Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. január 31. 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 Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte 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 napirendi pontok közül a 6. és a 7. napirendi pontot vonják
össze, mivel a két napirend összefügg és ezen kívül az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:
Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
beadása
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:
1./

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

2./

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. fordulója, Sásdi Szociális
Szolgálat 2017. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

5./

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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6./

Polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7./

Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

8./

Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9./

Kitüntetési javaslat az év vállalkozója címre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

10./

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

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 9./ és 10./ napirendi
pontot 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./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülés 2016. december 14-én
volt.
Jelezte, hogy Székely Szilárd képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Tehát a 2016. decemberi testületi ülésen első naprendi pontként az MTS Oldtimer Kft. ügyével
foglalkoztak. Aminek lényege az volt, hogy 2017. január 20-ig a fennmaradó 2,7 millió Ft-os
tartozást kifizetik. Ez sajnos január 20-ig nem történt meg, nem teljesült a szerződés alapján a
kifizetés. A mai nap folyamán Magyari János hozott egy kérelmet, amely azt tartalmazta, hogy
beadtak egy pályázatot és ha nyertes lesz, akkor az előfinanszírozási hitel szükségessége kizárja
a további hitelfelvételt. így további 30 nap rendkívüli halasztást kémek a tartozásuk
kifizetésére. Jelenleg a Takarékszövetkezetnél próbál intézkedni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az az egyedi határozat, amit hoztak
ebben az ügyben annak a határideje lejárt. Mindenféleképpen valamit tenni kell. Véleménye
szerint módosítani kellene az adásvételi szerződést, azzal, hogy tolják ki a teljesítési határidőt
március 2-ig és javasolja a foglaló összegének a felemelését is 1 millió Ft-ra. 2,3 millió Ft
előleget fizettek be, ebből a 2,3 millió Ft-ból ne 300.000 Ft-ot, hanem 1 millió Ft-ot kezeljenek
foglalóként. Ha mégsem megy teljesedésbe az adásvételi szerződés, akkor elveszítik a foglalót.
A másik kérdés, hogy ki lesz a Kft. ügyvédje. Az önkormányzattal megbízási jogviszonyban
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lévő ügyvéd készítette el az adásvételi szerződést és amennyiben őt nem fizeti ki az egyébként
szokásos módon a vevő, úgy neki nincs jogalapja követelni tőle az ő megbízási díját. Tehát az
önkormányzatnak kellene fizetni az ügyvédet is. Megkérdezte, hogy a Kft. bízzon meg
módosítással egy új ügyvédet?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy véleménye szerint maradni kellene Dr. Simon Zoltán
ügyvédnél.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy megegyezés kérdése, hogy ki állja az ügyvédi
költségeket.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy szokásos módon a vevő állja. Ha egy új
ügyvédet bíz meg és az előző nyomán új adásvételi szerződés készül, akkor az önkormányzat
köteles kifizetni az előző szerződést.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Dr. Simon Zoltánnál olcsóbb ügyvéd nincs.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az első két alakalommal is a Dr. Simon Zoltán
ügyvéd úr volt, ő a legolcsóbb ingatlan ügyben. Véleménye szerint vele kellene továbbra is
folytatni ezt a dolgot. Ha ott van az 1 millió Ft biztosíték, akkor abból kitudják fizetni az
ügyvédet.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy akkor az önkormányzat bízza meg Dr.
Simon Zoltán ügyvédet és módosítsák a szerződést és csak ezzel a módosítással engedélyezik
a 30 nap halasztást.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy szerződést ismét módosítsa azzal,
hogy a foglaló összegét 300.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra emeli és ezzel a módosítással engedélyezze
a teljesítési határidő további 30 napos meghosszabbítását. Továbbá Dr. Simon Zoltán ügyvédet
bízza meg a szerződés módosítással.
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 Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az MTS Oldtimer Kft.-vel
kötött 2016. december 14-én módosított adásvételi szerződést ismét módosítja
azzal, hogy a foglaló összegét 300.000 Ft-ról 1 millió Ft-ra emeli.
A képviselő-testület egyúttal hozzájárul a vételárból még meg nem fizetett 2,7
millió Ft-os tartozás megfizetésének további 30 napos meghosszabbításához.
A képviselő-testület Dr. Simon Zoltán ügyvédet bízza meg továbbra is a
szerződés módosítással.
Határidő:
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a következő amiről beszélni szeretne az a
központi orvosi ügyelet. Tavaly decemberében döntöttek arról, hogy a Medicina Bt.-nek
100.000 Ft támogatást biztosítanak. De ezzel nem oldódott meg a központi orvosi ügyeletnek a
további finanszírozása és működése. Ezért ígéretet tett arra, hogy a polgármesterekkel egyeztető
megbeszéléseket fog tartani. Az első egyeztető megbeszélés a tegnapi nap folyamán volt. Ezen
a megbeszélésen minden polgármestertől egyenként megkérdezte a véleményét, hogy ezt az 50
%-os emelést eltudják-e fogadni. Ez az 50 %-os emelés, amit adnának a települések az tényleg
csak az orvosnak és a nővér fizetése lenne finanszírozva. A polgármesterek nagy része el is
tudta fogadni az emelést, de vannak akik még gondolkodnak rajta. Arra jutottak a tegnapi nap
folyamán, hogy a Medicina Bt. részéről a doktor urat is meg kellene hívni a következő
megbeszélésre, mert a polgármestereknek sok kérdése lenne. Továbbá, ha megadják az emelést,
akkor sok mindenben szeretnének egyénileg a szerződésükben változtatni. Ezért 2 hét múlva
január 13-án fognak ismét megbeszélést tartani. A költségvetésbe be is van már tervezve, eddig
2013-tól havi 254.790 Ft volt a juttatás, most pedig az emeléssel 396.573 Ft lenne.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy tényleg nincs olcsóbb variáció. A
polgármester asszony és a jegyző úr is nagyon alaposan körbejárta ezt a témát. A szóba jöhető
legkedvezőbb alternatív lehetőség is drágább a jelenleginél. Úgy gondolja, hogy a
polgármesterek is befogják látni, hiszen kötelező feladat, el kell látni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy másik szolgáltatókkal is beszéltek, de nincs a
jelenleginél olcsóbb.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ha lenne olyan település, aki nem lenne kellőképpen
együttműködő, akkor vállalja föl Sásd és a többi azt a kockázatot, hogy kilöki ezt az
önkormányzatot. Többe fog kerülni, de nem sokkal és viselje következményét annak, hogy nem
volt együttműködő. Van olyan, aki nem kíván az emelésben részt venni és a fizetés is akadozott.
Ez az 50 %-os emelés mind az orvosok bére lenne. Világossá kell tenni a polgármesterek
számára, hogy amennyiben valaki nem elég együttműködő, akkor rá kell bírni a vállalkozó
háziorvost, hogy mondja fel a szerződést erre a településre, de ennek a többletköltségét át kell
vállalni.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy részt vett a tegnapi megbeszélésen és
nem látja olyan borúsnak a helyzetet. Igazából, akik nem akarják megadni az emelést, az nem
tétel, ami hozzájárulást most fizetnek.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy Dr. Bánfi Zoltánnak kellene egy olyan garancia, hogyha
megemelik az orvosok bérét, akkor azt tovább fizetik, de ha a községek nem fizetnek és húzzák,
halogatják, ahogy csinálták tavaly, akkor megint újra termelődik a probléma.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy úgyis módosítani kell a szerződéseken.
Elvárás a falvak részéről, hogy átláthatóbb legyen a gazdálkodása a Medicina Bt.-nek. Minden
kölcsönösség alapon működik.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a háziorvosi ügyelet finanszírozásnak a rendezése
nagyon régi kérdés. Amikor előkerült, akkor azok a települések, akik valamilyen oknál fogva
panasszal éltek az emeléssel általában a szolgáltatással éltek panasszal, viszont nem tudtak
konkrét esetet mondani. Le kell rögzíteni szerződésben, hogy amennyiben valaki nem tudja
elfogadni, akkor annak az okát meg kell indokolnia. 4 évvel ezelőtti panaszokat a mai napig
nem indultak el, hogy kivizsgálják. Javasolja azt támogatni, hogyha valóban valaki nem teljesíti
a kötelességét, akkor zárják ki a rendszerből és a többiek vállalják át a költséget.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a múltkori megbeszélésen úgy vette észre, hogy a
Medicina Bt.-nek elege van. A végén már úgy tűnt, hogy már nem is pénz kérdése, hanem már
szabadulnának tőle.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ha jól érti, akkor minden község külön-külön
kötne szerződést a szolgáltatóval. Megkérdezte miért lesz jó, hogyha bárkit kilöknek a
rendszerből?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ő magát löki ki.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy amikor emelkedni fog az összeg, akkor
mindenkivel újra szerződést fog módosítani?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy Dr. Bánfi Zoltánnak kell arra valamit mondani, ha
