Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 30. napján tartott
üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, 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:

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának részéről Dr. Papp
Barbarát és Dr. Iváncsics Ágnest. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből jelenleg 5
fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok sorrendjét változtassák meg, mivel
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató késni fog a testületi ülésről és ezen kívül még az alábbi
napirendi pontokat tárgyalják meg:
Szabó Gyula Sásd, Kaposvári utca 25. szám alatti ingatlanára kártalanítási igény
Jáger Dániel és Jágerné dr. Rózsár Szandra telekvásárlási kérelme
DRV Zrt. meghatalmazása
KIK Pécsi Tankerületével kötött használati szerződés megszűntetése (Közösségi Ház
használata)
Sásd Város képviselő-testület Humánügyek Bizottsága két nem képviselő tagja
tiszteletdíjának emelése
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./

Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

TOP-os pályázatok aktuális kérdései
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

Helyi rendezési terv módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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57

Beadott EFOP-os pályázatokról tájékoztató
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6./

Közterület-elnevezések felülvizsgálata (szőlőhegyi területek)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

77

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodás
módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8./

Együttműködési szándéknyilatkozat a Munkaóra, Luminitza, Arbejder Szociális
Szövetkezetekkel a GINOP-5.1.3-16 kódszámú pályázatra
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

97

Szabó Gyula Sásd, Kaposvári utca 25. szám alatti ingatlanára kártérítési igény
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

107

Jáger Dániel és Jágemé dr. Rózsár Szandra telekvásárlási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

117

DRV Zrt. meghatalmazása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

127

KIK Pécsi Tankerületével kötött használati szerződés megszűntetése (Közösségi Ház
használata)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

137

Beszámoló a bölcsőde működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella AMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető

147

Sásdi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató

157

Sásd Város képviselő-testület Humánügyek Bizottsága két nem képviselő tagja
tiszteletdíjának emelése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

167

A városi piac kialakításához terület vásárlása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

177

Szente Elemémé lakásbérleti ügye
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

