hirdetni, nem látja sehol sem leírva. A (3) bekezdés
kimondottan a jegyzőkönyvről beszél, a jegyzőkönyvet nyilvánosságra kell hozni. Tény és
való, hogy a nyilvános jegyzőkönyvek fent vannak a honlapon és ahhoz bármikor bárki
hozzáférhet, a zárt üléseket meg nem teszik föl, mert nem tehetik föl. Azt mondja a törvény,
hogy nyilvános. Az SZMSZ-ük a következőt mondja: 32. §. (7) bekezdése: „A jegyzőkönyvet
15 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak, a zárt ülés jegyzőkönyvek kivételével a
jegyzőkönyv egy példányát a Sásdi Általános Művelődési Központ Könyvtárában el kell
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helyezni, továbbá az önkormányzat hivatalos honlapjára fel kell helyezni A honlapon az
utolsó 4 év jegyzőkönyveinek megismerése biztosítandó. A zárt ülésen hozott testületi
döntések, amelyek külön törvény szerint közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatot
tartalmaz, illetve annak minősül a honlapon ugyan csak el kell helyezni. ”
Erről rendelkeznek, még kettő helyen szabályozzák a határozatok nyilvánosságát, de valóban
igaz, hogy ezt nem szabályozzák. Nyilván az SZMSZ-be kell belenyúlniuk és egyértelművé
tenni, hogy hogyan biztosítják a nyilvánosságát azoknak a döntéseknek, amelyeket zárt ülésen
hoz a testület. Jelenleg csak annyit lehet, ha bejön hozzá valaki és meg akarja nézni a
jegyzőkönyvet nem adja, de az összes határozatot, amit zárt ülésen hoztak odaadja, hogy
olvassa el, ezt megteheti, honlapra feltenni nem lehet, mert nincs ilyen előírásuk. Az sincs
benne, hogy a következő ülésen nyilvánosan ki kell hirdetni. Egészen biztos és ő is érzi annak
a szükségességét, hogy a nyilvánosság úgy biztosítható, ha a következő nyilvános testületi
ülésen a zárt ülésén hozott döntéséről a polgármester ad egy tájékoztatást vagy a jegyző. A
másik kérdés, ami még észrevétel volt, hogy a honlapon valamennyi önkormányzati
szerződést fel kellene helyezni. Közérdekből nyilvános adat akkor lesz egy szerződésből, ha
külön törvény elrendeli. Előírták az önkormányzatoknak is az országosan létesítendő
közadattárba a közérdekű adatok feltöltését, de a j ogszabály külön mellékletben is
szabályozza, melyek azok a közérdekű adatnak minősülő önkormányzati adatok, amelyeket
kötelező érvénnyel fel kell tölteni és azokat a honlapon is szerepeltetni kell. Mikortól köteles
az önkormányzat szerződési adatokat feltenni? Államháztartási törvény 15. §. C. pontja azt
mondja, ha a nettó 5 millió Ft-ot eléri vagy az 5 millió Ft-ot meghaladja és azt is leírja, hogy
szerződés esetén milyen adatokat kell közölni. Gazdálkodási adatok 4-es pontjában vannak
azok feltüntetve, amiket nekik fel kell tenni. Idei évben azért nincs ilyen adat a honlapon,
mert 2016-ban nettó 5 millió Ft összegű szerződést az Önkormányzat még nem kötött.
Tehát jogos az észrevétel, hogy az SZMSZ-ben nincs szabályozva konkrétan, hogy a zárt
ülésen hozott döntéseket milyen módon hozzák nyilvánosságra. A honlappal kapcsolatban
meg úgy gondolja, hogy ezeket a szerződéseket továbbra sem fogják feltenni, csak azt, amit a
törvény előír.
Kérte a testületet, hogy fogadja el ezt tájékoztatásul és a jelzésnek eleget téve a
képviselő-testület 1Ö6/2016.(V.16.) KTH. számú határozatát nyilvánosan kihirdette.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nagyjából egyet ért a Jegyző Úrral. Az
adatvédelmi biztosnak, nem friss, de esetükben szerinte még alkalmazható állásfoglalása
szerint az önkormányzatnak a gazdálkodással kapcsolatos döntéseit semmiképpen nem
zárhatja le a nyilvánosságtól, ebből következik, hogy még a zárt üléssel kapcsolatban is
köteles minden olyan tájékoztatást megadni, ami nem sért üzleti titkot. Hogyha
magánszeméllyel kötnek szerződést, akkor abba kerülhetnek olyan elemek, amelyek üzleti
titkot képeznek. A gazdálkodással összefüggésbe hozott döntéseket hozzáférhetővé kell tenni.
Az, hogy ezeket a döntéseket, illetve az egyéb közérdekű döntéseket, amik zárt ülésen
születnek és ezeket nyilvánosságra hozzák ez nem egyenlő azzal, hogy honlapon közzé
tesszük. Az egy módja a nyilvánosságra hozatalnak, de pont azért, mert, hogy számos olyan
eleme lehet, amely üzleti titkot sért, bőven kielégíti a nyilvánosság követelményét az, hogy
egyedi adatigénylés alapján hozzáférhetővé teszik az igénylő számára. Tehát nem muszáj
nekik feltenni a honlapra. Amit a honlapra fel kell tenni, azt külön törvény meghatározza,
hogy mik ezek az adatok. Amennyiben az elektronikus közzététel jogszabály kifejezetten nem
írja elő, az önkormányzat erre nem köteles. Az ilyen adatok egyedi adatigénylés révén
ismerhetők meg. Ezt kellene majd beleírniuk az SZMSZ-be.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy valóban hiányosságok vannak az SZMSZ-ben,
elismeri.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy még annyit szeretne elmondani, hogy
október 24-én volt a polgármester asszony helyett a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
társulási ülésén, ahol igazából a hulladékgazdálkodás aktuális helyzetéről kaptak tájékoztatást.