a 10 település azt mondja, hogy nem megy bele az emelésbe és felmondja-e esetleg a szerződést
a település és kéri tőlük a kiesett bevétel összegét vagy azt mondja, hogy jó, akkor lemond erről
a bevételről.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Medicina Bt.-vei kötött
megállapodásban meghatározott ügyeleti hozzájárulás összegének 50%-os emeléséhez járuljon
hozzá.
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
2/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Medicina Bt.-vel kötött
megállapodásban meghatározott ügyeleti hozzájárulás összegének 50%-os
emeléséhez hozzájárul. Megbízza a polgármesterét, hogy az orvosi ügyeleti
ellátásban érintett önkormányzatok polgármestereivel egyeztető megbeszélést
tartson és javasolja a települési hozzájárulások 50%-os emelését. A képviselő
testület a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének
tájékoztatója alapján megállapította, hogy az ügyeleti szolgálat állami
finanszírozása nem biztosítja a működéshez szükséges költségek fedezetét. Az
ügyeleti szolgálat jövőbeni biztonságos működtetéséhez indokolt a megemelt
összegű önkormányzati hozzájárulás.
A képviselő-testület egyúttal javasolja az érintett önkormányzatok felé, hogy a
Medicina Bt. felé az 50%-os emelés felhasználásához kikötésként határozza meg
annak a szakszemélyzet díjazására történő felhasználását.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az óvodai kazán ügyében szeretné tájékoztatni
a képviselő-testületet. 3 árajánlat érkezett az óvodai kazánra. A Energoszolg Kft., aki egy pécsi
cég, ők 5.399.087 Ft+ÁFA-ért tudják vállalni a munkát. A 3 közül ők a legolcsóbbak, Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság úgy döntött egyhangúlag, hogy őket bízza meg a
munkálatokkal. Egyeztetni fognak Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatójával, hogy mikor
tudják elkezdeni a munkát.
Pái Csaba képviselő elmondta, hogy talán ebből az árból majd még lehet alkudni, de a
költségvetésbe erre be volt tervezve 7,3 millió Ft.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy meg van a jogerős gáz engedélyes tervük. Rendkívül
korszerű fűtésirendszer lenne ez. Olyan a kazán, hogy helyiségenként programozható a hőfok.
Az épületben egységesen jut el a fűtés.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a decemberi rendezvényekre térne át. December
17-én volt az adventi vásár, nem nagy létszámmal sikerült, mint előző években.
December 21 -én volt az iskolában a karácsonyi hangverseny.
Sásdon van egy olyan vállalkozó, aki a karácsonytól kezdődően havi 50.000 Ft-tal támogat
gyerekeket. Egyenlőre nem szeretne nevet mondani. Ez a vállalkozó megkérte, hogy minden
hónapban nevezze meg az iskolában és az óvodában azt a gyermeket, akinek szüksége van erre
az összegre. Tanulmányi eredmények javítására vagy bizonyos dolgok megvásárlására (pl.:
szemüveg vásárlás). Decemberben az általános iskolában hangversenyen Fazekas Letíciát
ajándékozták meg (tablet, édesség, ruhák), aki minden városi rendezvényen szerepel. Ebben a
hónapban is megtörtént az 50.000 Ft elköltése. Ebből az 50.000 Ft-ból a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ vásárolt szemüveget kettő kislánynak, Horváth Klára lányairól van szó.
December 31-én volt a szilveszteri kocogás, ami nagyon jól sikerült. Külön szeretné
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megköszönni a Dömse családnak, a Miklós családnak és Buzási Lászlónak, akik évek óta
megszervezik a kocogást.
Január 13-án volt a nyugdíjasok farsangi bálja, a vártnál kicsit kevesebben jöttek el, de jól
sikerült. Köszöni szépen az ÁMK dolgozóinak a díszítést és a Levendula Klubnak, hogy ilyen
lelkesen és odaadással vettek részt a farsangi bálon. Továbbá szeretné még megköszönni az Dr.
Jusztinger János alpolgármester úrnak, Urvald Péter kulturális tanácsnoknak a részvételét és
Pintér Gábor képviselő úrnak a zenélést.
December hónapban kapott egy levelet egy idős hölgytől, melyben leírta, hogy az óvoda előtti,
pontosabban a Somogyvári féle bolt előtti parkolóban problémák vannak. Ezt a levelet eljuttatta
a rendőrségre is. Sok szülő is felkereste ezzel a problémával. A Gellner bolt előtt lehet
biztonságosan megállni és közlekedni a gyerekekkel. Beszélt Merk Zsolt Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével és Bódog Tamás műszaki ügyintézővel, hogy
mivel az önkormányzat parkolója és évek óta nem volt felfestve, ezért ahogy megenyhül az idő,
akkor fel lesz festve az egész parkoló rész. Mindenféleképpen valamilyen formában meg kell,
hogy tiltsák, hogy közvetlenül a bolt előtt megálljának az autók. A szülők felvetették azt az
ötletet is, hogy gyalogátkelőhely legyen felfestve. Azt mondta a szülőknek erre, hogy a Hősök
terén nagy parkoló van, ott meg lehet állni és átsétálni. Erre az volt a szülők válasza, hogy igen
az így van, de az útkereszteződésben balesetveszélyes átmenni.
Székelv Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy a közlekedési szakember véleménye meg lett
kérdezve?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a gyalogátkelőről nem, mert azt utána vetették
föl a szülők.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy meg kellene kérdezni, mert szerinte
forgalombiztonsági akadálya van annak, hogy az óvoda előtt nem lehet zebrát építeni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy biztos, hogy nem lehet, mert annak idején meglett
vizsgáltatva.
Urvald Péter kulturális tanácsnok javasolta, hogy nézzék meg annak a lehetőségét, hogy a
Pozsony utcában van-e olyan ingatlan, amelyikből 1,5-2 m-es sávot megtudnának vásárolni és
abból a parkolóból egyenesen az óvoda udvarra érnének ki az emberek. Tehát járdát kellene
kialakítani.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindenféleképpen megvizsgáltatják és
véleményt kémek ezzel kapcsolatban.
Rendkívüli időjárásra való tekintettel a Belügyminisztériumtól Pogácsás Tibor önkormányzati
államtitkártól kaptak levelet, melyben azt kérték, hogy a Járásban és legfőképpen mindenki a
saját településén mérje föl azokat a rászorultakat, akiknek szükségük van rendkívüli tüzelőre
vagy ellátásra. Volt egy személy, Csillag Sándorról van szó, akit azóta eltudtak helyezni,
kórházban van ápolási osztályon. Se fűtése, se élelme nem volt.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy Búzás Jánosnét is régen látta már, utána kellene
nézni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy utána néznek Búzás Jánosnénak mindenképpen,
köszöni a jelzést.
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Ezen kívül még egy személy volt Kovács János, akinek nem volt tüzelője. Merk Zsolt Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével hozatott neki összevágott fát.
Baranya Megyei Kereskedelmi és Iparkamara felvette az önkormányzattal a kapcsolatot. A
foglalkoztatási paktumban ők is benne vannak és ezzel kapcsolatban a Hegyháti Járási
Hivatalban kellett tartaniuk egy fórumot. Erre a fórumra meg voltak hívva a Járás vállalkozói.
Egyeztető megbeszélések folytak, adatokat gyűjtöttek.
Továbbá elmondta, hogy január 11-én volt Humánügyek Bizottsági ülés és itt ezen az ülésen
Gálné Banizs Gabriella AMK igazgató bejelentette, hogy 4 hónapra megbízza Meggyesi
Mónikát megbízott intézményegység-vezetőnek, mivel Bódog Vilmosné nyugdíjba megy és
éppen a felmondási idejét tölti.
A következő dolog a KLIK fizetési felszólítása. Még decemberben össze kellett volna hívnia
egy megbeszélést a Baranya Megyei Tankerülettel, a Szakképzési Centrummal és a Szigetvári
Tankerülettel, de ez sajnos nem valósult meg. Januárban beszélt telefonon Kalapáti Attila
Adámmal a Szigetvári Tankerület igazgatójával a függőben lévő bérletidíj tartozással
kapcsolatban., amit 1,5 éve nem fizettek a szakközépiskola után. Erre az volt a válasza, hogy
írjon egy levelet és akkor majd egyeztet. Először a Baranya Megyei Tankerületnek, Páva
Péternek írtak egy felszólító levelet, hogy a tartozásukat rendezzék. így végül is sikerült
összehozni ezt a megbeszélést. A lényeg az, hogy mind a hárman elismerték a tartozást és
ígéretet kaptak, hogy rendezni fogják. A következő, ami téma volt a Közösségi Ház használat,
amiben a Szakképzési Centrumnak kell egyeztetnie a Szigetvári Tankerülettel. Ezen a
megbeszélésen itt volt az általános iskola igazgatója is és ő is azt támogatja, hogy az általános
iskolás gyerekek legyenek túlnyomó részt a Közösségi Ház tornacsarnokában.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy még egy levelet küldtek a Szakképzési Centrum
igazgatójának, hogy amennyiben nem ül le egyeztetni és tárgyalni, akkor a testületnek javasolni
fogják, hogy függessze fel ideiglenesen a gyerekek Közösségi Ház látogatását. ígéret van a
Pécsi KLIK Páva Péter részéről, hogy egy közös megegyezéssel megszűntetik azt a hatályos
szerződést, ami még mindig a Pécsi KILK-el áll fenn és a fizetésre kötelezettek ők, amit el is
ismertek, hogy nekik kell fizetni. Lassan 2 éve húzódik és 4,5 millió Ft-nál tartanak.
A másik dolog, hogy Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető kérte tőlük, hogy február 15-ig
várjanak, mert akkor fogja a pontos elszámolást elvégezni és az alapján fogják kibocsátani a
számlát. A Szakképzési Centrum pedig annyit mondott a megbeszélés végén, hogy a Szigetvári
KLIK-el fognak megállapodni. A Szigetvári KLIK-el az önkormányzat már megegyezett
szóban, ugyan azokkal a feltételekkel vinnék tovább az együttműködést, mint ami korábban is
volt. Az a kérdés, hogy a Szakképzési Centrum ezt mennyire teszi magáévá és akkor a