187

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária bizottság elnöke
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 16., 17. és 18. 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 Gvőzőné polgármester elmondta, hogy február 27-én volt az utolsó testületi ülésük a
közmeghallgatással egybekötve.
Azon a testületi ülésen napirendi pontként tárgyaltak a Talionis Szociális Szövetkezet
kérelméről, akiknek adósságuk volt az önkormányzat felé. Megígérték, hogy rendezik a
tartozást, rendezték is, február 27-én megérkezett az önkormányzat számlájára az összeg.
A Bregó János megint kérelemmel fordult az önkormányzat felé, még mindig nem tudták
befejezni a dolgokat, úgy hogy elképzelhető, hogy még április hónapban szükségük lesz az
irodákra. Ahogy eddig is használták azokkal a feltételekkel még szeretnék használni.
A falugazdászok elfoglalták a helyüket.
Az önkormányzat segítségét kérték abban, hogy Sásdon is megrendezésre kerüljön a békefutás.
6 földrészen és 150 országban kerülne sor erre a futásra. Az iskolás gyerekeket szeretnék ebbe
bevonni. Május 22-én hétfőn 13.00 órakor lesz a futás.
Március 11-én volt a vállalkozók bálja, nagyon nagy sikere volt. Köszöni azoknak a
képviselőknek, akik részt vettek a bálon. Külön köszöni Nagy Csaba Baranya Megyei
Önkormányzat Közgyűlésének elnökének és Dr. Karakán Béla Hegyháti Járási Hivatal
vezetőjének, hogy eljött a rendezvényre. Ezen a rendezvényen adták át az „Év Vállalkozója
Díj’'-at Rencsár Kálmánnak a Solt út Kft. vezetőjének. Köszöni az ÁMK szakácsainak a finom
ételeket, amiket készítettek, a Vendéglátóipari Szakközépiskolának a felszolgálást és az ÁMK
dolgozóinak a dekorációt.
Az Európa Park Szövetség, aminek még mindig tagja az önkormányzat, Alsómocsolád az igazi
mozgatója, június 24-én szombaton Mecsekpölöskén fogják tartani a rendezvényüket az Európa
Napot. Azt kérik az önkormányzattól, hogy vegyenek részt a rendezvényen főzőcsapatokkal.
Franciaország az, amit nekik be kellene mutatni. Ennek mindig van anyagi vonzata is, elég
szűkös a keretük. Gondolkodjon el ezen a testület és következő ülésre beviszi ismét ezt a témát.
A képviselő-testület még tavaly döntött, hogy beadja a START munkaprogramot. Ennek
keretében az újtelepi építési telkeken elindult a START munka. Elvetették a burgonyát és a
hagymát. Ezek a területek az önkormányzatnak pénzforrás. A földalapú támogatásra májusban
tudják beadni az igényt. A testület abban döntött, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. kapja meg a többi területet is arra, hogy hasznosítsa. Levelet írtak az előző bérlőnek és
tudomásul is vette, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft. rendelkezik a többi
földterülettel és ő hasznosítja is. Ami bevétel lesz az a Városgazdálkodásé lesz a földalapú
támogatás pedig az önkormányzaté. Az előző bérlő és fia ajánlatot tettek, hogy mennyiért
csinálnák a bérmunkát, holott nincs szükség rá, mivel a levélben, amit küldött az önkormányzat
nem hosszabbította meg a szerződésüket és leírták, hogy közmunka program keretében
szeretnék tovább művelni a területet. Nem érti, hogy miért is keresték fel őt. Még egyszer
szeretné a levelet elküldeni részükre. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft. ügyvezetőjével
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Merk Zsolttal egyeztetve a levélben annak kellene szerepelnie, hogy a Városgazdálkodás csak
azokra a bérmunkákra fog szerződést kötni velük, amiket saját géppel nem tudnak megoldani.
Mert van saját gépük, amivel megtudják oldani a munkákat, nem fognak bérmunkát fizetni.
Az óvodából és a Rákóczi utcából is többen jelezték, hogy patkányokat vettek észre. írtak
levelet a DRV Zrt.-nek, március 20-án meg is történt a rágcsálóirtás.
Március 23-án Mágocson volt a Baranya Megyei Foglalkoztatási Paktumnak egy újabb
helyszíne, rendezvénye, melyen részt vett. Ezen a rendezvényen Urvald Péter kulturális
tanácsnok is jelen volt. Az óvoda előtti gyalogátkelővel kapcsolatosan szeretné a testületet
tájékoztatni, a közmeghallgatáson is felmerült ez a probléma, hogy megkeresésére a Baranya
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási
Főosztály részéről Somorjai József úr válaszlevelet írt. Az egész lényege, hogy megoldható