Több napirendi pont is volt, de ami Sásd Önkormányzatát érinti az annyi, hogy a társulási
megállapodás módosítása zajlik, a Sásdi Önkormányzat meghozott minden olyan döntést, ami
ezt lehetővé teszi.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót
fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
153/2016. (X.27T KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
6./ Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéié működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy tegnap a Humánügyek Bizottsága már ezt is
megtárgyalta. Felkérte Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatót a napirendi pont
előterjesztésére.
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy a kiadott beszámolójában az elmúlt
nevelési év szakmai munkájukat mutatja be és az esetleges problémájukat írta le statisztikai
adatokkal alátámasztva, hogy az Óvoda kihasználtsága az alapító okiratnak megfelelően
100%-os. A Bölcsődével kapcsolatban is említést tett. Keresi a pályázati lehetőségeket a
bölcsődei csoport bővítésére, eddig még nem volt alkalmas pályázat.
Megköszönte az egész éves kölcsönös segítséget, az anyagi és erkölcsi támogatásokat.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy beszéltek arról, ha lenne pályázat a Bölcsőde
bővítésére, mert most is teljes a létszám.
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Megköszönte az összes óvodai dolgozónak a munkáját.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületé 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
154/2016. ÍX.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Gáiné Banizs Gabriella ÁMK igazgató megköszönte a részvételi lehetőséget és távozott a
testületi ülésről.
7./ Sásdi Romákért Egyesület székhelyhasználat! ügye
Előadó: Köszörűs Tímea aljegyző
Rabb Győzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
egy Egyesület alapítását határozta el megfelelő számú magánszeméllyel együtt. Céljuk az
volna, hogy kihasználják azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket a Nemzetiségi
Önkormányzat nem tud, illetőleg a Nemzetiségi Önkormányzat közösség szervező
tevékenységét kiegészítsék egy szociális irányultságú feladatellátással is, mert abban úgy
érezték, hogy nem elegendő a Nemzetiségi Önkormányzatnak a lehetőségei. Az Egyesület
székhelyének szeretnék a Dózsa György utca 32. használni, ehhez kellene a képviselőtestületnek hozzájárulnia és az Egyesület nevében szeretnék használni a Sásdi szót, melynek a
jóváhagyását a bíróság szintén kérni fogja a testülettől. Ténylegesen az épület használatáról
van szó, tehát minden valószínűséggel még a közgyűléseiket is inkább a Dózsa György utca
33-ban fogják tartani.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy örül az Egyesület létrehozásának és örül
annak, hogy a megalakulásuk óta még fennállnak és még nem oszlottak fel, mert a múltra
visszatekintve mindig ez volt Sásdon. Végre eljutottak odáig, hogy jól működnek, az egyik
bizonyítéka volt a Pite Fesztivál. Természetesen támogatni fogja a testület, hogy jól tudjanak
működni.
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Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy teljesen más a
légkör a Kisebbségi Önkormányzatnál, amióta személyváltozás történt. Köztudott, hogy ami a
téglagyárnál lesz filmforgatás a statisztákat a Roma Nemzetiségi Önkormányzat biztosította,
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a tevékenységekhez a kulturális
tevékenységet mindenképpen írják bele, mert nagyon sok tehetséges fiatal van.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a
Sásdi Romákért Egyesület Sásd, Dózsa György utca 32. szám alatti épületet székhelyként
használhassa, továbbá, hogy a Sásdi Romákért Egyesület elnevezésben a településre utaló
„Sásdi” kifejezést használhassa.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
155/2016. (X.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint a Sásd, Dózsa György utca
32. szám alatti ingatlan 1/1 arányú tulajdonosa hozzájárul ahhoz, hogy a Sásdi
Romákért Egyesület (székhely: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32,), mint
szívességi használó a Sásd, Dózsa György utca 32, szám alatti épületet, mint
székhelyet határozatlan időre térítésmentesen használja és hivatalos irataiban
megjelölje, továbbá az ingatlan címe a civilszervezetek névjegyzékébe
bejegyzésre kerüljön.
Ezzel együtt a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Sásdi Romákért
Egyesület elnevezésében a településre utaló „Sásdi” kifejezést használja, az
elnevezés a civilszervezetek névjegyzékébe bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

közlésre azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a testület döntését és
távozott a testületi ülésről.
8./ Beszámoló Sásd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetésének időarányos
teljesítés érők rendelet módosítás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta, a
Pénzügyi Bizottság tegnap megvitatta. Felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a
napirendi pont előterjesztésére.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy a kiadott
anyagból egy pár dolgot kiragadna. Az előirányzat szintjén terveztek 84 millió Ft körüli
tartalékot, abból ezzel szemben egy 56 millió Ft bizonytalan bevétel is szerepel a
költségvetésben. Remélhetőleg nyernek az ÖNHIKI-n annyit, hogy ezt az 56 millió Ft-os
bizonytalan bevételt rendezni tudják. A kettő közti különbözeiét a 27 millió Ft-ot a tartalék
terhére, erről lehet kijelenteni, azt, hogyha minden bevételük teljesül, ha minden kiadásuk is
ugyanúgy teljesül, ahogy tervezték, akkor ez a 27 millió Ft fog megmaradni év végén. A
bevételek közül kiemelné, azt az EU-s támogatást, ami 16 millió Ft-os szinten van, Európa
Uniós önerőt tettek hozzá az ivóvízminőséget javító pályázathoz, ennek sorsa jelen
pillanatban még kétséges, remélhetőleg ez a pénz év végéig meg fog érkezni. Van még egy
ingatlanbevételük, amiből 2,7 millió Ft-tal van még egy visszalévő részlet, tehát ha ezeket
figyelembe vesszük, akkor van egy 20 millió Ft-os szint. Ezeknek a bevételeknek a
teljesüléséig nem ajánlott a testület számára, ami károsan befolyásolná az egyensúlyukat. A
kiadott anyagban található a kiadások egyenlegénél a 93 millió Ft-os kimutatott pozitívum,
amit feltétlenül meg kell magyarázni, a Pénzügyi Bizottsági ülésen is kitértek rá, hogy a 93
millió Ft az miért nulla. Van egy olyan kötelezettség, amit már évek óta hoznak és a MÁK-kal
is egyeztettek, sajnos ilyen az államháztartási könyvvitel. Minden év végén ki kell, hogy
mutassák és a pénzmaradványnál igénybe is veszik, majd bevételként ismét behozzák, azokat
a bevételeket a számláikon, amik kötött felhasználásra van, a rekonstrukciós bevétel az új
eszközhasználati díjból származó bevétel, ez 32 millió Ft, amihez nem nyúlhatnak hozzá csak
bizonyos célra lehet felhasználni. Az adószámlájukon 18 millió Ft-os szint van kb.