Szigetvári KLIK-el fognak megállapodni, amihez majd a sásdi testület jóváhagyása is kell.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezzel a felfüggesztéssel nem ért egyet. Elismeri és
örül annak, hogy sikerült lépéseket tenni. Decemberben sürgős lett volna ez a pénz, de, hogy a
sajátkörű járásbeli gyerekeket kitiltsák abból az intézményből, amelyet nekik építettek, ezt a
megoldást kerüljék el.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nagyon fontos az, hogy elismerték, hogy akkor
ők hibáztak és elismerték a tartozást.
Továbbá elmondta, hogy a decemberi testületi ülésen döntöttek a 2017. évi START
közfoglalkoztatásról és beadták egy traktorra a pályázatot. írásban még nem, de telefonon már
értesült, hogy a traktor vásárlásra Sásd megkapja az 5,5 millió Ft-ot.
A képviselő-testület levelet kapott Hirdi Zoltántól. Hirdi Zoltán kérése az, hogy a régi
gyakorlókertet szeretné bérbe venni méhészkedés miatt. Ezzel a gyakorlókerttel kapcsolatban
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már tavaly a Kiss Norbert is felkereste, de ö meg is vásárolná a területet a vállalkozását szeretné
bővíteni. Ebben a két kérelemben kellene majd dönteni.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy mind a kettő kérelmezőtől meg kell kérdezni, hogy
mekkora területre lenne szüksége, mert a gyakorlókért 5000 m2, tehát nagy terület.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kérelemben a Hirdi Zoltán azt írta, hogy a
gyakorlókertet kémé vagy ha van ehhez hasonló nagyságú földterület, amit az önkormányzat
oda tud adni használatra. Tehát tulajdonképpen a Kiss Norbinak eltudnák adni a gyakorlókertet
a Hirdi Zoltánnak meg keresnének egy területet bérleménybe.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy nem tartja kizártnak, hogy mind a kettő fiatal
vállalkozónak az igényét kitudják elégíteni, ha erre van megoldás.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor maradjanak abban, hogy a gyakorlókertet
felbecsültetik a Kiss Norbertnek, a Hirdi Zoltánnak meg keresnek egy másik területet. A
gyakorlókért nem lenne jó méhészkedés szempontjából. Mindkét vállalkozónak megpróbálják
az igényét kielégíteni. A következő testületi ülésen újra tárgyalnak róla.
A Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattól érkezett egy levél. A Társulat
támogatni kívánja a Horváthné Molnár Katalin által Lamping József építész munkásságáról
szóló tanulmány kiadását. A kiadmányban bemutatásra fog kerülni a sásdi iskola is és ezért
kérik az önkormányzatot, hogy a kiadvány elkészítéséhez 30.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújtson. Ha úgy dönt a testület, hogy támogatja ezt a kiadmányt, akkor egy
támogatási szerződést kell kitölteni és visszaküldeni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogyha a testület nem fogja támogatni a
kérelmet, akkor a TÉKA mindenképpen támogatni fogja.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy kösse meg a támogatási szerződést
a Somogy Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Társulattal.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
3/2017. (1.31.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Somogy Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Társulat kiadmányának megjelentetését 30.000 Ft összeggel
támogatja, erre támogatási szerződést köt. A támogatási szerződésben foglalt
összeg vissza nem térítendő támogatás.
Határidő: 2017. február 20.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a NEFELA Dél- Magyarországi Jégesőelhárítási
egyesülés írásos megkeresésben kérte az önkormányzat hozzájárulását a rendszer
fenntartásához, mely létszám fő x 25 Ft/fő/év, azaz 76.325 Ft-ban állapítottak meg. Tavaly
évben is támogatták a kérelmet.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint nem hatékony ez a módszer.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a NEFELA Dél- Magyarországi
Jégesőelhárítási egyesülés kérelmét ne támogassa.
Megkérdezte van-e valakinek hozzászólása, észrevétele.
Hozzászólás, észrevétel nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy aki javaslatával
egyetért, az kézfeltartással szavazzon:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
4/2017. (1,31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a NEFELA Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesülés kárcsökkentő rendszer további működtetésének
fenntartása érdekében benyújtott kérelmét elutasítja.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kitermelt told egy részét sikerült a kivitelező
által térítésmenetesen elszállítani az önkormányzati temető előtti terület rekultivációjához.
Ahogy megenyhül az idő, már a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével Merk
Zsolttal megbeszélték és kettő helyi vállalkozóval (Szabó Sándor és Kiss Norbert), a
rekultivációs munkákat megkezdjük. A rekultivációba beletartozik az is, hogy a vásártérről a
mentőállomásnak az összeaprított építési törlmelékét is elviszik.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy tavaly ennek volt egy előirányzata és annak az
előirányzatnak a terhére tekintettel arra, hogy a környezetvédelmi hatóság kötelezően előírta,
hogy milyen szakmai követelmények mellett kell ezt a rekultivációt megvalósítani, nagyon
komoly feladatokról van szó. A polgármester asszony megbízást adott a kaposvári Investment
Kft.-nek szakmérnöki levezénylésre 500.000 Ft +ÁFA összegben. Nem csak szakmérnöki
munkáról van szó, hanem területmegosztásról, vázrajzok készítéséről és próbafúrásokról. Tehát
szakmérnöki irányítás mellett fogják elvégezni ezt a munkát, ami folyamatban van. Nagyon
sokat nyertek azzal, hogy ingyen föld lett odahordva, de az is előírás a határozatban, hogy 30
cm vastag takaró réteget kell humuszból teríteni. Kezdeményeztük ennek a hatóságnál ennek a
rétegnek a 20 cm-re való csökkentését. A képviselő-testület minden egyes tagja törvényi
kötelezettségének a mai nappal eleget tett és a vagyonnyilatkozatokat hiánytalanul leadták.
Az új SZMSZ-ük módosításával összefüggésben kötelessége, hogy a testületi ülés előtt hozott
zárt ülések határozatait nyilvánosan ismertesse és kihirdesse, az egyedi hatósági ügyek
kivételével. December 21-én rendkívüli testületi ülést tartott a képviselő-testület zárt ülés
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keretében. Napirendi pont, Székely Szilárd részére 2014. évben kifizetett juttatás
szabályszerűsége. A volt polgármester úr a munkaviszonya megszűntetésével és azzal
összefüggő javadalmazással szemben tett jelzést a testület felé, amelyet a testület megtárgyalt
és a következő döntést hozta. Felolvasta a 194/2016.(XII.21) KTH számú (határozat a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva) képviselő-testületi döntést. Székely Szilárd ezt az
összeget a megadott határidőig befizette. A Magyar Államkincstár kiadott részére egy olyan
igazolást, amiben az adónyilatkozatát megfelelően módosítani tudta egy más állami támogatás
kapcsán és így sikerült rendezni.
A polgármester asszony nevében küldött a képviselő-testület tagjainak Mogilányra egy
megkeresést április 28., 29. és 30.-ra, amiben kérte, hogy múlt hét keddig a testület tagjai
nyilatkozzanak, hogy ki az, aki jön, ki az, aki nem, illetve aki nem nyilatkozik, azt úgy veszik,
hogy nem jön. Székely Szilárd nyilatkozta, hogy nem jön. Pál Csaba nem válaszolt, a többiek
jelezték, hogy jönnek. 30 főt várnak, hamarosan le kell adni az összetételt a szállás miatt.
Pál Csaba képviselő szóban bejelentette részvételi szándékát.
Korábban már beszéltek a testülettel róla, sőt a testület döntést is hozott róla, az ún. ASP
pályázat, ami a hivatali ügyvitelt korszerűsítését, integrálását és központosítását vonja maga
után. Pályázni kellett rá és sikeresen pályáztak. A 7 millió Ft maximális összeget meg is kapták,
ennek az elköltése is folyamatban van. Számítógépeket vettek, van egy új színes nyomtató is a
titkárságon. Január 1-jétől a könyveléssel váltani kellett egy központi programra az EPER
program helyett. Nem csak a könyvelés, hanem az adó is áttér erre az ASP rendszerre. 2018.
január 1-jével már az iktatás is bemegy ebbe a központi rendszerbe. A megadott szoftveren
keresztül megy az elektronikus ügyintézés is, teljes központi ellenőrzés mellett. A szükséges
szabályzatokat is ennek megfelelően kell elkészíteni.
A KEOP-os egészséges ivóvíz pályázatukra az irányító hatóság szabálytalansági eljárást rendelt
el. Ez az eljárás folyamatban van. Február 6-ára hétfőre az önkormányzat képviselőit berendelte
a Nemzetgazdasági Minisztérium illetékes államtitkársága. Márton István műszaki ellenőrrel
együtt mennek. Az üzemeltetőket is berendelték. A beruházás lezárult, megtörtént a vagyon
aktiválása és az üzembe helyezés is. Most ott tartanak, hogy a 8 önkormányzat közül a sásdi
üzemeltetési engedély még a hatóság által nincs kiadva. Azért nincs kiadva, mert ÁNTSZ
egységesen elrendelte nem csak a beruházás érintett szakaszon, hanem a hálózati különböző
helyeken a vízmintavételt. Megtörténtek a vízminta vételek, de sorban állás van és várnak az
eredményre. Majd ez alapján fogja a Katasztrófavédelem illetékes igazgatósága kiadni az
engedélyt. Kisvaszamál és Bárány aj enőnél megvannak az eredmények, az üzemeltetési
engedély kiadása most van folyamatban, pár napon belül meg lesz. A többi meg rendben van,
Vázsnok, Pálé, Oroszló, Kishajmás és Mindszentgodisa.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy annak idején, amikor ezt a pályázati felhívást közzé
tették előzetesen felmérték Magyarországnak az ivóvíz bázisát tudományos módszerrel, hogy
a föld mélyében van olyan vízréteg, ami biztonságosan ihatóvá tehető a lakosság számára. Erre