lenne a gyalogátkelőhely. A gyalogátkelőhely közlekedésének és a forgalomba helyezéséhez a
Közlekedési Hatóságnak kell az engedélyezése. Ahhoz, hogy ez az engedélyezés meglegyen,
tehát ennek az ügynek az elindítása 54.800 Ft lesz. Mielőtt ezt az egészet elindítanák, kell egy
tervezett gyalogátkelőhely helyszínrajzi, keresztmetszeti és forgalomtechnikai kialakítását
bemutató tervdokumentáció 3 példányban. Közvilágítás tervdokumentáció és a Magyar
Közútnak a hozzájárulása is szükséges még. A tervdokumentáció 1-es pontjánál kellene
elindulni igazából. Ezzel kapcsolatosan megkapta azokat a mérnököket, akikkel ez ügy el lehet
indulni. Az egyik a Ládonyi Kft., tervező Kft., tőlük azt a választ kapták a helyszínbejárást
követően, hogy megtervezni megtudják, de a munkát csak május hónapban tudnák megcsinálni.
A másik Gál János mérnök, akivel felvették a kapcsolatot. Megígérte, hogy fog küldeni
árajánlatot, de mai napig nem küldte meg.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tájékoztató levélbe, amit írtak az szerint megoldható
a gyalogátkelőhely kiépítése. De minden ezzel kapcsolatos munkát, előkészítő feladatot a
képviselő-testületnek kell elvégeztetnie, megrendelnie és kifizetnie. A tervező is több százezer
Ft-ért fog tervezni. A világítás szempontjából egy speciális lámpát is kell rakni jobbról, balról
és akkor több, mint 1 millió Ft-nál fognak tartani. Véleménye szerint a polgármester asszony,
amit tett tegye ez után is, legyen egy mérnök, aki elmondja, hogy ezt a gyalogátkelőt hogyan
lehet elkészíteni, kivitelezni és a mérnök instrukciója alapján a testület ezt tárgyalja meg és
foglaljon állást, hogy szeretné-e.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogyha a Magyar Közút ezt nem fogja engedélyezni, akkor
csak elbukjék a sok pénzt. Utána kell járni, hogy van-e értelme.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogyha meg van a tervező mérnök, akkor ő hívja ki
egyeztetni a hatóságokat. Mert a mérnöknek úgy kell tervezni, hogy a hatóság előzetesen
nyilatkozzon. A sorrendet nem lehet megfordítani. A lényeg, hogy legyen egy mérnök, kapjon
egy előzetes megbízást arra, hogy ezt az eljárást folytassa le mielőtt még tervezne, egy
helyszínbejárással.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy eddig az volt a baj, hogy a kanyartól nem belátható az
a rész, valaki jön 50-el nem biztos, hogy meg fog tudni állni.
Dr. Kaidon Béla ieirvző elmondta, hogy ez majd annak lesz a felelőssége, aki döntést fog hozni
ebben.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy március 14-én volt a március 15-i ünnepség az
iskolában. A rendezvényen a testületből ismét nagyon kevesen vettek részt. Köszöni az
általános iskolásoknak a műsort.
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Levelet kaptak a körösfőiektől április 28-tól május 1-je között várták volna a sásdi 10 fős
delegációt. 10 főből 8 fő lett. Ugyan is a Hivatal ebben az időpontban fog Lengyelországba
utazni. A Vegyeskart szerette volna elküldeni, mivel tavaly ők látták vendégül az erdélyieket,
de nem tudnak elmenni, így akik képviselik a várost Pintér Gábor és neje, mint kórustagok,
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Rill Béla és neje, Meggyesi Mónika mb.
intézményegység-vezető és Bódis Anikó.
Március 20-án egyeztető megbeszélést tartottak a Nemzeti Sportközpontok mérnök csapatával.
A közmű kialakításával kapcsolatban volt a megbeszélés. Mivel a tervezett 7 millió Ft 25 millió
Ft lett. Rájöttek, hogy nem csak náluk, hanem mind a 22 helyen, ahol épülnek az uszodák ugyan
ez a probléma. További tárgyalásokat folytatnak ez ügyben és mindent elkövetnek azért, hogy
a városnak csak azt az összeget kelljen kifizetni, amit vállaltak is és a szerződésben szerepel.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy most ott tartanak, hogy a Nemzeti Sportközpontok
felülvizsgáltatják szakmai szemmel, azokat a költségvetéseket, amiket az önkormányzat kapott.
Majd ezt követően tesznek ők a felülvizsgálat kapcsán konkrét számokra észrevételeket és utána
újból kezdik a tárgyalásokat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Trapp Mihály helyi lakos árkával kapcsolatosan
elszeretné mondani, hogy jövő héten hétfőn nekiállnak a mederlapozásnak.