szeptember végén, melyből el kell, hogy különítsenek 6 millió Ft-ot az adóhátralékaik
rendezésére év végén. A többi számlájukon volt 19 millió Ft szeptemberben, de a valós az 13
millió Ft, ami a pénzügyi forrásaikat jellemzi. Kb. maradt 15 millió Ft-os szint, ami a
technikai bevétel, minden hónap végén van egy állami támogatás, amit el kell, hogy
költsenek, ez is egy kötött jellegű bevétel. 5 millió Ft-ot kell, hogy átadjanak a
társközségeknek. Olyan költségvetési zárás elé néznek, ami már régen volt előttük, a valóság
egy nullszaldós költségvetés, amely mindig veszélyes. Fontos kiemelni az intézmények
takarékos gazdálkodását. A központnál van egy maradvány, amit fel lehet használni városi
rendezvényre, ami egy olyan bevétel, amit ha nem költenek el, akkor vissza kellene fizetni az
államnak. Fontos bevételük és várhatóan lesz is belőle valami, az ÖNHIKI-s pályázatuk,
amiről majd leghamarabb december elején fog valami kiderülni. Ennyit szeretett volna
kiemelni, a többi pedig le van írva.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági
ülésen elhangzott, legrosszabb esetben nullával zárják az évet, legjobb esetben 20 millió Fttal. Ennél sokkal rosszabb éveket megélt már. Megint csak megerősítették, hogy óvatosan kell
gazdálkodniuk. A Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte, hogy fogadják el Sásd Város Önkormányzata 2016. évi
költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
156/2016. tX.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Város
Önkormányzata 2016. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztésben részletezettek
szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
7/2Ö16.(XL2.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (11.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
9./ Pályázat kiírása a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői állására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy annyit tenne hozzá a pályázati kiíráshoz, hogy az
intézményt 2016. január l-jén törvényi kötelezettségüknek eleget téve hozták létre.
Költségvetési szervet viszont csak intézményvezetővel tudnak felállítani és akkor erre az
egyetlen megoldás az volt, hogy ideiglenes megbízással adott intézményvezetői feladatokat
Babodi Adriennek a képviselő-testület. Közalkalmazotti törvény rendelkezései szerint az
intézményvezetőt a költségvetési szerv vezetőjét pályázati eljárással kell kiválasztani és most
ennek tesznek eleget, hogy lefolytatják a pályázati eljárást. 2017. január 1-jétől kell
betölteniük az álláshelyet ennek megfelelően.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy egy évvel ezelőtt mikor az Adriennek bizalmat
adtak, nagyon komolyan végigcsinálta az egy évet. Amiben nem volt jártas mindig kikérte a
véleményüket. Ez eddigi munkájával meg volt elégedve.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy tavaly elmondta az Adriennről a véleményét és
nem volt jó véleménye, de maximálisan megváltozott.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Család- és Gyermekjóléti
Központ szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok ellátására írja ki a pályázatot.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
157/2016. ÍX.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti
Központ szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok ellátására. Az
intézményvezetői munkakör magasabb vezetői megbízással jár. Az
intézményvezető feladata a család- és gyermekjóléti szolgáltatás, család- és
gyermekjóléti központ gyermekjóléti és szociális szolgáltatásokat végző
intézmény irányítása.
A pályázati felhívást a képviselő-testület a személyügyi központ internetes
oldalán, valamint a járás önkormányzatainak székhelyén hivatalos
hirdetményként teszi közzé.
Határidő:
Felelős:

közzétételre azonnal
Dr. Kajdon Béla jegyző

10./ Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszűntetésével kapcsolatos ügyek
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt és Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezetőt a napirendi pont előterjesztésére.
Dr Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a napirendet azért vetették föl, mert a Sásdi
Többcélú Kistérségi Társulás 2016. október 19-én ülést tartott és több olyan döntést is hozott,
amely szinte minden kérdésében érinti Sásd Város Önkormányzat képviselő-testületét,
gazdálkodási helyzetét és magát az önkormányzatot is. Ennek kapcsán szeretne adni egy
tájékoztatót, illetve bizonyos javaslatokat tett az önkormányzat felé a Kistérségi Társulás
Tanácsa és ebben valamilyen állást kellene hoznia a testületnek. A jó hír az, hogy sikerült
eladni a szomszédjában lévő irodaházat, sajnos nem annyiért, amennyiért szerették volna, 7
millió Ft-ért adta el a Kistérségi Társulás, 8 millió Ft-ra volt értékelve. Többször nekifutott,
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nyilvánosan volt hirdetve és továbbra is csak egy érvényes ajánlat volt, ami 7 millió Ft-ról
szólt. A Társulás úgy döntött, hogy mivel nem kapott kedvezőbb ajánlatot, ezért az Ács és
Társa Kft. vette meg az irodaházat. Ennek következtében a Kistérség bevételhez jutott, amely
alapján áttekintette anyagi helyzetét és aminek a vége 1.057.456 Ft mínusz, tehát még mindig
van adósság. De az a sok-sok millió, ami korábban volt a 9.359.339 Ft, az már nincs. Ami
nagyon fontos az adósság állományban az-az, hogy a MÁK felé volt egy jelentős összeg
2.757.756 Ft plusz a kamatok 1.465.6Ö3 Ft, sajnos azért ekkora az összeg, mert 2013 óta
húzódik. Azzal a szándékkal ült össze a Tanács, hogy most már megszűnnek végleg, ahhoz
viszont minden adósságot meg kell szűntetni, rendezetlen tétel nem maradhat.