alapozták a pályázati felhívást és ők ezen indultak el. Ők végrehajtották, amit vállaltak, abba a
rétegbe lefúrtak és vizet nyertek belőle. Arról, hogyha több 100 méterre a föld alatt a víz
minősége mégsem az, amit a tudományos módszerek vélelmeztek, amire a pályázati felhívás
készült, így közvetlenül felelőssé nem tehetők. Egyetlen egy próbafúrást nem végeztek az első
körös pályázatban, hogy valóban meggyőződjenek, mert nem volt a pályázati felhívásnak az
követelménye, hogy próbafúrásokkal győződjenek meg több 100 méterre a föld alatt lévő
ivóvízbázis minőségéről, hanem elfogadtak azt, hogy a pályázati felhívás nyilatkoztatott, hogy
jó minőségű ivóvíz van és erre alapozták a felhívást, ők ezt hajtották végre. Ha egy külső
körülmény folytán az az ivóvíz minőség, ami feljön mégsem tisztítható meg olyan könnyen,
hogy azokat a paramétereket, amiket az ÁNTSZ egy teljes független, de nyilvánvaló törvényes
hatóság elvár, akkor nem biztos, hogy a beruházó felelősségre tehető ebben a mértékben.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez már nem a beruházó és a kivitelező kérdés köre,
hanem az üzemeltető dolga, mert már átvette tőlük üzemeltetésre jegyzőkönyvileg a beruházást
az üzemeltető. Tehát ő is kéri meg az üzemeltetési engedélyt. Már ott vannak a cél előtt, ha
kiadja a labor a második jó eredményt.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy tájékoztatni szeretné a testületet, hogy
a testületi ülés előtt kb. fél órával kapott egy lakossági bejelentést, ami a december 14-i testületi
ülés jegyzőkönyvében foglaltakhoz kapcsolódik. Elhangzott a polgármester asszonytól, hogy a
Kaposvári úton megsüllyedt egy része a járdaszakasznak, felkerültek a korlátok és, hogy
megfog kezdődni a betonozás. A bejelentésben az áll, hogy a jegyzőkönyv tartalma nem fedi a
valóságot, mert nem történt meg a járdaszakasznak a javítása, balesetveszélyes mindkét
oldalon, nem lesz elég egy korlát és jó lenne vízszintbe hozni a járdalapokat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy erre csak annyit szeretne reagálni, hogy a
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. elkezdte a munkát, a korlátot megcsinálták közbe pedig
beállt a nagy hideg, -15, -20 fok és ilyen hidegbe nem lehet betonozni. Meg lesz a betonozás is
és helyre lesz igazítva, tavasszal folytatódik a munka.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy 2016. december 14-i ülésen hangzott el jegyző úrtól,
hogy egy névtelen levelet írt a KLIK központjába, amelyben támadja a Sásdi tankerület volt
vezetőjét. Egy részében pedig a Deutsch Klubot említi. Mivel a Deutsch Klub énekkarának a
zenei vezetőjét és az önkormányzatot is érinti ez a dolog, így nagyon bántja ez az egész. Először
a levélből idézne pár dolgot, azt írta a névtelen levélíró, hogy „Az iskolában működik
térítésmentesen a Német Nemzetiségi Önkormányzat és Deutsch Klub civil szervezete. 2013ban köttetett a megállapodás az önkormányzat és a tankerület vezetője között. Ott tartják a
tagok a magán rendezvényeiket, ahol sok esetben alkoholfogyasztás is történik. Ez a civil
szervezet működése eltér az iskola nyitvatartásától, ezért saját kulccsal rendelkeznek és ezzel
kapcsolatban a szülők is aggodalmukat fejezték ki. Az iskola tanterem hiánnyal küzd, erről a
tankerület vezetője is tudomással bír. Nem került felülvizsgálatra a megállapodás. ”
Elkezdett utánajárni a dolgoknak. Először a Szigetvári Tankerület helyi tanügyi
szakreferensének kérte ki a véleményét. A Sásdi Általános Iskola több, mint 30 éve német
nemzetiségi nyelvet oktató iskola. Néhány évig kéttannyelvű német oktatás is folyt az
intézményben. A helyi Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Deutsch Klub az egyik legfőbb
támogatója az iskolának. Ez a támogatás megnyilvánul taneszközökben, a tanulók anyagi
támogatásában, német tánccsoport öltözékének beszerzésében...stb. Az iskola épületében a két
szervezet két egymásba nyíló volt szertár helyiséget használ. Ebben a településen gyűjtött
német tárgyi emlékekből álló kiállítás is helyet kap. A diákok tanítási idő alatt bontott nyelvi
csoportok tanóráinak megtartására használják, tehát a kiscsoportosok számára rendelkezésre
álló termek számát nem csökkenti. Az intézmény ezelőtt 7 éve 24 osztállyal és 400 tanulóval
ugyanebben az épületben működött, jelenleg 16 osztály és 300 tanuló. A tankerülethez panaszos
bejelentés nem érkezett.
A következőt a Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzat vezetője írta ., Tisztelt Elnök Asszony!
A Német Nemzetiségi Önkormányzat és a Deutsch Klub kapta ezt a két termet az iskola
épületében, ahol időnként összejövünk 2 hetente szerdán és rendezvényeinket tartjuk. A
termeket olyan bútorokkal és díszítőelemekkel rendezték be, hogy alkalmas legyen a német
nemzetiség oktatására is. A kisebb teremben kiállítást rendeztünk be, ahol a tanulók
megtekinthetik a helyi német nemzetiségi megmaradt tárgyi emlékeket. Kizárólag tanítási időn
kívül az esti órákban találkozunk ott. Előfordul az is, hogy megköszöntjük egymást a neves
napok alkalmával, ilyenkor volt rá példa, hogy alkoholt fogyasztottunk kulturált körülmények
között. Itt tervezzük a programjainkat és itt próbál az énekkarunk a fellépésekre is.
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Kulcsszabályzat alapján kulccsal a Deutsch Klub énekkar vezetője és a Német Nemzetiségi
Önkormányzat vezetéke rendelkezik. 2012. óta használjuk a helyiségeket ingyenesen. Az iskola
minden tanulóját támogatjuk. A sásdi általános iskola német tánccsoportja népviseletének
költsége 100.000 Ft, Csérige táncegyüttes ruha varratás 50.000 Ft, tánctanárok költsége
135.000 Ft. A német tanári szobába irodabútort, számítógépet, fénymásolót, nyomtatót,
spirálozót, fénymásolópapírt, tonereket vásároltunk. Videókamerával, fényképezőgéppel
rendelkezik a Klub, melyeket átadtak az iskolának használatra. Az iskola digitális tábláihoz
110.000 Ft-ért izzókat vásároltunk. 24 éve nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Raaba településsel.
A Raaba-i képviselő-testület 500-1000 eurot ajándékozott a sásdi óvodának és iskolának.
Továbbra is úgy gondolom, mint a Német Nemzetiségi Ónkormányzat vezetője, hogy a
működésünk az iskola rendjét és nyugalmát nem zavarja. Eddig semmi féle panasz nem érkezett
hozzánk. Jó kapcsolatot ápolnak az iskolával és a tankerülettel is. Nem szeretném, ha egy ilyen
rágalmazó, és nevét sem vállaló rosszindulatú illető ezt a jó kapcsolatot aláásná az állandó
áskálódásaival. Szeretném, ha továbbra is jó hangulatban és eredményesen működnének az
iskolában. ”
Ebben az évben 805.000 Ft-ot ajándékoztak az iskolának, természetesen ezek számlával
igazolhatóak. A jó osztrák kapcsolat miatt, ami köszönhető a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak és Sásd Város Önkormányzatának is rendszeresen 500-500 euró támogatás
érkezik az iskolának, az óvodának, a Deutsch Klubnak, az Őszidő Klubnak és a Vegyeskamak.
Tavaly is megkapták a vidámkórusok találkozója alkalmával ezeket az összegeket.
Felkereste az általános iskola igazgatóját és kért tőle egy állásfoglalást írásban. „ Kedves Gábor!
Telefonó sbeszélgetősünkre hivatkozva a Deutsch Klub iskolában működésével kapcsolatban az
állásfoglalásom a következő. A Deutsch Klub egy kicsi és egy nagy szertárt foglal el kizárólagos
használatra. Ezeket a termeket más iskolai célra hasznosítani nem tudjuk, főként azért, mert a
teremben a sze re ze t bútorai foglalják a helyet. A rajzszakkör tér mehet informatikai teremmé
alakították át, így nagy szükségünk lenne a Deutsch Klub által elfoglalt termekre. Információim
szerint a Deutsch Klub nem kötött bérleti szerződést a Szigetvári Tankerülettel és a Sásdi
Tankerülettel sem. Véleményem szerint egy civil szervezetnek nem az iskola területén kell
működnie. Mindezek ellenére tudunk biztosítani a kéthetente tartandó összejöveteleitekre egy
iskolatermet határozott időben történő használatra, amit délelőttönként iskolai célra tudunk
hasznosítani. ”
Elmondta, hogy ezt köszönik szépen, de ezt a felajánlást nem tudják ők használni. Ha az
igazgató nőre hallgatnának és rá hallgatnának, akkor ezt a termet el kellene hagyniuk. Megvan
a megoldás, hiszen szóban ígérete van a Szigetvári Tankerület igazgatójától Kalapáti Attila
Ádámtól, hogy neki semmi kifogása nincs Deutsch Klub ottlétéhez. A Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak és a Deutsch Klubnak is kiemelt feladat és kiemelt célja, hogy a gyerekek
németül tanuló oktatását segítse. Ha a Klubnak mennie kell, akkor ez az önkormányzatnak
problémát okoz. Ha menniük kell sok minden megfog szűnni. Nagyon rosszul esik neki ez a
hozzáállás. Ahonnan az embert kitiltják, oda az ember nem szívesen ad pénzt. Bízik benne,
hogy megérkezik írásban az állásfoglalás a tankerület vezetőtől és az igazgató asszonnyal is
közös álláspontra fognak jutni. Nagyon sajnálja, hogy az igazgató asszony a névtelen levélíró
mellé csatlakozott ezzel az állásfoglalással. Csak akkor hagyják el az iskolát, ha a Kalapáti
Attila Ádám a Szigetvári Tankerület igazgatója erre felkéri őket. Annyiban nem fogja hagyni a
dolgot.
Köszöni szépen, hogy meghallgatták.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ismeri a helyzetet, mert 2014-2015-ben
pályázatból az iskolát többszázezer Ft-tal tudták támogatni. A támogatást megkapták és az úgy
el is tűnt. A decemberi események után Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatóval egyeztetve
egy együttműködési megállapodást kezdeményezett az iskola igazgatójával. Ugyan is a Sásdi
13