Magyari János ingatlanvásárlási ügye ott tart, hogy ebben a hónapban 1 millió Ft-ot utalt át az
önkormányzat számlájára. Még 1,7 millió Ft tartozása van és mivel holnap van kifizetésnek a
határideje, mást nem tudnak csinálni, mint hogy várnak.
Megkapták a könyvet, ami a Totalitárius diktatúrák áldozatainak emlékére készült.
Ennyit szeretett volna elmondani.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nagy szükség lenne a Fáy András utca másik oldalán
is a lámpák kihelyezésére és az útrendezésre. Ugyanúgy, ahogy a másik oldalon is megtörtént
a probléma megoldása.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van egy elfogadott költségvetésük. Majd, ha a
Pénzügyi, Gazdasági ás Városfejlesztési Bizottsági ülésen megtárgyalták és megmondják, hogy
miből lesz közel 1 millió Ft erre a dologra, akkor meglehet csináltatni. A lámpákat meg kell
venni plusz az átrendezés.
Majd kérnek a közvilágítás bővítésére árajánlatot és akkor utána visszatérnek rá.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a polgármester asszonnyal együtt részt vettek a volt
Oszidő Klub továbbszerveződö szervezet rendezvényén és ami nagyon szomorú volt számára,
hogy egy szervezet, egy jól működő klub kettő részre megoszlott. Jó lenne összehívni a
vezetőjüket és leülni megbeszélni ezt a dolgot.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy hivatalosan kettő idős klub működik.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy úgy gondolja, hogy ebbe nem kellene
belefolyniuk. Nem szeretne állást foglalni se itt se ott. Közös megbeszélésről lehet szó.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy szerinte a vagyonmegosztás a nagy
problémájuk. A feladatuk maximum annyi lenne, hogy ugyan úgy támogassák mind a kettő
klubot.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy szeretné, ha a polgármester asszony összehívná a
vezetőséget.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ő nem hívja össze. Ha ők összehívják, akkor
elfog menni arra a megbeszélésre, de ő nem fogja kezdeményezni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy reggel hívta telefonon a Hercogh János Hömyékről,
hogy valami fehér habzó folyadék jön a háza alatt lévő patakból.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy utána néznek, köszönik az észrevételt.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy tavaly beszéltek a kisgyermekes szülőkkel
a focipályán, polgármester asszony is ott volt. Megkérdezte, hogy megkérhetik-e a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kfit.-t szakembereit, hogy a játszótereket járják körbe és nézzék
meg az elkorhadt hintákat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezen már túl vannak. A tavalyi őszi testületi
ülésen a vizsgálat eredménye képpen kaptak egy intézkedési tervet. Az intézkedési tervet átadta
a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, hogy az alapján csinálják meg. Múlt héten szólt
nekik, hogy a héten le fog járni a határidő, azt mondták megcsináltak mindent. Nem ellenőrizte
végig a munkálatokat.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Baranya
megyei Szervezete önálló jogi személyiséggel rendelkező Baranya megyei Fogyasztóvédelmi
Egyesületté alakult. A Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesület újonnan való
megalakulására és a több éve folyó együttműködést most van lehetőség egy megállapodásba is
foglalni. A célja ennek az Egyesületnek a Baranya megyében élő fogyasztók gazdasági
érdekeinek és fogyasztó jogainak érvényesítése, a fogyasztói jogok és a fogyasztói érdekek
képviselete és védelme, valamint a fogyasztók tájékoztatását szolgáló tanácsadó iroda és
információs rendszer működtetése. Megállapodást kellene kötni az Egyesülettel és támogatni
10.000 Ft-tal.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy kössön együttműködési
megállapodást a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel, továbbá támogassa az
Egyesület tevékenységének éllátását és működését 2017. évre 10.000 Ft összeggel.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
37/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete együttműködési megállapodást
köt a Baranya megyei Fogyasztóvédelmi Egyesülettel Sásd Város lakosságának,