Az első döntése a Tanácsnak, hogy méltányossági kérelmet nyújt be a MÁK felé a kamat
élengedésére, ami 1.465.603 Ft. Már el is lett küldve a levél és várják a választ. Minden
adósságot rendezni kell, tehát Sásd felé is. A Kistérség tartozik 1.926.765 Ft-tal, ezt Sásd
kifizette a Kistérség helyett, van kamat is, amely 470.215 Ft. E mellett Sásd adott kölcsön 1
millió Ft-ot a Kistérségnek azzal a feltétellel, hogyha eladják az Opel Combo autót, akkor
annak az árából visszafizetik a pénzt. A korábbi 11 tag összeadott 1 millió Ft-ot lakosságszám
arányosan. A Társulás döntése értelmében a Tanács ezt visszaadja, ha bevételhez jut. A
Társulásnak van egy olyan javaslata Sásd felé, hogy az 1 millió Ft-os kölcsön
visszafizetésének erejéig tulajdonba adja az autót, kérte a sásdi testületet, hogy fogadja el.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azért ajánlotta fel a Társulás, hogy végre meg
tudjon szűnni, ne szerepeljen vagyonként.
Azért volt erről szó, mert a Szociális Társulásnál a napközi otthonba gondot jelent az idősek
beszállítása. A Kistérségi Társulás a képviselő-testületnek ezt vetette föl, hogy az autót átadja
az 1 millió Ft tartozás fejében.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mennyit ér az autó?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy hivatalosan fel lett értékelve az autó, a hivatalos
felértékelt ára 1.330.000 Ft. Az autónak, ami volt baja azt megcsináltatták.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulás javaslatát, miszerint az 1 millió Ft-os kölcsön visszafizetése fejében
tulajdonba adja az Opel Combo gépjárművet Sásd Város képviselő-testületének.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
158/2016, (X.27T KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulás javaslatát, miszerint az 1 millió Ft-os kölcsön beszámítása
fejében tulajdonba adja a LAH-846 forgalmi rendszámú Opel Combo
gépjárművet Sásd Város Önkormányzata részére.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Rabb Győzőné polgármester

Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonnrolit Kft, ügyvezetője elmondta, hogyha az
önkormányzatnak problémát okoz a fenntartása, akkor a Városgazdálkodás részéről ők
fenntartják.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy akkor átveszik az autót?
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy igen,
mert sokszor a közmunkás a saját autóját használja.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ebben majd a következő testületi ülésen
fognak dönteni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Kistérségi Társulásnak van még egy rendezetlen
tétele Vásárosdombóval. Van ott egy utánfutó, amit a Kistérségi Társulás nem volt hajlandó
tulajdonba adni Vásárosdombónak, mert van tartozása. Ez már olyan régi ügy, hogy nehéz
bizonyítani a jogszerűségét ennek a követelésnek. Tehát az utánfutónak az értéke megnézték
az interneten, újonnan 700.000 Ft körül van, 350.000 Ft-ért eladná vásárosdombói
Önkormányzatnak a Társulás felhatalmazta az elnököt arra, hogyha a vásárosdombói
polgármester ad érte 300.000 Ft-ot, akkor el lehet adni, ha meg nem, akkor elhozzák az
utánfutót és a Társulás értékesíti majd.
A következő a Kisvaszari Faluház, ami a GYEP program keretében épült a Társulás részéről.
Azt térítésmentesen, ingyen feladatátvállalással a Kisvaszari Önkormányzatnak adja feltéve,
hogy külön szerződésben nyilatkozik és kötelezettséget vállal arra, hogy a fenntartási
időszakban azt a szakmai programot, létesítményt biztosítja és az új GYEP-ben is partnerként
részt vesz. Úgy tudja, hogy erre az önkormányzat hajlandóságot mutat.
Továbbá elmondta, hogy kompenzációs megállapodás jóváhagyását kérték a Kistérségi
Tanácstól. Ezt ki is osztották táblázat formájában, amit a Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető el is mond. A kompenzációs megállapodásra javaslat, hogy a Kistérség tartozik az
Önkormányzatnak, az Önkormányzat tartozik a Kistérségnek és össze lehet hozni nullára. A
Tanács már elfogadta, de Sásdnak is el kellene fogadnia.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 2010 óta kibocsátott számlák,
működési hozzájárulások, amelyek terhelik az önkormányzatot, nem fizették ki, mert a
Kistérségi Társulás is tartozik Sásd felé. Ha ezt összeadják az 6.755.157 Ft, amivel tarozik
Sásd, de ebből 3 millió Ft egy olyan megállapodás, ami a közös takarítói feladatok ellátásából
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fakad, ezt teljes egészében a Kistérségi Társulás fizette anno. Önkormányzati épületeteket is
takarított a hölgy és van egy megállapodások arra vonatkozóan, hogy ennek az összegnek a
felét állják, ez a 3.069.207 Ft, amivel tartoznak összesen a Kistérségi Társulásnak. Ez
visszafele is működik, egyik része, hogy használták a Rákóczi út 41. szám alatti épületet,
ennek a költségeit 2013. április 1-ig mérték fel, a Pedagógia Szakszolgálatnál alkalmazott
sofőr munkabérét az önkormányzat fizette 2011 és 2Ö12-ben, ugyanakkor a Pedagógia
Szakszolgálat Kistérségi feladatot látott el. Amikor a munkaszervezete feloszlott és nem volt,
aki elvégezze a zárási feladatokat, ezért a Hivatal végezte el, volt egy megállapodás, hogy
ennek a költségeit a Társulás vissza fogja adni az önkormányzatnak, ez a 318.600 Ft. A
2.738.083 Ft az a kamat, amit kifizettek a Kistérség helyett a 24 millió Ft-os normatív
támogatást az ÖNHIKI-ből, valamit nem fedett le az ÖNHIKI-s támogatás, ennek a maradék
összege, ami még idejön a 7.460.135 Ft. Több az általuk követelendő összeg a Kistérség felé,
mint fordítva, ezért szükséges egy olyan döntés, hogy a különbözetről mondjanak le, hogy
tudják lerendezni ezeket a hátralékos tételeket.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy döntést kellene hozni, hogy lezárják ezeket az odavissza tartozásokat. Nem teljesen azonosak az összegek, a Tanács azt mondta, hogy nullára
zárják oda-vissza és a testülettől kéri, hogy fogadja el.