Történeti Téka épületébe járnak az általános iskolások pedagógiai foglalkozásra, szakkörre. Ez
az együttműködési megállapodás megköttetett, a leglényegesebb, hogy senki nem tartozik
semmivel egymásnak és senki nem vállal felelősséget, kivéve az okozott károkért. A Közösségi
Ház leázásából is névtelen bejelentés lett, ezek után nem biztos, hogy nem lesz állandó a
névtelen Jóakaró" aktivitása. Úgy gondolja, hogy a Deutsch Klub egy nagyon nagy szervezet
és amennyiben az önkormányzaton múlik, oldják meg az elhelyezését, támogassák azt.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy a szülői munkaközösséget sikerült-e erről a
kérdésről értesíteni?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a szülői munkaközösség még nem tud erről, de
egyébként ez egy jó ötlet.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy kíváncsi lenne a véleményükre, hogy örülnek-e,
hogy a Deutsch Klub ott van vagy nem. Ha a szülők úgy érzik, hogy jó helyen vannak, akkor
ezt az iskola vezetésének és a tankerület vezetésének figyelembe kellene venni. Az a javaslata
az iskola vezetésének, hogy vegye figyelembe a tankerületnek a döntését, mert az a
munkáltatójuk.
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
5/2017. (1.31.) 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
2./ Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének I. fordulója, Sásdi Szociális
Szolgálat 2017. évi költségvetésének véleményezése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi
pont előterjesztésére.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta. Részletesen átbeszélték a költségvetés
lehetőségeit, veszélyeit. A részletes írásos előterjesztés kilett adva. A költségvetés fő összege
1.012.558.000 Ft, ami tartalmazza a személyi juttatásoknál a 266.971.000 Ft-ot. Járulékok
60.297.000 Ft, dologi kiadások 187.573.000 Ft, ellátottak juttatásai 6.250.000 Ft. Az egyéb
működési célú kiadások összege 410.805.000 Ft, beruházási kiadások 37.240.000 Ft és a
felújítási kiadások 43.422.000 Ft. A költségvetés első tervezetét felbontjuk működésre és
fejlesztésre. A fejlesztéssel kezdi, a fejlesztési kiadások összege 80.662.000 Ft. Az 5. számú
mellékletben látszik részletezve. Nagyon sok olyan célt tartalmaz, ami a korábbi évről áthúzódó
kötelezettség és sok idei pályázati lehetőség (pl.: közfoglalkoztatáshoz tartozó mezőgazdasági
gépek beszerzése). Az idei pályázati önerőhöz 2 millió Ft-ot, a temető rekultivációhoz 2,3 millió
Ft-ot biztosítottak. A tanuszoda kiépítéséhez biztosítandó önkormányzati feladatokhoz tartozó
összeg 15 millió Ft. Az ASP pályázat 3.140.000 Ft-tal tartalmaz eszközbeszerzést. Az óvodai
kazán cseréje, ami 7,3 millió Ft-tal van tervezve. A felújítási kiadásoknál van 43.422.000 Ft-os
tétel, ez két fő részletből tevődik össze. Az egyik, hogy idén tervezik a 10 millió Ft-ot a
szolgáltatótól, amit rekonstrukcióra kell fordítani az eszközhasználati díjat. A másik, hogy évek
során felhalmozódott 33 millió Ft, ami a számlájukon van és külön ki kell mutatni. Mindig
szerepel az eredményeikben. A pénzmaradványban szintén szerepel 33 millió Ft-tal. Ezzel
szemben a bevétel oldalán a saját bevételük, amit idén kitudnak termelni az 80.662.000 Ft-tal
27.600.000 Ft. Csak a pénzmaradványt tudja kiegészíteni. Az előbb említett tétellel és a
felsorolt tavalyi év folyamán felhalmozódott források át lettek idén csoportosítva, pont
elegendőek ahhoz, hogy a fejlesztési mérleg nullszaldós legyen. A működést illetően
931.896.000 Ft a fő összeg. Itt a működési hiányuk 90.768.000 Ft, ehhez tudják tenni a
pénzmaradvány maradék részét és így marad 52.079.000 Ft kimutatott működési hiány. Ezt
ellenőrizni kell a stabilitási törvény szempontjából, ami alapján 59 millió Ft-ig elmehetnének,
de ugye 52 millió Ft az első tervezet hiány szintje. Ezt az összeget, ami a szöveges
előterjesztésben szerepel tudják kezelni, a 19-es mellékletben van levezetve. 10 millió Ft-os
tartalékuk van kimutatva a költségvetésben ezt szembe állíthatják vele és akkor 42 millió Ft-ról
beszélnek. Ezzel szemben a költségvetésben van további 50 millió Ft, amire azt mondhatják,
hogy elvehető, hozzátehető. Az ívóvízminőség pályázathoz tartozó 15,6 millió Ft-os 2015.
évben megelőlegezett összegük, ha sikerül pozitívan zárni a pályázatot, akkor meg is fog
érkezni. A másik tétel a Szociális Társuláshoz kell hozzájárulni a többi községnek 5,5 millió
Ft-tal, ez az összeg is várhatóan meg fog térülni. Egyéb zárolási lehetőségek vannak, a
fejlesztési és működési kérelmekre, ezek alapján tudtak 7.941.000 Ft-ot átcsoportosítani. Erről
részletesen a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, Pál Csaba fog beszélni.
A kiválasztott tételek nem azt jelentik, hogy azonnal el lehet költeni. Ezek elköltése külön
testületi döntéseket fog igényelni. A költségvetésbe be van tervezve az 50 %-os emelés a
hétvégi ügyelet biztosítására, dologi kiadások között szerepel. 4,4 millió Ft-os szintet fog
jelenteni ebben az évben. A költségvetésben nincs benne, de napirendi pontok között szerepel
annak a hatása, hogy a polgármesterek díjazásához az állam hozzányúlt. A szöveges
előterjesztésben írt a minimálbérekről, ebben az évben plusz 14 millió Ft-os kiadást jelent
számukra. Ebben az évben is kell, hogy adjanak be ÖNHIKI-s pályázatot.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az uszoda közművesítése, ami bruttó 15 millió Ft-tal
van tervezve. Kértek árajánlatot, van egy ajánlat 9,1 millió Ft-ról és egy 14,2 millió Ft-ra. 6 m
mély akna árok lesz kiépítve vasbetonnal bélelve 15 m hosszan. Ez önmagába 6-7 millió Ft.
Tárgyalásokat folytatnak az itteni kivitelező céggel, várja az ajánlatukat. Bizonytalan abban,
hogy a 15 millió Ft elég lesz-e rá. Időközben módosíttatták a kiviteli tervet és így még egy aknát
hozzá kell rakniuk. Még egy plusz módosítás volt, még egy tűzcsapot akartak velük kiépíttetni.
500.000
Ft-ért csináltattak egy plusz tűzcsapot. Szakértővel utánajárt, hogy a megítélésük
15