mint fogyasztóknak a fogyasztói és egyéb gazdasági érdekeinek érvényesítésére,
a panaszok feltárására és értékelésére, a fogyasztói érdekek képviselete az
érdekegyeztető fórumokon és a testületekben, továbbá a fogyasztóvédelmi
tájékoztató iroda működtetésére, továbbá az Egyesület tevékenységének
éllátására és működésére 2017. évre 10.000 Ft összegű támogatást nyújt.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az együttműködési
megállapodás megkötésére és aláírására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
38/2017.(111.30.) 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./ Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Koszorús Tímea aljegy ző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Rabb Győzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szociális étkeztetést az önkormányzat szervezi és
nem az AMK. Evek óta most van először, hogy a tervezett bevétel, kiadás alakulásához képest
kevésnek mutatkozik a térítési díj, de nem javasolja Nagy Lajos László pénzügyi
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irodavezetővel, hogy emeljenek rajta. Pillanatnyi oka az, hogy az elmúlt években a létszám
növekedés megtorpant, sőt némiképpen csökkent is. Az a javaslata, hogy hagyják változatlanul
a térítési díjat.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a szociális étkeztetés
működéséről szóló beszámolót azzal, hogy a térítési díjon ne legyen változtatva, maradjanak a
négy éve megállapított intézményi térítési díjak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
39/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális étkeztetés
működéséről szóló beszámolót 2017. évre elfogadta azzal, hogy a térítési díjon
nem kíván változtatni. Tehát a négy éve megállapított intézményi térítési díjak
maradnak.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy felkeresték a konyhások, mert anno megszavaztak egy
szakács álláshelyet. Jó lenne minél hamarabb megoldani ezt a problémát, hiszen ellenőrzéskor
is gondot okozott, hogy egy szakácsnő van.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy erről már a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság is beszélt. Ez az álláshely zárolva van, ezt a zárolást a képviselőtestület bonthatja fel. Tudja, hogy nagyon fontos ez a dolog.
Akkor döntsenek arról, hogy a szakács állás helyet feloldják és bízzák meg az ÁMK igazgatóját
Gálné Banizs Gabriellát, hogy az állást meghirdesse. Ha nem találnak szakképzett szakácsot és
esetleg van olyan ember a közfoglalkoztatottak körébe, aki konyhán dolgozna és vállalja, hogy
elvégzi a szakács tanfolyamot, akkor olyan személy is jöhessen szóba.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy akkor az a személy közfoglalkoztatott
is maradna?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogyha a szerződésbe beleírják, hogy mennyi idő alatt
végzi el a tanfolyamot, akkor fel is vehetnék rendesen.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy mekkora költség egy ilyen szakács tanfolyam?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy 200.000 Ft körül van.
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Dr. Karakán Béla Hegyháti Járási Hivatal vezető elmondta, hogy szakmai képzések
indulnak most a Foglalkoztatási Osztályon. A villanyszerelőtől kezdve a szakácsig.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a szakács álláshelyet oldja fel és
bízzák meg az ÁMK igazgatóját Gálné Banizs Gabriellát, hogy az állást hirdesse meg. Ha
esetleg nem találnak szakképzett szakácsot és esetleg van olyan ember a közfoglalkoztatottak
körébe, aki konyhán dolgozna és vállalná, hogy elvégzi a szakács tanfolyamot, akkor olyan
személy is jöhessen szóba.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
40/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szakács álláshely zárolását
feloldja és megbízza Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatót, hogy a szakács
állást meghirdesse. Továbbá, ha esetleg nem találnak szakképzett szakácsot és
esetleg van olyan személy a közfoglalkoztatottak körébe, aki konyhán dolgozna
és vállalná, hogy elvégzi a szakács tanfolyamot, akkor az önkormányzat olyan
személyt vesz fel alkalmazásba.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