Rabb Gvőzöné polgármester javasolta a testületnek, hogy kösse meg ezt a kompenzálást
megállapodást és az önkormányzatot megillető különbözetről a Kistérségi Társulás javára
(704.978 Ft) mondjon le.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
159/2016. OC.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
előterjesztésben részletezettek figyelembevételével elfogadja a Sásdi Többcélú
Kistérségi Tanácsa javaslatát kompenzálási megállapodás megkötésére. A
képviselő-testület egyúttal megállapítja, hogy a Társulás a Kistérség és az
önkormányzat között, illetve egymással szemben fennálló tartozása közötti
különbözet összege 704.978 Ft, amellyel a Társulás tartozik az
önkormányzatnak. A képviselő-testület, mint a Társulás gesztor
önkormányzata ezen követeléséről a Kistérségi Társulás javára lemond.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a kompenzálási
megállapodás megkötésére.
Határidő:
Felelős:

2016. november 15.
Rabb Győzőné polgármester
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11./ Tájékoztató a Hivatal ASP rendszerhez történő csatlakozásához
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
w

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ASP-re vonatkozólag megjelent egy
kormányrendelet, ami egy nagyon fontos rendelet. A 257/2016. (VIII.31.) Kormányrendelet
az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozásról rendelkezik. A rendelet Sásdot első
körben és valamennyi hozzátartozó önkormányzatot kötelezte 2017. január l-jével a
gazdálkodási rendszer és a helyi adórendszer vonatkozásában á csatlakozáshoz. Énnek az a
lényege, hogy az adatokat egyenesen a Magyar Államkincstárnál lévő szerverre küldik és
helyileg nincs adatkezelés, minden adatkezelés a MÁK-nál történik, tehát nála van az
adatbázis. Olyan szempontok alapján kell áttérniük az ASP rendszerre, ahogy ezt az
Államkincstár előírja és megköveteli. Azok a félelmek, amik eddig fennálltak már nem állnak
fenn. Megjelent á pályázat is, 7 millió Ft-ot nyerhetnek. Gyakorlatilag nevesítve van
kategóriánként, hogy mire lehet felhasználni. Többek közt a szükséges, hiányzó infrastruktúra
megteremtésére lehet 3,5 millió Ft-ot fordítani. Át kell térniük egy olyan központi iktató
rendszerre, ahol az adatbázis megint az Államkincstárnál van, ott a központ is, központi
levelező rendszeren keresztül iktatnak. A települési portál rendszer ez az, ami egyenlőre még
nem kötelező, ez a honlapjuk. Elektronikus ügyintézési portálrendszer jelen pillanatban
nálunk nincs, de előírják, hogy 2018-tól ez kötelező lesz, gyakorlatilag hasonló, mint a
Kormány ablak. Az ügyfél elektronikusan tudja beadni a kérelmét, ügyeit az önkormányzat
felé. Ingatlanvagyon-kataszter, ez szerves része az ingatlangazdálkodásnak az EPER-ben van
benne, az EPER szoftverüzemeltető cég, ami az ingatlanvagyon-katasztert felülvizsgálta,
napra készen vannak. Ipar és kereskedelmi rendszer jelen pillanatban ilyen rendszerük
nincsen, van nyilvántartásuk, de nem olyan szoftver, ami államilag elismert. Itt majd adatokat
kell feltölteni az általuk megadott sémába. Önkormányzat adattárház, ez majd később kerül
feltöltésre. Hagyatéki leltár rendszer, erről is csak helyi nyilvántartásuk van. Tehát az a
lényeg, hogy Magyar Államkincstárnál van egy szerver, amire ráfutnak az adatok, ő az
adatbázis kezelője, az egész rendszert ő birtokolja és az Önkormányzat az adatszolgáltató, de
rajtuk keresztül fut minden, ez a központosított közigazgatás elektronikusan.
Kérte a testületet, hogy fogadja el a tájékoztatóját.
Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte Dr. Kajdon Béla jegyzőnek a tájékoztatást.
Kérte a testületet, hogy vegye tudomásul a tájékoztatót.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
Í2./ Tájékoztatás az aktuális pályázatokról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy augusztus 23-án voltak Budapesten a
Totalitárius Diktatúrák Európai Emléknapján. Szeptember 8-án kapott egy levelet az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőtől, amelyben írták, hogy a Szovjetunióban elhurcolt foglyok és
kényszermunkások emlékére benyújtották a pályázatot, ezt még a Mihályi Péterrel közösen
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készítették el, 500.000 Ft-ot nyertek ezen a pályázaton. Körbeadta az emléktáblát, hogy
hogyan is fog kinézni. Megkérdezte, hogy 35 fő lesz rajta?