szerint nem szükséges ennek a plusz tűzcsapnak a kiépítése. Várnak a válaszra. Vállalták a
kerítés megépítését és a parkolók kialakítását is. Mindenképpen tartalékra kell számítani, mert
nem biztos, hogy elég lesz a 15 millió Ft.
A következő dolog a Hivatal költségvetése. A polgármester, a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnöke és az alpolgánnester tanúja és részese volt egy
levelezgetésnek a társult önkormányzatok polgármestereivel. Ugyanis 2015. óta gyökeresen
megváltozott a helyzet. Bizonyos zárolt tétel a költségvetésben is benne van és el kell döntenie
a képviselő-testületnek, hogy itt hagyja vagy kiveszi. Közölte a polgármesterekkel, hogy 2015höz képest amikor még a Hivatal jól állt állami támogatásilag, hogy ők támogatták az
önkormányzatokat, beleértve Sásdot is. Olyan szerződést kötöttek, hogy külön megállapodás
alapján ebből a pénzből juttatnak vissza az önkormányzatoknak az ügyfélfogadáshoz az ottani
kirendeltségek üzemeltetési költségéhez (2013-ban 1 millió Ft). Gödre viszont nem kapott, ez
egy megállapodás volt annak idején. Ezt a pénzt mindenki megkapta. Olyan jól sikerült 2013.,
2014. és 2015. év, hogy Gödre is megkapta az összeget. 2015-ben úgy, hogy még mindenki
kapta az 1 millió Ft-ot, így is 2,5 millió Ft plusz marad ezen felül. 2016-ra változott a helyzet,
5 millió Ft mínuszba lettek. Ekkor már hozzányúltak a hivatali támogatás átadásához, az 1
millió Ft helyett 500.000 Ft-ot kaptak Gödrével együtt. Ennek több összetevője is van, az egyik,
hogy rendkívüli kiadások (jubileumi jutalmak) kerültek kifizetésre és emellett pluszba felvettek
egy főállású informatikust, aki 2015-ben nem volt. Tehát a 2,5 millió Ft többlet elveszett, elvitte
az informatikus bére, sőt még 1 millió Ft-ot hozzá is tettek és a plusz rendkívüli kiadások miatt
megfordult a tendencia. így is kapták fejenként 500.000 Ft-ot. Az idei tervezéskor 6 millió Ft
mínusz volt. Tavaly is volt minimálbér emelés, de idén a 25 %-os minimálbér emelés volt, ami
az apparátus 70 %-át érinti ez mindent megváltoztatott. 14 millió Ft az a járulékvonzat, ami a
minimálbér emelésből jár. Ez a Hivatalra nézve 4 millió Ft. 400-500.000 Ft-tal nagyobb a
kiadási szükséglet igényük az önkormányzat felé, mint tavaly volt úgy, hogy ebben benne van
ez a 4 millió Ft-os minimálbér emelési többlet. Viszont a 6 millió Ft-ba benne van egy olyan 3
millió Ft-os pénzátadás, amit már nem a hivatali támogatásból adnának át, hanem az
önkormányzat költségvetéséből. Felhívja a képviselő-testület figyelmét, hogy mind a 6-os és
mind a 19-es számú mellékletben szerepel a Közös Önkormányzati Hivatal községek felé a
3millió Ft összegű támogatás zárolt tételként. Ha ezt a testület benne hagyja a költségvetésbe,
akkor az egy ígéret a községeknek, hogy szándékában áll ezt a támogatást részükre megadni. A
megállapodás úgy szól, hogy „E kapcsán felhívom az érintettek figyelmét a megállapodás 8-ik
pontjára, melynek értelmében a Hivatal felett Sásd Város Önkormányzata kizárólagos irányítási
jogokkal bír. Ennek keretében kizárólagosan Sásd Város Önkormányzata határozza meg és
fogadja el a Hivatal költségvetését. Az érintett önkormányzatok döntésére költségvetés
vonatkozásában csak akkor van szükség, ha Sásd Város Önkormányzata anyagi hozzájárulást
kér lakosságszám arányosan a társult önkonnányzatoktól.
A törvény azt mondja és ez van benne a megállapodásban is, ha ráfizetés van, akkor azt
lakosságszám arányosan szét lehet osztani. Tehát Sásd kérhetné lakosságszám arányosan a 3
millió Ft-ot, hogy osszák szét. Abban bíznak, hogy államilag utólag a minimálbér emelési
kötelezettségüket valamilyen szinten kompenzálják, de nem tudják, hogy mennyivel. Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezető felhívta a Magyar Államkincstárt, tudnak róla, de nincsen
számszerűsítve.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy volt-e olyan szándék, hogy a minimálbér
emeléssel kapcsolatos következményeket mindenképpen viselik, nem hárítják át a falvakra
adott esetben, hanem a részükre fizetendő szándékot felhasználják erre a célra. Hozzáteszi,
hogy meg kell vizsgálni, hogy valóban szándékukban állt-e a 3 millió Ft-ot kifizetni,
felhasználni, mert ha nem, akkor falvaktól nem kérik be azt a pénzt, amit el kellene kérniük és
3 millió Ft-ot pedig bennhagynák.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen ez lenne a szándéka. Nem kérnek tőlük pénzt, de
nem is adnak.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Sásd Város Önkormányzata 2017.
évi költségvetésének I. fordulóját fogadja el azzal a módosítással, hogy költségvetésében
tervezett 3 millió Ft pénzeszközátadást törli és ezzel módosítja a 19. számú mellékletben
szereplő zárolt tételeket is.
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
6/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sásd Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének I. fordulóját elfogadja azzal a módosítással, hogy a
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében tervezett 3 millió Ft
pénzeszközátadást törli, valamint a 19. számú mellékletben szereplő zárolt
tételeket is módosítja ezzel.
Határidő: 2016. február 27.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a minimálbér emelés 25 %-os mérték komoly fejtörést
okozott. Gyakorlatilag a törvényben előírt bértábla, ami rájuk nézve kötelező és mint
munkáltatónak alkalmaznia kell, ez alkalmazhatatlan és felhasználhatatlan. Sikerült egy olyan
szintre eljutni, hogy csak 400.000 Ft-tal lépték túl a tavalyi szintet, függetlenül a minimálbér
25%-os emeléséből eredő 4 millió Ft többletkiadási szükségletre. Az illetmények utáni járulék
5%-os csökkentése a hivatali dolgozóknál 5%-os további béremelést tett lehetővé. A
költségvetési rendeletbe az van benne, hogy a felsőfokú végzettségűek 10%
illetménykiegészítést kapnak 1 évre. A javaslata az, hogy 15 %-ot kapjanak. A középfokú
végzettségűeknél marad a jutalmazás, ami általában az illetmény 5%-val azonos.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy jelentős tétel kimaradt a költségvetésből (36 millió Ft
KLIK-nek évente). Rátérne a működési és fejlesztési kérelmekre. Az első az óvoda, az óvodánál
az előterjesztés alapján az első 7 tétel az összegekkel mehet. Az udvari szemeteseket vegyék ki
a tervezetből, mert a polgármester asszony úgy nyilatkozott, hogy ügyes munkásai vannak, akik
ezeket elkészítik. így az óvoda felhasználható tartalék kerete 621.000 Ft.
A következő a könyvtár. A könyvtárnál a dokumentum beszerzésre a 600.000 Ft-ból marad
300.000 Ft a betervezett 350.000 Ft-on felül. Biztos lesznek majd erre pályázati lehetőségek.
Az új álláshelynél kettő főre gondoltak, az egyik informatikus lenne, de úgy, hogy a Munkaügyi
Központot bevonnák, a betervezett 2 millió Ft-ot még pluszba kiegészítenék 68.000 Ft-tal.
Ennyi a keret a két fő 1 éves foglalkoztatására.
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Nagy Lajos László pénzügy i irodavezető elmondta, hogy új álláshely nincs, ezt úgy lehetett
ideiglenesen megoldani, hogy két pályázatos állás lesz biztosítva. Az ehhez biztosítandó saját
erő van kiszámolva 2.068.000 Ft-tal.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az előadói tiszteletdíjak maradt 100.000 Ft. A borverseny
(30.000 Ft) maradt. A május 1-jei rendezvény sztár nélkül 200.000 Ft-ból marad 100.000 Ft.
Az augusztus 20-ai ünnepségből a 300.000 Ft-ból marad 150.000 Ft. A pite-és borfesztiválnál
maradt a 600.000 Ft és a karácsonyi vásárnál is megmaradt a 200.000 Ft. A szilveszteri bált
kihúzták, mert az önköltséges dolog. A honismereti szakkörnél az 500.000 Ft-ból maradt
300.000 Ft. A sásdi idősek egyszeri buszhasználatánál a 100.000 Ft-ot szintén törölték, mert
úgy hallották, hogy nincs egyetértés. A zenekarnál összesen maradt 300.000 Ft a 780.000 Ftból, kettő db klarinét vásárlására. A vegyeskar fellépéseknél a 600.000 Ft-ból maradt 500.000
Ft. A Közösség Ház arculat (200.000 Ft) és kiadvány (150.000 Ft) is törölve. így akkor a
könyvtár 4.648.000 Ft-ban részesül ebben az évben.
A következő az ÁMK konyhák és csarnok. Itt az óvoda konyha festésnél a 250.000 Ft-ból
maradt 50.000 Ft. Az iskola konyha festésénél a 700.000 Ft-ból maradt 300.000 Ft. Iskola
konyha eszközbeszerzésére a 400.000 Ft-ból maradt 200.000 Ft a betervezett 300.000 Ft-on
felül. Rendezvényekhez az eszközbeszerzés maradt (100.000 Ft), a számítógépre maradt
(80.000 Ft) és az öltözők, vizes blokk festésére is maradt (230.000 Ft) a betervezett összeg. A
gépészet festése egyenlőre törölve (70.000 Ft). A hordárkocsikra maradt (60.000 Ft), a
sörpadokra szintén maradt (200.000 Ft) és a zenelejátszóra is maradt az összeg (200.000 Ft),
mivel nagyon rossz állapotban van. A kölcsönző és az iroda klíma egyenlőre törölve (650.000
Ft). A WIFI és HOTSPOT hálózat kialakítására az 50.000 Ft megmaradt. így akkor 1.470.000
Ft, amit egyenlőre támogatni tudnak.
A többi 3 tétel, ami még szerepel egyenlőre törölve, ez a cafeteria, piachoz terület vásárlás és
az ÁMK homlokzat impregnálása.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy tervezetben a határozathoz csatolt
mellékletben foglalt kiválasztott és támogatott működési és fejlesztési kérelmeket tartalmazó,
II. és III. kosárban felsorolt feladatokat és előirányzatokat hagyja jóvá.
Kéri a képviselő-testületet, hogy a bizottság javaslatát fogadja 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
7/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
l.Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a 2017. évi költségvetési tervezetben
a határozathoz csatolt mellékletben foglalt kiválasztott és támogatott működési
és fejlesztési kérelmeket tartalmazó, II. és III. kosárban felsorolt feladatokat és
előirányzatokat jóváhagyta.
2. Ezeket a tételeket a 2017. évi költségvetés eredeti előirányzataiban tervezni
kell, azonban zárolni is szükséges őket. A zárolás alól csak egyedi döntésekkel
lehet feloldani a feladatokhoz biztosított forrást.
3. A képviselő-testület a csatolt melléklet 10-es sorszámú feladatához 2.068.000
Ft, a 13-as sorszámú feladatához 30.000 Ft-ot biztosít.
Határidő: 2017. február 27.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta még a testületnek, hogy értsen egyet azzal a javaslattal,
ami a Sásdi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésére vonatkozik.
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
8/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete véleményezte és egyetért azzal
a javaslattal, ami a Sásdi Szociális Szolgálat 2017. évi költségvetésére
vonatkozik.
Határidő: 2017. február 28.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
3./ Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné
előterjesztésére.

