Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. december 14. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Rabb Gvőzőné 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 Dr. Iváncsics Ágnest, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr.
Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből jelenleg 6 fő van jelen, az
ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt 11-es napirendi pontot vegyék fel első napirendnek, nem
kell, hogy a testület zárt ülés keretében tárgyalja, mert az önkormányzat üzleti érdekeit nem
sérti. Ezen kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
-

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat beadása

-

Lakásügyek

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:
A J MTS Oldtimer Kft.-vel kötött adásvételi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség
teljesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Körmendi Anett ügyvezető
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
3./ Egészségügyi alapellátás aktuális kérdései (központi orvosi ügyelet, fogorvosi rendelő
használata)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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47 Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítése, költségvetési rendelet
módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
57 Az önkormányzat 2017. évre szóló belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
67 Szociális rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
77 Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
87 Polgármesteri beszámoló a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban és a Sásdi Szociális
Társulásban végzett tevékenységéről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
97 Jegyzői beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
107 Az önkormányzat honlapjának (www.sasd.hu) üzemeltetési szabályzata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
117 Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői megbízása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
127 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
137 Lakásügyek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 137 napirendi pontot
az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés keretében
tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Székely Szilárd képviselő megérkezett a
testületi ülésre.
Napirend tárgyalása:
17 MTS Oldtimer Kft.-vel kötött adásvételi szerződésben meghatározott fizetési
kötelezettség teljesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Körmendi Anett ügyvezető
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az adásvételi szerződést MTS Oldtimer Kfhvel 2016. június 7-én kötötték. A szerződésben az állt, hogy az előleg és a foglalóval együtt
2,3 millió Ft lett kifizetve és még 2,7 millió Ft van vissza. A szerződés értelmében 30 nap volt
a határidő, ami már lejárt és muszáj a testületnek ezt így év végével rendbe tenni. E-mailben
kértek részletfizetési lehetőséget, melyet 2017. január 20-ra teljesítenének.
Magyari János vevő elmondta, hogy minél előbb kiszerették volna fizetni az épületet. Kis
cég révén nagyon sok kintlévőségük van, így nem tudtak fizetni. Úgy döntöttek, hogy hitelt
intéznek, ami már meg is történt, így januárban meg is fogják kapni és abból rendezik a
maradékot.
Körmendi Anett ügyvezető elmondta, hogy elindították a folyamatot. 2-3 héten belül meg
lesz a hitel.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy akkor a legrosszabb verzió szerint január 20-ig
teljesítik?
Körmendi Anett ügyvezető elmondta, hogy igen, így van.
Dr. Juszfinger János alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint a szerződést nem
kell módosítani. Viszont hozzanak egy egyedi döntést ebben az ügyben, hogy ezzel az új
időponttal teljesítik a fennmaradó vételár részletet.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy azt gondolja, hogy a szándék
mindenképpen fennáll. Ha pénzügyi akadálya nincsen, akkor január 20-ig ez teljesíthető.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy MTS Oldtimer Kft.-vei 2016.
június 7-én kötött adásvételi szerződésben meghatározott vételár megfizetésére a vevőnek
2017. január hó 20. napjáig engedélyezi, hogy a vételárból fennálló 2,7 millió Ft tartozást
megfizesse.
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-testületé 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
178/2016. {'XII,14.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az MTS
Oldtimer Kft-vei 2016. június 7-én kötött adásvételi szerződésben
meghatározott vételár megfizetésére „a vevő kérését méltányolva” a szerződő
felek egyező akarattal megállapodnak abban, hogy az eladó a vevőnek 2017.
január 20. napjáig engedélyezi a vételárból fennálló 2.700.000 Ft tartozás
halasztott megfizetését.
Határidő: 2017. január 20.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Körmendi Anett ügyvezető és Magvari János vevő megköszönte a részvételi lehetőséget és
távozott a testületi ülésről.
2./ Beszámoló a lejárt 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 2016. november 24-én
volt.