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy nem, ez már változott. Jelenleg ott
tartanak, hogy jövő hét közepén lesznek végleges adatok.
Rabb Győző né polgármester elmondta, hogy a szerződést megkötötték, aláírta és vissza is
küldte.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy mindenképpen a” lakos” szót
szeretnék használni?
Rabb Győzőné polgármester és Urvald Péter képviselő elmondták, hogy igen, mert
kötelező.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a tábla elhelyezése és avatása november 30-án
16.00 órakor lesz, a Történeti Téka (Dózsa György u. 4.) falára kerül fel.
A csapadékvíz elvezetéses TOP-os pályázatuk, ami a Dózsa György utca, József Attila utca és
a Fáy András utca, ami 18 millió Ft-ra lett leadva. Szeptember 16-án egyeztető megbeszélés
volt Pécsett, ahol a szakvéleményben az állt, hogy a tervező által bemutatott műszaki
megoldás a fejlesztési igényekhez igazodik, ezért a pályázatot elfogadásra javasolták.
A következő az Energetikai pályázat az Arad u. 1-ben, megköszönte a munkáját Dr. Kajdon
Béla jegyzőnek, Bódog Tamásnak és Rab Norbertnek, akik a pályázatot összeállították, be is
lett adva a pályázat, be is fogadták, aztán hiánypótlást írtak elő, de az is pótolva lett.
56-os Büszkeségpont Történelmi és Társadalmi Kutatásért Közalapítvány hirdette meg ezt a
pályázatot, ezen dolgoztak már hetek óta a Rab Norberttel és az Urvald Péterrel és végre
összeállt á pályázat. Ezt a pályázatot a kopjafák felújítására, megcsináltatására adnák be, 2017
tavaszáig kell megvalósítani. A pályázatot összesen bruttó 1.724.998 Ft-ra adták be. A
pályázatba beletettek még egy dolgot, ha már úgy is kötődésük van az 56-hoz Vitéz
Rabkovács Tibor, aki Sásd szülötte volt kedves feleségétől kapott dokumentációt és
felhatalmazta arra, hogy a Tibor nevével adhatnak be pályázatot, egy kiállítást is szeretnének
lent a földszinten.
Külön határozatot kell hoznia a testületnek, hogy ehhez a pályázathoz szükséges önerőt
(74.994 Ft) biztosítja.
Javasolta a testületnek, hogy adja be a pályázatot és az ehhez szükséges 74.994 Ft összegű
önerőt biztosítsa.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
160/2016. (X27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot
nyújt be a KKETTKK - 56P - 02 jelű „Büszkeségpontok” pályázatra, az 1956os forradalmat és szabadságharcot valamint a kapcsolódó történelmi
eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket állító
úgynevezett „Büszkeségpontok” létrehozására.
A képviselő-testület a pályázathoz szükséges 74.994 Ft Összegű önerőt saját
költségvetéséből biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a következő a LEADER-es pályázat, először
november 14. volt a beadási határideje, de ez menet közben áttevődött a jövő évre. Ez a
pályázat a külterületi helyi utak fejlesztésére lett kiírva. Megnézték Bódog Tamással és az
iparterületen lehetne az utakat megcsinálni. Utak karbantartására is van pályázati lehetőség,
erőgépek és munkagépek beszerzésére. Rájöttek a pontozás szempontjából nem Sásdnak
kellene beadni a pályázatot, hanem Meződ szeretnék megjelölni, pontozásban sokkal többet
számít és legalább 3 település kell. Ahogy kiírásra kerül, be is adják a pályázatot.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy a LEADER Egyesülettel aláírták-e az
együttműködést?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy elfogadta a testület.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy aláírta és el is lett küldve.
Amit az utaknál szeretne, hogyha Mindszentgodisával tudnának társulni és a kerékpárút
gyanánt az Aranyos pusztánál átkötni egészen a Godisai vasútállomásig, a társulás útján
valószínűleg megoldható lenne.
SNHV Kft.-től (Pécs) voltak itt náluk közvilágítás ügyben és azért, mert a környező falvakkal
próbálnak pályázni. Lámpatestekről küldetek ajánlatot is és az áramot nagyon olcsó áron
tudnák részükre biztosítani jövő évtől.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy nem a közvilágítás korszerűsítéséről van szó,
hanem a meglévő rendszernek lejárt a szerződése.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen le fog járni, de ők a kettőt össze akarják
kapcsolni. Most erről nem kell dönteni, a következő testületi ülésen önálló napirendként
fogják majd tárgyalni.
Továbbá elmondta, hogy tárgyalások folytak a Munkaóra Szociális Szövetkezettel Kishajmás,
2 olyan pályázatot szeretnének rájuk beadni az M-STÚDIUM-mal közösen, az idősek napközi
otthonánál, mint szolgáltatásképpen gyógymasszőr és gyógytornász szolgáltatás. A másik
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pályázat egy rehabilitációs foglalkoztató (összeszerelési munka) létrehozása 10 fővel. A
vízmű épületére gondoltak, nagy összeget tudnának a felújításra, korszerűsítésére fordítani.
Október 11-én jött az önkormányzat részére a levél, hogy sajnálattal értesítik, hogy a GYEPes pályázatot nem tudj ák elfogadni, mert a felhívásban meghatározott j ogosultsági
szempontoknak nem feleltek meg, a kérelem részét képező elektronikus úton benyújtott
pályázat valamennyi oldal nem került feltöltésre, csak az utolsó oldal, ahol alá volt írva.
Sajnos hiánypótlásra sincs lehetőség. Azért továbbra is megy ez a GYEP pályázat,
decemberben újra beadható átdolgozva, de el is készültek vele, alá is írta és be is adták.