polgármester felkérte

Dr. Kajdon
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Béla jegyzőt a napirendi pont

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az előterjesztés ki lett küldve. A lényege az
üléstervnek, hogy a testület milyen napirendi pontokat fog tárgyalni.
Minden évben van közmeghallgatás, polgármester asszonnyal egyeztetve konkrétan február 27én lenne idén, szeretné ha a képviselő-testület állást foglalna ebben. Külön napirendi pont is
lesz a közmeghallgatás időpontjának kitűzése. Kéri a testületet, hogy a 2016. évről egy
beszámolót szíveskedjenek készíteni. Február 27-én a közmeghallgatást követően fogadná el a
testület a költségvetési rendeletet.
A következő a Közösségi Ház használati szabályzatának felülvizsgálata. Kellene egy olyan
szabályzat a ház részéről, amikor hasznosítják különböző célokra a Közösségi Házat és abból
bevétele van. Az ottani személyzet, aki többletmunkát végez, valamilyen pénzt kaphasson. Úgy
tudja, hogy ezen a szabályzaton már dolgoznak.
Nagyon fontos a TOP-os pályázatok napirendi pont. Ez az az év, amikor a TOP-os
pályázatokban mindent be kell adni. Jelenleg 3 pályázatuk is elbírálásra vár.
A következő, ami nagyon fontos a Sásdi Általános Művelődési Központ Szervezeti és
Működési Szabályzatának felülvizsgálata. Felmerült beszélgetés szintjén, lehet, hogy az
intézményvezetői megbízásokkal kapcsolatos döntési mechanizmuson változtatni kellene, ez a
Művelődési Ház vezetőjénél jött elő. Jelenleg az ÁMK igazgatója dönt egyszemélyben és van
egy úgynevezett tanács, a helyi szakemberekből, akik véleményezik, sőt döntési jogok is van
hozzá és a fenntartó teljesen ki van hagyva. Az SZMSZ-ben az lenne a szándék, hogy
egyetértési joga legyen a fenntartónak a vezető kinevezésénél, tehát együttes döntés legyen az
ÁMK vezető és a testület részéről.
Április hónapban a helyi népszavazásról szóló helyi rendelet felülvizsgálata napirend. Teljesen
új rendeletet kell alkotni.
Szeptemberre van egy ünnepi testületi ülés tervezve, amikor a bor- és pitefesztivál van.
Kérte a képviselő-testületet, hogy fogadja el a 2017. évi üléstervet.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek a 2017. évi ülésterv elfogadását.
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
9/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017.
évi üléstervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
4./ Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy minden évben februárban tartották meg eddig a
közmeghallgatást. Az üléstervben is február szerepel, pontosabban február 27. A
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közmeghallgatáson három napirendi pont lesz tárgyalva a beszámoló Sásd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkájáról, a képviselői beszámoló a 2016.
évi munkáról és a Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetése.
Javasolta a testületnek, hogy 2017. február 27-én tartsa meg a közmeghallgatást a Közösségi
Házban 18.00 órai kezdettel.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat képviselő-testülete 2017. február 27-én (hétfőn)
közmeghallgatást tart a Közösségi Házban 18.00 órai kezdettel az üléstervben
meghatározott napirendi pontokkal.
Határidő: a meghívó kiadására 2017. február 21.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
5./ Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné
előterjesztésére.