November 28-án a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése meghívására részt vett a
Baranya Megye Díszpolgára kitüntetés ünnepélyes átadásán. Udvardy György pécsi megyés
püspök és Csányi Sándor közgazdász kapta ezt a díjat.
November 30-án volt az emléktábla avatás (20 elhurcolt sásdi emlékére), a történeti téka falán
lett elhelyezve az emléktábla. Pályázati forrásból lett megvalósítva. Megköszönte, hogy
megtudták valósítani ezt az eseményt az Emberi Erőforrások Minisztériumának, az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelőnek, a Gulág Emlékbizottságnak, a Történeti Tékának a kiállítást
és Markó Árpádnak a fotókat. Ezen kívül még megszeretné köszönni Jáger Zoltán
kőfaragónak és az ÁMK konyhásainak a munkáját.
December 1-jén a Baranya Megyei Önkormányzat pályázatíró csapatából hárman jöttek el egy
közös megbeszélésre. Ezen a megbeszélésen Jegyző Úr és Bódog Tamás is részt vett. A jövő
évi TOP-os pályázatokról volt szó. A jövő évi pályázatok, tervek között főként a fogorvosi és
orvosi ügyelet kialakítása a fontos, ezen kívül a Zöld Városok kialakítása is.
December 3-án Nagy Lajos Asztalitenisz emlékverseny volt a Közösségi Házban. Idén nem
csak felnőttek, hanem gyerekek is részt vehettek a versenyen.
December 4.-én volt a Mikulásváró családi délután, ami nagyon jól sikerült. Közel 200 gyerek
jelent meg a rendezvényen, mindenki kapott gyümölcscsomagot. Megköszönte az ÁMK
konyhásainak a kalácsot és a teát.
December 7-én volt a tanuszoda alapkő letétele. Szeretné megköszönni az Emberi
Erőforrások Miniszterének Balog Zoltánnak, Seszták Miklós Miniszternek, Bánki Erik
országgyűlési képviselőnek, a térség országgyűlési képviselőjének Tiffán Zsoltnak és a
Nemzeti Sportközpontok főigazgatójának Kovács Norbertnek, valamint Dala Tamás
munkatársnak a segítő közreműködésüket és támogatásukat. Külön is köszönöm Godó
Erzsébetnek a város érdekében kifejtett segítő közreműködését. Továbbá szeretné
megköszönni az iskolának, felkészítő tanároknak a műsort.
December 8-án információs napra kaptak meghívást Budapestre a Gyerekesély Program
infrastrukturális háttere címszóval. Ezen az eseményen Székely Szilárd képviselő, tanácsnok,
Babodi Adrienn Sásdi Család és- Gyermekjóléti Központ vezetője, Gábor Gyula munkatárs és
Rab Norbert hivatali ügyintéző vett részt. Ő nem tudott rajta sajnos részt venni.
December 12-én elküldték 2017. évre a START közfoglalkoztatást, 16 főre tudták beadni az
igényüket.
A szilveszteri kocogással kapcsolatban elszeretné mondani, hogy másképp lesz
megszervezve, mint tavaly. A szervezők nem szeretnének egy vállalkozótól sem kérni
támogatást. Ha esetleg a képviselő-testület tudná támogatni ezt a kocogást, akkor a fődíj egy
fonyódligeti üdülés lenne.
Javasolta a testületnek, hogy a szilveszteri kocogás fődíjához (fonyódligeti üdülés) 50.000 Fttal járuljon hozzá.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal — ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
179/2016. (XII. 14.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szilveszteri kocogás
fődíjához, mely egy fonyódligeti üdülés, 50.000 Ft támogatássál hozzájárul.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a lőtéren lévő szemeteléssel kapcsolatban
semmi változás nem történt, ezért hozta be testület elé ezt a témát. Nagyon sok intézkedést
tettek, de nem lett eredménye. Nincs más megoldás, jövőre meg kell csináltatniuk a
pásztorháznál a kamera rendszert. Egy közfoglalkoztatottat szeretne arra ráállítani, hogy a
kamerákat figyelje és mindennap kisétálna az érintett területre. Majd erről döntsenek
januárban, mindenféleképpen kell erre megoldást találni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a jelenlegi kamerák wifin keresztül
csatlakoznak a Városházához. Meg kellene nézni, hogy Hömyéken van-e olyan lakóház ahová
rátudnának egy rögzítővel csatlakozni. Érdemes lenne több helyről árajánlatot kérni a
kamerarendszerre. Ha van erre alkalmas közfoglalkoztatott, kérdése lenne, hogy ez
személyiségi jogokat sért-e?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt szakmailag elő kell készíteni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy januárban önálló napirendi pontként fognak
róla tárgyaim.