Barcsra kellene menni november 17-én. Ott lesz a Barcsi, a Sellyéi, a Szigetvári és a Hegyháti
Járás, ahol tájékoztatást fognak tartani a pályázattal kapcsolatosan. A Gyermekjóléti Központ
fenntartójának képviselőjének kell részt venni és a pályázat szakmai emberének, Babodi
Adriennel mennének mindenképpen. 20 perces kiselőadással kell készülni, az Adrienn fog
felkészülni, legyen jól Összeállítva ez a prezentáció az a lényeg.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ő javasolná Gábor Gyulát magukkal vinni, mert a
legnagyobb tudással rendelkező szakember.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy Gábor Gyula 2007 óta GYEP
pályázatokkal foglalkozik.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az új GYEP következménye, hogy december 16ával lesz elbírálva. Tehát csúszni fognak 2Ö17. január 1-jétől ez a projekt biztos, hogy nem
fog elindulni, az év második felére várható ennek az elindulása.
A másik pályázat tájékoztató jelleggel, az energetikai pályázat, melynek az a címe, hogy
Sásdi Gyermekjóléti Központ energetikai korszerűsítése Arad u. 1. szám alatt, erről a testület
döntött már, be is adták a pályázatot. Annyi a változás, hogy mivel a testületnek nem az volt a
döntése, hogy saját teljesítésbe készítik el a pályázatot, hanem az volt, hogy megkeresik a
Megyei Közgyűlés Szervezetét és felkérik rá, hivatalosan visszaírtak, hogy köszönik szépen,
de nem vállalják, mert túlterheltek, így más lehetőség nem volt saját teljesítésbe készítették
elő a pályázatot. Megköszönte Polgármester Asszonynak a köszönő szavait, elmondta, hogy
nagyon sokat dolgoztak a pályázaton, mert ez egy nagyon komoly dokumentum, energetikai
szakmai mutatók vannak benne. Külön szeretné megköszönni a Kaposvári Investment Kik
nek ezen belül is a vezetőnek Wagner Ernőnek és Marián Gábor mérnöknek a szakmai
munkájukat és segítségüket, amit a pályázat összeállításában adtak. A pályázat 85%-a
szakmai anyag volt. Majd ha nyer a pályázat, csak utána tudnák az előkészítésre utólag
szerződést kötni velük. A költségvetése ennek a pályázatnak, az építés része bruttó
65.443.000 Ft, a projektmenedzsmentre 2.058.000 Ft, van benne tartalék, amely 8.200.000 Ft
ez nem kötelező tartalék, ők tervezték, mert előre nem tudhatják milyen előrelátható hibák
történnek a felújítás során. 82.320.000 Ft körülbelül bruttóba ez a beruházás. Ebbe a
beruházásba a következőket tervezték: műszaki dokumentációkkal az egész épület
hőtechnikai jellemzőinek javítása, így a külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, külső
nyílászárók cseréje, napelemes rendszer telepítése, a napelemekkel áramot termelni, biogáz
üzemű kazán telepítése és fűtési rendszer korszerűsítése, teljes körű akadálymentesítés.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy a napelem hány KW-os?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 12,5 KW. Továbbá elmondta, hogy napkollektoros
rendszert is telepítenek, mely a meleg víz előállításában tud besegíteni.

32

Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy fütő lesz alkalmazva az épületben? Elmondta,
hogy eddig 4 embert alkalmaztak plusz egy vezetőt.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van nekik emberük, ezzel nincs gond. Tehát a kazán
teljesítménye 40 KW, az egész fűtési rendszer fel lesz újítva, gázkonvektorok vannak
jelenleg, radiátorokat kell kiépítem és természetesen teljes akadálymentesítés kell. Úgy
ütemezték, hogy a fizikai ütemezés az 2018. szeptember 30 és amennyiben 2017. március 1jével van már támogatási szerződésük. Jelenleg kettő TOP-os pályázatuk van, az egyik már
elbírálás alatt van, a csapadékvizes pályázat és a jövő évre várható tömegévek kiírások és
nekik majd ott kell résen lenni.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Merk Zsoltnak lenne egy fölvetése a
közmunkaprogramba, hogy mezőgazdasági közmunkaprogramban több embert tudjanak
foglalkoztatni, ehhez nekik földterületek kellenének.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy nem az a
lényeg, hogy több embert, hanem, hogy legalább annyi, mint most, tehát 10-12 ember
foglalkoztatása.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy az a terület, ami autókereskedés
céljára lett kialakítva, lehet, hogy nem jó, ő nem ért hozzá?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az-az ö területük.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy, ami be van kerítve terület az rendben van, de
amit teljesen legyalultak, arról 20 réteget gyalultak le, azt elvetni, felszántani nem lehet.
Rabb Győzőné polgármester ezt csak tájékoztatásképpen mondta el a testületnek, hogy
tudjon róla, hogy ebben gondolkodnak.
A képviselő-testület a pályázati tájékoztatást tudomásul vette.
13./ DRV Zrt.-vel kötött adósságkezelési megállapodás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 2016. április 29-én Siófokon volt a DRV
tájékoztatóján, önkormányzati fórumon. Lakossági tartozásokkal kapcsolatosan felvetettek
több mindent az önkormányzatok felé.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az adósságkezelési megállapodás lényege, hogy a
ÖRV félévente rendszeresen tájékoztatja az önkormányzatot a fizetési késedelembe esett
felhasználók adatairól, hogy az önkormányzat a lehetőségeit felhasználva segíthesse a
felhasználók adósságrendezését, továbbá kérte, hogy a közterületi korlátozási feladatok
elvégzéséhez ugyanazokat a szabályokat alkalmazhassa, mint a hibaelhárítási munkák
esetében.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy kössön a DRV Zrt.-vel
adósságkezelési megállapodást.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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M iv el m ás jav aslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
161/2016. (X.27.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a DRV
Zrt.-vel adósságkezelési megállapodást köt a fizetési késedelembe esett
felhasználók adósságrendezésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adósságkezelési
megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

2016. november 30.