polgármester felkérte

Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetői állására két benyújtott pályázat érkezett. Mindketten megfelelnek a pályázati
kiírásnak. A Humánügyek Bizottsága megtárgyalta a kettő pályázatot és úgy ítélte meg, hogy
bár megfelelnek a pályázati kiírásnak, azonban mindkét pályázó főként az idősgondozásban
rendelkeznek tapasztalattal, így a képviselő-testületnek azt javasolja, hogy a pályázatokat
nyilvánítsa eredménytelennek és írja ki a pályázatot ismét.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy részt vett a Humánügyek Bizottsági ülésén és
ott tájékoztatta a bizottságot, hogy a jelenlegi megbízott vezető Babodi Adrienn megbízatása
február 28-ig szól és áldott állapotban van. Beszélt Babodi Adrienn és azt mondta, hogy május
végéig szeretne dolgozni. 3 évig nem szeretne otthon maradni, majd visszaszeretne jönni
dolgozni.
Tehát abban kellene dönteniük, hogy eredménytelennek nyilvánítják a kiírt pályázatot és a
pályázatot ismét kiírják, továbbá Babodi Adrienn intézmény vezetői megbízatását
meghosszabbítják.
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Koszorús Tímea aljegyző azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy adjanak augusztus 31-ig
szóló megbízást Babodi Adriennek. Abban a pillanatban ahogy ő bejelenti, hogy elmegy, abban
az esetben napirendre kell venni a helyettesítést.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogyha a Babodi Adrienn elmegy, akkor helyette
valakit meg kell bízni az intézményen belül a vezetői feladatok ellátására. Megkérdezte
Adrienn, hogy ki az, akit eltudna képzelni erre a feladatra szakmai végzetségnek megfelelően.
Javaslata Nagy Szilvia volt, aki már régóta ott dolgozik, helyi emberről van szó. Személyesen
is beszélt Nagy Szilviával, aki pár nap gondolkodás után igent mondott.
Véleménye szerint Nagy Szilviát kellene megbízni határozott időre és majd meglátják, hogy az
idő alatt mennyire tud helytállni.
Javasolta a testületnek, hogy szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok ellátására
kiírt pályázatot nyilvánítsa eredménytelennek. Babodi Adrienn ideiglenes intézmény vezetői
megbízatását 2017. augusztus 31. napjáig hosszabítsa meg és betegállománya kezdetétől Nagy
Szilvia veszi át ideiglenes megbízással 2017. december 31. napjáig.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat képviselő-testülete a Sásdi Család- és Gyermekjóléti
Központ szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok ellátására kiírt
pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.
A képviselő-testület Babodi Adrienn ideiglenes intézmény vezetői megbízatását
2017. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja, az intézményvezetői feladatokat
betegállománya kezdetétől Nagy Szilvia veszi át ideiglenes megbízással 2017.
december 31. napjáig.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
6./ Polgármester, alpolgármester és képviselők tiszteletdíiának megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző átadta a szót Dr. Jusztinger János alpolgármesternek.
Dr. Jusztinger János alpoteármester elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos
előterjesztést, amit a jegyző úr készített. Tavaly év végén módosult január 1-jei hatállyal az
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önkormányzati törvény, ami a polgármesteri illetményeket most már nem a helyettes
államtitkár, hanem az államtitkár illetményéhez igazítja %-os arányban. Ehhez képest a
társadalmi megbízatású polgármester illetménye 50 %-al kevesebb, mint a főállásúnak, így
adódik a polgármesternél az írásos előterjesztésben jelzett emelés. A költségtérítés is ennek a
százalékos arányában változik. Tekintettel arra, hogy az alpolgármesternél a 2014-es évben
hatályban lévő Mötv. szabályozás szintén %-os arányt határozott meg, ezért a helyi
rendeletükben is egy %-os arány van benne. így az alpolgármesteri tiszteletdíj is emelkedne.
2014-ben a helyi rendeletükben a tiszteletdíjak is %-os arányban lettek meghatározva, tehát a
mindenkori társadalmi megbízatású polgármesteri tiszteletdíjnak a 30 %-a. Mindezekből
adódóan a törvényi módosításból adódóan és abból adódóan, hogy egyrészt az
alpolgánnestemek a törvény határozta meg a %-os arányt, a képviselőkre a helyi rendelet
határozta meg a %-os arányt. Ebből adódik az, hogy tavaly a törvénymódosítás, ami megemeli
a polgármester illetményét, magával vonja az alpolgármesteri és képviselői tiszteletdíjaknak is
az emelését. Egy ideje már úgy működnek, hogy egy képviselő nem veszi fel a tiszteletdíját.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy pénzügyi, gazdasági és városfejlesztési bizottsági ülésen
beszéltek már erről és az a véleménye, hogyha a költségvetés elbírja, akkor legyen, ha nem bírja
el, akkor úgy is mindenki tudja, hogy mi a kötelezettsége.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte Székely Szilárd tanácsnokot, hogy
felveszi-e a tiszteletdíját?
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy továbbra sem kívánja felvenni a tiszteletdíját.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy tehát van egy törvénymódosítás, amire épül minden
a helyi rendszerben. A határozati javaslatban a polgármester tiszteletdíja 274.200 Ft, ennek
megfelelően a költségtérítése 41.130 Ft. Az alpolgármesteri tiszteletdíj 246.780 Ft,
költségtérítése ennek megfelelően 37.017 Ft. A képviselők tiszteletdíja pedig 82.260 Ft.
Rabb Gvőzöné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásos előterjesztés alapján
fogadja el a tiszteletdíjak emelését.
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 Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. §-ának módosítása
alapján szükségesnek tartja Rabb Győzőné társadalmi megbízatású polgármester
tiszteletdíjának emelését. E törvényi rendelkezés alapján 2017. január 1. napjától
a polgármester tiszteletdíját havi bruttó 274.200 Ft-ban, költségtérítését havi
41.130 Ft-ban állapítja meg.
Az alpolgármester tiszteletdíját 2017. január 1. napjától a képviselő-testület
6/2014.(XI. 19.) önkormányzati rendelete alapján -figyelemmel a polgármesteri
tiszteletdíj módosított összegére is-, havi bruttó 246.780 Ft-ban állapítja meg.
Költségtérítésének új összege 37.017 Ft.
A képviselő-testület a képviselők tiszteletdíját 2017. január 1. napjától havi
bruttó 82.260 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2017. február 5.
Felelős: Rabb Győzőné polgánnester, Dr. Kajdon Béla jegyző
7./ Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné
előterjesztésére.

polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy amióta nem a fenntartó önkormányzat állapítja meg
az általános iskolák beiskolázási körzetében az ún. harmadik véleményezési eljárást. Eddig nem
ragaszkodtak a testületi véleményezéshez. Nagyon formális ez a dolog Sásd esetében.
Rátekinthetnek, hogy a Sásdi Általános Iskola beiskolázási körzete melyik településekre terjed
ki jelenleg.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy értsen egyet az általános iskola
felvételi körzetével.
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 Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola felvételi
körzetével egyetért.
Határidő: 2017. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
8./ Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy már a múltkori testületi ülésen döntöttek a
pályázat beadásáról. Meződ Község adja be a pályázatot és Sásd, Varga és Felsőegerszeg
konzorciumi partnerként csatlakozik hozzá. A beadott pályázat pontos címe: Hegyháti erő- és
munkagép beszerzés. A projekt összköltsége 20 millió Ft, melynek önrésze 1 millió Ft. Amiért
ismét határozatot kell hoznia a képviselő-testületnek az az, hogy Sásd vállalja a rá eső önrész
költségét, melynek összege 464.056 Ft.
Javasolta a testületnek, hogy konzorciumi tagként csatlakozzon Meződ Községhez a pályázat
beadásához és vállalja a rájuk eső önrészt, melynek összege 464.056 Ft.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

ellenszavazat és

Sásd Város Képviselő-testületének
14/2017. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Sásd Város Önkormányzata
konzorciumi tagként csatlakozik a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú, "Külterületi
helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" című felhívásra
Meződ Község Önkormányzata konzorciumi vezető és Varga Község
Önkormányzata, valamint Felsőegerszeg Község Önkormányzata konzorciumi
tagok részvételével, melynek keretében erő- és munkagépek kerülnek
beszerzésre. A beadott pályázatunk címe: Hegyháti erő- és munkagép
beszerzés. A projekt összköltsége előreláthatólag 20. 000. 000 Ft lesz, melynek
önrésze 1. 000. 000 Ft. Sásd Város Önkormányzata vállalja a rá eső önrész
költségét, illetve nyilatkozik, hogy ez az összeg a rendelkezésére áll, azt a 2017.
évi költségvetésben tervezi. Ennek mértéke előreláthatólag 464. 056 Ft lesz.
Továbbá vállalja a konzorciumi partnerként rá eső feladatok teljesítését.
Határidő: 2017. február 6.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Mivel több napirendi pont nem volt. Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatta munkáját.
f
Rabb Győzőné
polgármester
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jegyző