Továbbá elmondta, hogy az óvodai kazánnal kapcsolatban tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy hétfőn kapták meg a mérnöktől azokat a terveket, ami alapján árajánlatot tudtak kérni a
három vállalkozótól. December 19. a határidő, ha tud valamit, tájékoztatni fogja a testületet.
2017. január 13-ra meghívja a képviselő-testületet, az irodavezetőket és mindenkit az ÁMKban tartandó nyugdíjasok farsangi báljára.
A Kaposvári utcában, ahol megsüllyedt egy része a járdaszakasznak ott felkerültek a korlátok,
a betonozást a holnapi nap folyamán csinálják meg.
Az alpolgármester úrnak szeretné jelezni, hogy a Fáy A. u. 29. előtt áll a villanyoszlop és
estére világítás is lesz végre.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy köszöni szépen és látta, hogy pár napja
már áll a villanyoszlop.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Szabó Gyula Kaposvári út 25. szám alatti
lakostól érkezett egy levél a vizes ingatlana miatt. Az önkormányzat nem jól vezette el a
csapadékvizet. Természetesen kifognak menni megnézni a problémát, mert a járda tényleg
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megsüllyedt előttük. Szabó Gyula csináltatott egy pécsi céggel szakvéleményt is. Majd
januárban erre is visszatérnek.
Az év utolsó testületi ülésén szeretné megköszönni Dr. Jusztinger János alpolgármester úrnak,
a képviselő-testület tagjainak, Dr. Kajdon Béla jegyző úrnak, Koszorús Tímea aljegyzőnek,
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek és az apparátusnak az egész évben végzett
munkájukat. Az intézményeik vezetőinek és Merk Zsolt Városgazdálkodás vezetőjének is
szeretné megköszönni a munkáját. A közmunkásuknak is köszöni a 2016-ban végzett
munkájukat.
Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván mindenkinek.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az óvoda fűtéssel kapcsolatban rossz híre van, mert
már idén nem lesz belőle semmi. A kivitelezők már jelezték, hogy idén ezt már
semmiféleképpen nem lehet megcsinálni, csak január 9.-e után. Engedélyes terv birtokában
lehet a műszaki üzembe helyezést megvalósítani. Ennek a hátránya az lesz, hogy az óvodát 12 hétre be kell zárni. Azt kérte a kivitelezőktől, hogy írják be az ajánlatba, hogy mikorra
tudják vállalni és milyen feltételekkel.
Az úgynevezett ASP pályázatuk nyert, tehát megnyerték a 7 millió Ft-ot. Ebből bruttó 3,5
millió Ft értékben számítástechnikai eszközöket (új számítógépek, kártyaolvasók,
fénymásolók) fognak vásárolni. 2017. január 1-jével már a pénzügyi iroda váltani fog a
könyvelésben és adó is, tehát már az ASP rendszeren fog menni a könyvelés az EPER
program helyett.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Szigetvári Tankerület igazgatója kérése alapján egy
értelmező, tájékoztató levelet fog írni, mivel a KLIK elnöke felé bejelentést tettek, mely
szerint a Közösségi Ház KLIK által történő használatával kapcsolatosan több szabálytalanság
is van.
A polgármesterek illetményével kapcsolatban tegnap az Országgyűlés az év utolsó ülésén
döntött. Jelentősen emelt a polgármesteri illetményeken. A sásdi polgármesternél több mint
40.000 Ft-tal fog nőni az illetmény. Határozatban majd összegszerűen kell meghatározni az
illetményt és nem százalékosan és mivel a költségtérítést is érinti, ezért kénytelenek
elhalasztani, majd visszatérnek rá.