з. / TOP-os pályázatok aktuális kérdései
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a hétfői nap folyamán folytattak a megyei
szakemberekkel egy egyeztető megbeszélést. A megbeszélésen kettő pályázatról tudtak
beszélni a hegyháti termelői piacról (150 millió Ft-os forrásból valósulna meg) és a zöld
városokról (a város fő képén és arculatán sokat alakítana). Még nem kapták meg az
együttműködési megállapodást a megye részéről, amibe le lesz fektetve, hogy kinek mi a
feladata ezekbe a pályázatokba. A piacot nem hátra, hanem előre hozzák, lebontják a Temető
и. 1. és az üzletekkel is kezdenek majd valamit. Ezt a két pályázatot összefogják majd kötni.
Ekkora pénzforrási lehetőség nem lesz többet. Nagyon szeretné, ha a testület ezzel egyet értene,
mert minden pályázatnál a legfontosabb a társadalmi egyeztetés. Olyan ötlete lenne, hogy
esetleg meghirdethetnének egy olyan pályázatot a végzős pécsi építészmérnökök körébe, akik
látványtervet készítenének az adott helyszínről. Lehetne I., II. és III. helyezett, nem kell nagy
összegekbe gondolkodni. Nagyon jó ötleteik vannak és nagyon kreatívak az építészmérnökök.
Ha ezzel a testület egyetért, akkor a következő megbeszélésre ezt tolmácsolnák.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy ennek tudatában, ha ez megvan, akkor lakossági
fórum lesz?
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen, utána minden megy a maga útján.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nagyon fontos mielőtt megállapodnak velük, hogy az
anyagi korlátokat tudják, de az ötlet jó.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy majd úgy lesz meghirdetve a pályázat.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint nem csak egy iskolának
és korosztálynak ajánlják fel ezt a lehetőséget, hanem bárkinek, aki ezzel szeretne foglalkozni
vagy pályázni szeretne. Országosan nagyon sok szakember van. Nagyon jó ötletnek tartja
amúgy ezt a dolgot.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a hegyháti piacos pályázathoz a zöld városból
hozzárendelnének és egy keret összeget pedig elkülönítenének a sportpályára (teljesen új
épületben gondolkodnak).
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy konkretizálva lett az az összeg, amire pályázathatnak.
Ez az összeg 213 millió Ft. Ennél többre nem lehet beadni, mert lakosságszámhoz igazított. A
Megyei Közgyűlés Hivatala lesz mind a kettő pályázatnál az előkészítő. Jelenleg arra várnak,
hogy el legyen döntve, hogy kinek mi a dolga. Nem mindegy, hogy egy tanulmányt egy Kossuth
díjas mérnök készít el nem társadalmi munkába vagy lényegesen olcsóbban ugyan olyan szintre
eltudnak jutni másik vonalon is. A legnagyobbik probléma ezeknél a beruházásokban, hogy
bármit is csinálnak műszaki megvalósíthatósági tervet kell készíteni, e nélkül nem lehet beadni
a pályázatot. A pályázati pénz az utólag fog megjönni, tehát itt vagy megelőlegezi, aki
megcsinálja vagy nem. Nagyon komoly mérnöki szakmunkáról van szó. A zöld városnál nem
lesznek a keretek lebontva járási szintre. Van még idő gondolkodni, mert június második felétől
lehet beadni a pályázatokat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a pécsi fö építész úrral beszélgettek arról, hogy
el kell gondolkodni, hogy az a piac milyen piac legyen és mekkora épületet szeretnének majd.
Ennek a piacnak nap, mint nap nyitva kell majd lennie. Mezőgazdasági munkában előállított
termékeket és az őstermelők termékeit is tudják árusítani. A terület a piachoz adott lesz.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a zöld városnál fontos infonnáció, hogy a gazdaság
élénkítő csomagnál nem kell külső tőkét bevonni, viszont az önkormányzatnak meg kell, hogy
csinálja pályázatból.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a TOP-os pályázatok
aktuális kérdéseiről szóló tájékoztatást.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
41/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a TOP-os pályázatok aktuális
kérdéseiről szóló tájékoztatást elfogadta.
Határidő: 2017. április 15., illetve 2017. május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