Rabb Győzőné polgármester

14./ Sásdi Tanuszodai ingatlannal kapcsolatos tájékoztató, ingyenes telekjuttatás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy szeptember 8.-a óta folyamatosan levelezget a
Nemzeti Sportközpontokkal, 8 pályázat volt az uszoda kivitelezésére, ebből kettőt kizártak,
akik nem tettek eleget a hiánypótlásnak. A pályázatot a Hanley Service Kft. nyerte, Budapesti
cég, Lacza Zsolt az ügyvezetője, rengeteg tevékenységi körük (kb. 80) van. A
balassagyarmati uszodát ők építik és februárban fogják átadni. Annyit tud a testületnek
mondani, hogy november vége december elejére kerülne sor az alapkő letételére. Az NSK a
tegnapi levelükben tájékoztatta őket, hogy állami tulajdonba kell adniuk a területet és a
Nemzeti Sportközpontok vagyonkezelésébe fog kerülni. Az átadandó ingatlan értékéről is kell
dönteniük, ennek e területnek az értéke a ingatlanvagyon-kataszter alapján 5.637.090 Ft.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy újból elküldték a szerződés tervezetet, amit a mai
napig nem írtak alá, most már harmadszor, azért kellett, mert új feltételek voltak sok helyen és
át kellett nézniük mindent, de náluk sajnos nem változott. Közbe megcsináltatták a telek
áramellátását, áll az óraszekrény. Ez 1,5 millió Ft-ba került és folyamatban van a víz és
szennyvízrákötése, csonkok kiépítése. A DRV Zrt. nem tudja kapacitási hiányra hivatkozva
vállalkozásba ezt kiépíteni, ezért próbálnak más vállalkozót találni. Az épületből kijövő ipari
víz kijuttatása a szennyvíz rendszerbe az Önkormányzat kötelezettsége és az sok millió Ft-ba
fog kerülni. Amiben megegyeztek, hogy az önkormányzat függetlenül attól, hogy a szerződés
alá van e írva, kezdeményezze a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél az állami tulajdonba átadást.
Jövő héten el fog menni az a levél, amelyben a testületi döntés alapján az Államnak
térítésmentesen ezt a területet tulajdonba adja.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy kezdeményezze a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél a telek ingyenes állami tulajdonba adását nyilvántartási értéken
(5.637.090 Ft) való átvezetéssel.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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M iv el m ás ja v asla t, észrevétel, hozzászólás nem volt, k érte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
162/2016. (X.27.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdon létesítendő tanuszodához
ingatlan állami tulajdonba adása tárgyában hozott 138/2015. (VIII.27.) KTH. számú
határozatát pontosítja, illetve kiegészíti az alábbiakkal:
1. A képviselő-testület a Kormány 141/2014. (IV.30.) rendelete alapján Sásd Városban
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló
tanuszoda-fejlesztést továbbra is támogatja. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházás megvalósításának érdekében kezdeményezi a Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.-nél a hivatkozott kormányrendelet 1. számú mellékletében is
megjelölt, önkormányzati tulajdonban álló 111/1. hrsz. alatti 3775 m2 területnagyságú
kivett beépítetlen terület megjelölési, természetben a 7370 Sásd, Dózsa György u. 34.
szám alatti ingatlannak ingyenes tulajdonba adását a Magyar Állam javára,
nyilvántartási értéken való átvezetéssel. A képviselő-testület ezen döntését a
hivatkozott kormányrendelet megvalósításának elősegítésére a Magyarország helyi
önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. §. (2) bekezdésére,
valamint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-ára figyelemmel
hozta meg. A képviselő-testület megállapítja, hogy a tanuszoda létesítése az Mötv. 13.
§ (1) bekezdésének 15. pontja szerinti sport, ifjúsági ügyek, mint kötelező
önkormányzati feladatok ellátást elősegíti, e területen a szolgáltatásokat jelentősen
bővíti. A képviselő testület felhatalmazza polgármesterét, hogy kezdeményezze a
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél a tulajdonba adási eljárás megindítását.
2. A képviselő-testület az önkormányzat ingatlanvagyon-katasztere alapján az átadandó
ingatlan könyv szerinti bruttó értékét 5.637.090 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2016. november 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

15./ Egyebek
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a KEOP-os pályázatukkal összefüggésben a sásdi
víztisztítóval kapcsolatosan szeretné tájékoztatni a testületet, hogy legfrissebb információi
szerint teljesen készen van a sásdi rendszer is, ammóniamentesítés folyik. Üzemzavarok már
nem lesznek. Gyakorlatilag egy gondjuk még mindig van, Baranyajenő esetében valami oknál
fogva a kút állandóan visszafertőződik, amit senki nem tud, hogy miért, két mérésnél jó az
eredmény a harmadiknál már sok baktérium van. Kisvaszaron olyan gond volt, hogy mindig a
rendszerben volt fertőzés. Azért mondta ezt el, mert ebben az évben le kell, hogy záruljon a
projektjük, olyannyira, hogy az üzemeltetésre az üzemeltető felé át kell adniuk mindegyik
létesítményt. Tehát a sásdi rendszer működik és máshol is már szinte készen van minden, sőt
a garanciális javításokat is elvégezték, a Baranyajenői kúttal még mindig harcolnak. Ennyit
szeretett volna ezzel kapcsolatban elmondani.
Hausmanii Mária képviselő elmondta, hogy a Vasút utcában a vasútparton nagy gaz van, az
tele van szeméttel, abszolút nem kaszálják, évek óta a vonatokról ezt látják az emberek.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy levelet fognak írni a MÁV-nak.
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Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatta munkáját.
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