Szeretné meghívni a képviselő-testületnek minden tagját az évzáró apparátusi összejövetelre.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte polgármester asszonynak, a jegyző
úrnak, az egész testületnek és apparátusnak az egész éves munkát. Nagyon jól összeállt a
testület és jól működik. A jövőre nézve szeretné kérni mindenkitől, hogy a testületnek a
munkáját azt tényleg mindig köszönjék meg és Sásd Városának Képviselő-testületét a helyén
kezeljék.
Rabb Gvőzőné 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.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
180/2016. (XII. 14.J KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
3./ Egészségügyi alapellátás aktuális kérdései (központi orvosi ügyelet fogorvosi rendelő
használatai
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a központi orvosi ügyeletről már beszéltek a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen. Ebben az ügyben külön
megbeszélések is történtek. A bizottsági ülésen felolvasta a Medicina Bt. részéről Dr. Bánfi
Zoltán kérelmét, amiben az eddigi rendszeres támogatáson felül 100.000 Ft hozzájárulást
szeretne kérni december hónapra a biztonságos működtetés érdekében. A doktor úr
részletesen kimutatta a kintlévőségeket 2016. október 31-ig, melynek összege 2.351.424 Ft. A
doktor úr kéri a testület és a jegyző úr segítségét, hogy továbbra is tudjon működni az ügyelet.
Nagyon fontos lenne egy egyeztető megbeszélést tartani, január második hetére gondolt. Erre
a megbeszélésre meghívnák az érintett polgármestereket és a három ügyeletes orvost.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy azon a 100.000 Ft-on nem múlik semmi, adják meg
december hónapra. Januárban pedig a továbbiakat megbeszélik.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Medicina Bt, részére az
orvosi ügyelet további biztonságos működtetése érdekében az eddigi rendszeres támogatáson
felül 100.000 Ft hozzájárulást biztosítson.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül —az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
181/2016. OQI.14/) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Medicina
Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelmét megtárgyalta.
A képviselő-testület a Sásdi Medicina Bt. részére az orvosi ügyelet további
biztonságos működtetése érdekében az eddigi rendszeres támogatáson felül
2016. december hónapra 100.000 Ft hozzájárulást biztosít.
Határidő: 2016. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a fogorvosi rendelő használatáról is dönteniük
kell, mert lejárt a bérleti szerződés. Beszélt telefonon Dr. Simon Tiborral, akinek elmondta,
hogy a szerződésben maradjanak ugyan azok a feltételek, mint eddig és a havi bérleti díj is
maradjon 100.000 Ft/hó. A doktor úr elmondta, hogy neki ez így nem megfelelő, a bérleti
díjat 120.000 Ft/hó-ra szeretné felemelni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a fogorvosi rendelő használatára
hosszabbítsa meg a bérleti szerződést 2017. február 1-től 2018. január 31-ig, továbbá a havi
bérleti díjat 120.000 Ft-ban állapítsa meg.
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
182/2016. (XII. 14.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Simon és Társa Bt.-vei kötött
bérleti szerződést Sásd, Szent Imre út 23. szám alatti társasház földszintjén
lévő fogorvosi rendelő használatára meghosszabbítja határozott időre, 2017.
február 1, napjától kezdődően 2018. január 31. napjáig. A képviselő-testület
tudomásul veszi és elfogadja a bérleti díj havi összegének 120.000 Ft-ra történő
emelését.
Határidő: folyamatos, illetve 2016. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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4./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének időarányos teljesítése, költségvetési
rendelet módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi
pont előterjesztésére.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott írásos anyagot a
képviselők megkapták, áttanulmányozhatták. A szükséges időközben bekövetkezett
változásokat bedolgozta. Mást nem szeretne ezzel kapcsolatosan elmondani, mert a
részletesen kiadták az írásos anyagot.