4./ Helyi rendezési terv módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr.
előterjesztésére.

Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kaptak egy figyelemfelhívó levelet a Baranya Megyei
Kormányhivataltól a településképi arculatú kézi könyv és a helyi településképi rendelet
elkészítésére vonatkozóan. Megjelent a 2016. évi LXXIV. törvény és annak végrehajtási
rendelete, amely az építési törvényt módosította, illetve a különböző végrehajtási rendeleteket,
amelyek összefoglalva nagyon leegyszerűsítve felül kell vizsgálniuk a rendezési tervüket. A
mellett, hogy felülvizsgálják egy település arculati kézi könyvet kell határozatilag majd
elfogadniuk és ennek alapján egy új rendeletet alkotni a helyi védettségről úgy, hogy október
1-jétől már azt a rendeletet kell alkalmazni. Ezeknek a rendeletnek az elkészítéséhez kötelező
alkalmazni települési főépítészt, az, hogy milyen alkalmazással az más kérdés, nem kell fő
állásban alkalmazni. Sokba fog ez kerülni, 4 millió Ft nem lesz rá elég. A településeknek anyagi
kiegészítő normatívát adnak a feladatok ellátására. Erre az önkormányzatnak pénze nincs, a
költségvetésbe még zárolt tételként sem szerepel. A helyi örökségvédelemre és az
építésvédelemre külön rendeletet kell alkotni, aminek összhangba kell lennie a rendezési
tervvel. Tehát két rendeletet kell alkotni és egy tervet. Komoly szakmai munkáról van szó. A
város fő építésze Lugosi Ágnes nem biztos, hogy vállani fogja. Lehet, hogy majd meg kellene
pályáztatni. Ehhez az egész dologhoz kettő jogszabály hiányzik és a szakmai anyag is hiányzik,
ami alapján el lehet indulni.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal
figyelemfelhívó levele alapján a képviselő-testölet kérjen árajánlatokat a városi főépítészi
feladatok ellátására és a helyi településképi rendelet tervezet, valamint a településképi arculati
kézikönyv szakmai anyagainak elkészítésére.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
42/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Baranya Megyei
Kormányhivatal figyelemfelhívó levele alapján árajánlatokat kér a városi
főépítészi feladatok ellátására és a helyi településképi rendelet tervezet, valamint
a településképi arculati kézikönyv szakmai anyagainak elkészítésére.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Beadott EFOP-os pályázatokról tájékoztató
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti
Járásra a pályázat beadásra került. Az ezzel kapcsolatos pénzügyi kimutatást megkapták
táblázat formájában településekre lebontva.
A másik pályázat a humán szolgáltatások fejlesztésére, amin jelenleg is dolgoznak. Amit
nagyon szerettek volna ebből a pályázatból megvalósítani az a szürőprogramok, de sajnos ez
nem lehetséges, pedig már be volt tervezve 27 millió Ft-ra. De ha nyer a pályázat mindenképpen
megfogja találni rá a megoldást, hogy ez megvalósuljon.
Felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az EFOP-3.9.2-16 pályázatnál kiosztottak egy
táblázatot, ami maga a pályázat költségvetése. 250 millió Ft-ra vannak beállítva, de nem tudják,
hogy mennyit fognak nyerni. Ami nagyon fontos, hogy konzorciumi partneri szintre le kellett
bontaniuk a pénzeket. Nem lakosságszám arányosan, hanem feladatellátás arányosan. A fő
csapás irány az óvodák, tehát szakmai képzésről szóló pályázat elsődlegesen. Ősszel várható
ebben döntés. Mindenképpen indítványozni fogja a testületnek egy külön testületi ülés
keretében, hogy ezekben a kérdésekben bízza meg majd és jelölje ki a pénzügyi bizottságát,
hogy részleteiben is áttekintsék a személyi kérdéseket is, ugyanis a helyi megvalósítás 50%ban helyi megvalósítók lesznek. Komoly megbízási díjak lesznek. Együttműködő partnerek a
pályázati pénzből semmilyen juttatást nem kaphatnak.
Az EFOP-1.5.3-16 pályázatot holnap fogják beadni. 6 konzorciumi partner van az eredeti
testületi döntésben (Sásd, Gödre, Pálé, Meződ, Varga, Vázsnok). Ki kellett, hogy egészítsék
még egy konzorciumi partnerrel. Kéri a testületet, hogy ezt utólagosan hagyja jóvá. Olyan civil
szerveződést kellett keresniük, aki az önkormányzattal kapcsolatban van, az alap feladataik a
pályázati célokkal összhangban van és abban közreműködhet és annak megvalósításában
ténylegesen részt tud venni. Egy ilyet találtak az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány. Az
alapítványnak 21 alapítója van. A legfőbb cél a tehetséges gyerekek segítése a továbbtanulásban
és a tehetség gondozás. Kimondottan az általános iskolára íródott.
Kérte a testületet, hogy fogadja el ezt a konzorciumi bővítést, tehát a hetedik tag az Engedd,
hogy segíthessünk Alapítvány.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az EFOP-1.5.3-16 pályázathoz
szükséges konzorciumi bővítést (Engedd, hogy segíthessünk Alapítványt) fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
43/2017.(111,30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.5.3-16 kódszámú
„Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett
térségek” című pályázathoz szükséges hetedik konzorciumi partnerként
elfogadta az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítványt.
Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az összes pályázati pénz, amire pályázni fognak bruttó
241.869.005 Ft. Ebből a pénzből Sásd kap 167.344.643 Ft-ot, Meződ 8.586.000 Ft-ot, az
Alapítvány 13.857.000 Ft-ot, Gödre 24.205.000 Ft-ot, Pálé 8.824.000 Ft-ot, Varga 8.644.000
Ft-ot és V ázsnokl0.405.970 Ft-ot. Külön számlára fog nekik kerülni. Az Alapítványnál
vállalásként be lett téve a nyári úszótábor.
Amit sajnálattal kell megállapítaniuk, már a polgármester asszony is elmondta, hogy az irányító