Rabb Győzőné polgármester kérte, hogy fogadják el a kiadott előterjesztés alapján 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.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
183/2016. (XII.14.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Város Önkormányzata
2016. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót a kiadott
előterjesztésben részletezettek szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta továbbá, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint
fogadják el Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását
is.
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 rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
9/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló
1/2016. (11.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
5./ Az önkormányzat 2017, évre szóló belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezzel törvényi kötelezettségüknek tesznek eleget.
December 31-ig kell elfogadnia a testületnek az új szabályok szerint az önkormányzat belső
ellenőrzési ütemtervét. Az előterjesztésben 5 témakört jelöltek meg. Egyrészt a nemzetiségi
önkormányzatok gazdálkodását kiemelten ellenőriznék. Nemzetiségi önkormányzat Sásdon
van kettő és Gödrében kettő. Idén is folyik belső ellenőrzés, egy része át is húzódik jövő évre.
Az AMK rendezvényszervezési tevékenységének vizsgálata kapcsán fogják nézni a bevételek
megalapozottságát, elszámolhatóságát és a belépőjegyekkel kapcsolatos adminisztrációs
feladatokat. Az önkormányzat 2016. évi zárási tevékenységénél azt kell vizsgálni, hogy a
zárszámadási mérlegbeszámoló az mennyire megalapozott, főleg az állami támogatások,
elszámolások kapcsán. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok gazdálkodása, nem
véletlenül van többes számban, mert nem csak Sásdon van, hanem Gödrében is. Van egy
kötelezettségük, ami átfogó nagy munka lesz a jövő évre átfogó általános ellenőrzést kell
tartaniuk az intézményeknél, Önkormányzatoknál. Ezt már idén elő kell készíteni és jövőre
ennek meg kell történnie. A hivatali szabályzatok utóellenőrzésénél kerül elő az ASP-re való
áttérés. Mivel áttérnek egy új programra, egy új rendszerre, ezt a szabályzataikban
aktualizálni kell.
Arra kéri a képviselő-testületet, hogy a jövő évre vonatkozó belső ellenőrzési ütemtervet az 5
kiemelt témakörrel kapcsolatosan szíveskedjen elfogadni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a kiadott előterjesztés
alapján az Önkormányzat 2017. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét.
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
184/2016. (XII. 147 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évre
szóló belső ellenőrzési ütemtervét a kiadott előterjesztésben részletezettek
szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2017. december 31.
Rabb Győzőné polgármester

6./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szociális rendelet módosítására azért van
szükség, mert a szociális célú tűzifajuttatás elosztásánál továbbra is előnybe kell részesíteni a
rendeletben meghatározott ellátásokban részesülőket és a pályázati előírások miatt az
ellátások meghatározásánál kell pontosítani, A változás, hogy a felsorolt ellátások közül nem
csak a lakásfenntartási támogatásban részesülőket, hanem minden települési támogatásban,
ezen belül különösen lakásfenntartási települési támogatásban részesülőket kell előnyben
részesíteni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el
a szociális 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 Önkormányzata Képviselő-testülete
ÍÖ/2016.(XII.16.) önkormányzati rendelete
az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
2/2015.(11.16.) Önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként Csatolva.)
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7./ Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea alj egyzőt a napirendi pont
előteijesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a hulladéktörvény időközben bekövetkezett
módosítása miatt szükséges a helyi rendelet módosítása. Hulladékgazdálkodási díj
beszedésére és a díj számlázására vonatkozóan semmilyen helyi rendelkezést nem hagyhatnak
benne a helyi rendeletükben. A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat sem
állapíthatnak meg, tehát ezt törölni kell. Viszont szabályozni kell az új szolgáltatásként a
szolgáltatók által kötelezően biztosítandó hulladékudvarok működését.
Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 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 Önkormányzata Képviselő-testülete
11/2016.(XII.Í6.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015.(111.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
8./ Polgármesteri beszámoló a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban és a Sásdi
Szociális Társulásban végzett tevékenységéről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy írásban ki lett küldve az anyag, egy pár
dologgal szeretné kiegészíteni a beszámolóját. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
tulajdonát képező gépjármű (sárga kisbusz), ami a Támogató Szolgálatnak lett odaadva. Ez
még egy függőben lévő dolog. Mindenképpen a Társulásnak dönteni kell a busz sorsáról.
A Szociális Társulásban 2016-ban az idősek napközbeni ellátásánál 17.673.500 Ft volt a
bevétel és 16.227.881 Ft volt a kiadás. A házi segítségnyújtásnál 2.036.427 Ft volt, amit
hozzá kellett adniuk a településeknek. Sásdnak ehhez a 2016-os költségvetéshez 3.137.000 Ftot kellett hozzátennie. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolóját.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy minden olyan lényeges kérdést, amit a Társulások
megtárgyaltak és valamilyen anyagi, átszervezési vonzata volt, azt a következő sásdi testületi
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ülésre behozták. Például a Kistérségi Társulásnál is nem olyan régen hozta be a testület elé,
hogy hogyan áll a megszűntetése. A Szociális Társulás december 20-án tart ülést, ahol megint
a költségvetésről lesz szó. A finanszírozásnál nagyon fontos dolog, hogy az állam eleve úgy
kalkulál, hogy a költségvetésben a fenntartási költségekhez az önkormányzat hozzájárul.
Feladatfinanszírozás van, erre is az állam pénzt ad. Az idősekről való gondoskodás kötelező
feladat, akinek sok gondozottja van, annak többe kerül, akinek kevesebb, annak nyílván
kevesebb, de erre az állam pénzt ad. Továbbá a helyi adókról szóló törvénymódosítás
értelmében köteles az önkormányzat a helyi adóbevételeit szükséges mértékben a kötelező
szociális feladatokra fordítani, ez is egy törvényi kötelezettség.
A kisvaszari polgármesterasszonnyal sikerült egyezséget kötniük. A GYEP program
keretében Kisvaszaron épült egy Közösségi Ház, aminek még mindig feladatai vannak az 5
éves fenntartási időszakban. Az új GYEP is szakmai programjába ezt beletette és tovább
folytatja. A Kistérségi Társulás az ÁHT rendelkezése alapján térítésmentesen átadja az
ingatlan tulajdonjogát a kisvaszari önkormányzatnak azzal a feltétellel, hogy mindazokat a
kötelezettségeket vállalja, ami a régi és az új pályázatban a fenntartási időszakban az
önkormányzatra kötelező érvénnyel fog hatni. Ez egy rendezetlen tétel, amit el kell rendezni.
Volt egy utánfutó Vásárosdombón, amit visszavett a Kistérség, ami 300.000 Ft-ra lett
becsülve, ezt szintén értékesíteni kell. Van még egy problémájuk, el lett adva a Szent Imre 23.
szám alatti irodaház Ács és Társa Könyvelőirodának. Úgy jártak a beköltözés után, hogy rá 2
hétre elvitték a gázórát, még mindig nincs gázórájuk. A felszámoló volt az óra előfizetője,
csak akkor lehet az órát átírni, ha a felszámoló aláír, mint használó. 65.000 Ft-os hátralék van.
Gelencsér Gábor elnök most eljutott odáig, hogy kapott adatokat és talán most majd át lehet
jelenteni és akkor végre visszahozzák az órát. Ennyit szeretett volna kiegészítésképpen
elmondani.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy az összes gondozónő magas szinten elvégezte a
házi gondozást, meg lehet nézni hány ember van, aki ottmaradt. Mohácsra járnak a házi
gondozók, mert ott végzik az iskolát. Megkérdezte, hogy akik iskolába járnak miért kellett
elbocsátani és helyettük mást felvenni?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy amióta a Szociális Társulás működik, azóta
senki nem lett elküldve, sőt szociális gondozónő hiány van.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a kiadott előterjesztésben részletezettek szerint a
Polgármesteri beszámolót a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban és a Sásdi Szociális
Társulásban végzett tevékenységéről.
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
185/2016. (XII, 14.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót a
Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban és a Sásdi Szociális Társulásban végzett
tevékenységéről akiadott előterjesztésben részletezettek szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2016.december 31.
Rabb Győzőné polgármester

9./ Jegyzői beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a 2016. évről jövő tavasszal fognak beszélni.
Összességében a Hivatali létszám 2014-hez képest nem változott.
Új feladatként belépett a választások, amik 2014. őszén lezárultak, mindenhol új SZMSZ-eket
kellett alkotni. Sásdon több hónapig is elhúzódott, nagyon sok munka volt ebbe. Teljes
hatáskör és feladatkör átvizsgálás történt, új mellékletek készültek.
Új feladatként jött be a kettő Társulás, a Szociális Társulás mellé belépett a Kistérségi
Társulás, aminek ők lettek a munkaszervezete 2015. tavaszától.
Ki kell emelnie a tavalyi évre, hogy végre a KEOP pályázat elindult. Idén, szeretné jelezni,
hogy jogilag is többségében lezárult. A jogilag lezárás, azt jelenti, hogy működési engedély is
van már az új létesítmény részekre. A szolgáltató nem csak átvette, hanem hatósági
engedélyek is vannak. A sásdi folyamatban van, a víztisztítót az új víztisztítóról leköttette az
ANTSZ a rendszerről, újra próbaüzemet írt elő. A bevizsgálás után visszakötik és akkor meg
lesz a működési engedély is.
A Szociális Társulás tavaly 6 alkalommal tartott ülést, 17 határozattal. A Kistérségi Társulás
5-ször tartott ülést, 26 határozattal. Olyan döntéseket hozott a Kistérségi Társulás, amelynek
alapján a Kistérségi Társulás vagyonát teljesen fel kellett mérniük. A 27 településre teljes
vagyonleltár készült. Átfogó leltáruk van a Kistérség eszközeiről. Kidolgoztak egy ütemtervet
a megszűntetésre, csak az időbeli ütemezés nem valósult meg, mert még vannak mindig
rendezetlen tételek. Szociális rendeleteket törvényi változások miatt teljes egészében át kellett
dolgozniuk.
Új intézményt hoztak létre, a Család- és Gyermekjóléti Központot.
A tavalyi évben sikerült főállású informatikust alkalmazniuk és ezzel az informatikai vonalon
is sikerült előre lépniük. így megújították, aktualizálták a honlapot is.
A polgármesterasszony segítségével sikerült a jóléti kiadásaik terhére Körösfőre egy
kirándulást szervezni. Mivel hivatali kirándulás volt, ezért a gödrei kirendeltség is részt vett a
kiránduláson.
2015. évben 8 település vonatkozásában összesen az önkormányzati testületi ülések száma
130, határozatok száma összesen 700 és 89 esetben volt rendeletalkotás, illetve módosítás. A
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nemzetiségi önkormányzatok ezen felül 49 esetben üléseztek és 156 határozatot hoztak.
Társulási ülések száma összesen 11, határoztok száma 43. Ebbe nincsenek benne a Bizottsági
ülések. A 8 település együttesen a hivatal működési területén havonta átlagban majdnem 16
testületi ülést tartottak.
Ügyiratszám 2015. évben összesen 2478, ebből alszám 9100. Kevesebb, mint a 2014. évben.
A másik nagy feladatuk a pályázatok előkészítése volt. Az egyik az Esélyegyenlőségi
Program járási szinten, melyre pályázatot adott be Sásd Város Önkormányzata. Ebben a
Hivatal volt az előkészítő és a végrehajtó is. Ez alapján kellett a településeknek a helyi
esélyegyenlőségi tervüket felülvizsgálni és megújítani. A másik az Integrált
Településfejlesztési Stratégia elkészítése a Belügyminisztérium támogatásával.
Ezeket szerette volna kiemelni, a többit majd jövő tavasszal.
Kérte a testületet, hogy fogadja el a beszámolót.
Rabb Gvőzőné polgármester j avasolta a testületnek, hogy fogadj a el a kiadott
előterjesztésben részletezettek szerint a jegyzői beszámoló a Közös Önkormányzati Hivatal
2015. évi tevékenységéről.
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
186/2016. (XII. 14.1 KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői beszámolót a Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi tevékenységéről a kiadott előterjesztésben
részletezettek szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Rabb Győzőné polgármester

1Ö./Az önkormányzat honlapjának (www.sasd.hul üzemeltetési szabályzata
Előadó: Dr, Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy szeretné kihangsúlyozni és kiemelni a szabályzat
célját, mert ez eddig sehol nem volt megfogalmazva. Felolvasta a szabályzat célját a kiadott
előterjesztés alapján. Vannak olyan honlapok, ahol a lakosság a honlapon keresztül tud
ügyeket intézni, itt ők még nem tartanák, majd 2018-tól kötelező lesz az elektronikus
ügyintézés feltételeit megvalósítani. Ezért biztos majd új szabályzatuk lesz. Tehát majd
ügyfélkapun keresztül lehet elektronikusan ügyeket intézni. Az építésigazgatásban már lehet
így intézni az ügyeket, mert már erről döntött a Kormány. A honlap üzemeltetője a Hivatal.
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Ezért vették fel többek között az informatikust. Amit még ki szeretne emelni az az, hogy mit
tartalmaz a honlap. Ilyenek a közérdekű adatok, önkormányzati struktúra és tevékenységek
bemutatása, Közös Önkormányzati Hivatal információ (közérdekűnek tartanak számon),
ügyfélszolgálat, ügyfélfogadási rend, Hivatali ügymenet (ezt kell majd bővíteniük 2Ö18.
január 1-jétől), nyomtatványok letöltése (vannak olyan nyomtatványok, amiket már most is le
lehet tölteni), pályázati projektek, hasznos információk, önkormányzati fenntartású
intézmények adatai és az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatai (Merk Zsolt
által vezetett Kft.). Ez az amit a honlap jelenleg tud és nyújt. Ami nagyon fontos a szabályzat
szempontjából osztályokra, csoportokra ügyintézői szintre le van bontva, hogy ki milyen
adatok továbbításáért, gyűjtéséért, aktualizálásáért felel. Igazából ez egy belső szabály.
Kérte a testületet, hogy fogadja el a szabályzatot.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az önkormányzat honlapjának
(www.sasd.hu) üzemeltetési szabályzatát 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
187/2016. (XII. 14.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat honlapjának
(www.sasd.hu) üzemeltetési szabályzatát a kiadott előterjesztésben
részletezettek szerint elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2016. december 31.
Rabb Győzőné polgármester

11./ Család- és Gyermekjóléti Központ vezetői megbízása
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 csúsztak és nem tudták közzétenni a közigálláson
megfelelő határidőben a pályázati kiírást. Miután lejár a jelenlegi intézményvezető Babodi
Adrienn ideiglenes megbízása, ezért meg kellene hosszabbítani 2 hónappal,
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy hosszabbítsa meg Babodi Adrienn
ideiglenes intézményvezetői megbízását 2017. február 28-ig.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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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
188/2016. (XII. 14.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok
ellátására kiírt pályázati eljárás határidőinek nem tervezett csúszása miatt az
intézmény vezetésére adott ideiglenes megbízást a pályázati eljárás lefolytatása
érdekében meghosszabbítja. Babodi Adrienn ideiglenes intézményvezetői
megbízását 2017. február 28. napjáig meghosszabbítja, változatlan
feltételekkel.
Határidő:
Felelős:

közlésre azonnal
Rabb Győzőné polgármester

12./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ez a pályázat lehetőséget biztosít munkagép
beszerzésére. Meződ Község adja be a pályázatot, mivel Sásd nem adhatja be. A MecsekVölgység-Hegyhát Egyesület már dolgozik rajta.
Javasolta a testületnek, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 azonosító számú pályázat beadásához
konzorciumi partnerként csatlakozzon Meződ Községhez.
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
189/2016. (XII. 14.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a VP6-7.2.17.4.1.2-16 azonosító számú „Külterületi helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat beadásában konzorciumi
partnerként vesz részt Meződ Község vezetésével.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Rabb Győzőné polgármester
17

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.

Rabb Gyozőné
polgármester
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