hatóság részéről nem engedték meg, hogy a pályázati pénzből a különböző szűrővizsgálatokat
finanszírozzák. Pedig teljes szűrés lett volna 6 településen. Itt a fő csapásirány többirányú. Ez
helyett egészségmegőrző programok, rendezvények lettek berakva. A programokba a helyi
védőnőket és orvosokat maximálisan bekívánnák vonni és ezért pénzt is kapnának. A következő
a szociális vonal, ahol a hátrányos helyzetű családokkal való foglalkozás és mentorálása, melyet
a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozói fogják ellátni. A projekt menedzsmenti
feladatokat mind a kettő pályázatnál az önkormányzat hivatala fogja ellátni. A EFOP-3.9.2-16
pályázatnál Koszorús Tímea aljegyző lesz a projekt menedzser, a pénzügyi vezető Varga
Szilvia lesz, a pénzügyi asszisztens Hodosiné Újhelyi Ildikó lesz és projekt asszisztens is lesz,
aki az óvodánál van, az óvodatitkár. Az óvoda vezetők szakmai megvalósítóként a rendszerbe
lettek emelve. Az egyik óvónő lesz a szakmai vezető. Az EFOP-1.5.3-16 projekt vezetője Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezető. Mindegyik pályázatnál szakami megvalósítóként
maximálisan be lesznek vonva a polgármesterek. Széleskörű, szakemberekkel és szervezőkkel
együttesen megvalósuló pályázat. Mind a kettő pályázatnál nagyon fontos az együttműködés,
főleg az EFOP-1.5.3-16 pályázatnál. Az együttműködő partnereknél 4 nemzetiségi
önkormányzat van (2 Gödre, 2 Sásd). Kiadott egy együttműködési szándéknyilatkozatot, ami
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatára szól, de ugyan ez van minden
együttműködőre, nincs különbség. Tegnapi nap folyamán az összes nemzetiségi vezetővel
tárgyalt és alá is íratta a megállapodást, mindegyik elfogadta. Az együttműködő partnerek pénzt
nem kapnak, csak együttműködésről beszélnek.
Kéri a testületet, hogy mivel ez át nem ruházható hatáskör az önkormányzatok közötti
együttműködési megállapodások megkötése, ezért szíveskedjenek a bejelentése alapján a
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formanyomtatvány szerint tudomásul venni, elfogadni és felhatalmazni a polgármestert, hogy
az együttműködési szándéknyilatkozatot a 4 nemzetiségi önkormányzattal megkösse.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázati
felhíváshoz szükséges együttműködési szándéknyilatkozatokat vegye tudomásul és fogadja el
és hatalmazza fel, mint polgármestert, hogy az együttműködési szándéknyilatkozatokat
megkösse.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
44/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások
fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhíváshoz
szükséges együttműködési szándéknyilatkozatokat tudomásul vette és elfogadta.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az együttműködési
szándéknyilatkozatot Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatával, Sásd
Város Német Nemzetiségi Önkormányzatával, Gödrei Német Nemzetiségi
Önkormányzattal és a Gödrei Roma Nemzetiségi Önkormányzattal aláírja.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy további együttműködő partnereket kellett bevonni a
pályázat megvalósításához ahhoz, hogy megfelelő eséllyel tudjanak indulni az elbíráláson.
Olyan civil szervezeteket kellett bevonniuk, akiknek az alap tevékenysége összevág a pályázati
célokkal. Három ilyet találtak: íjász Egyesület, Faodú és a Pons Sociorum Egyesület. Tehát ez
a három civil szervezet, akiknek az együttműködési szándéknyilatkozata hozzá lett csatolva a
pályázathoz.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy nem érti, hogy a Történeti Téka egy
pályázatba sem lett bevonva. Nagyjából látja, hogy miért nem. Azt gondolja, hogy nem
feltétlenül fogja mindenki támogatni az összes együttműködő partnernek a bevonását. Akkor
amikor nem pályázati pénzekről volt szó, akkor minden olyan civil szervezet be lett vonva, aki
ingyenesen elvállalta ezeket és aláírt bizonyos dolgoknál. Nem gondolja, hogy ez teljes
mértékben korrekt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egyik civil szervezet sem kap pénzt. Nincs pénz csak
együttműködés van. Egyetlen egy együttműködő partner sem kaphat a pályázatból támogatást
semmilyen szinten. Együttműködési megállapodást kellett kötniük a Munkaügyi Központtal, a
Művelődési házzal és a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központtal is, mint szakmai
megvalósító szervvel is. A TÉKA azért nem jöhetett szóba, mert nem önálló jogi személy. Csak
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olyanokat volt szabad betenni, akiknek az alapító okiratában vállalt feladatok egyeznek a
pályázati célokkal.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ő is sérelmezhetné ezt, mert soha nem kereste
fel őt senki az előző GYEP pályázat kapcsán és a mostani GYEP pályázat kapcsán sem, pedig
úgy gondolja, hogy az iskola Alapítványa beleillett volna a képbe. Ezzel kapcsolatosan soha
nem kereste meg senki. Most végre egy hosszú múlttal rendelkező Alapítvány bekerülhetett
ebbe a pályázatba, úgy gondolja, hogy ennek semmi szépséghibája nincs.
Javasolta a testületnek, hogy a beadott EFOP-os pályázatokról szóló tájékoztatót fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
45/2017.011.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázatokról szóló tájékoztatót elfogadta.

a

beadott

EFOP-os

Határidő: 2017. április 15., illetve értelemszerű
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a harmadik pályázat az EFOP-4.1.7.-16 kódszámú
pályázat a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő
infrastrukturális fejlesztései. Ebben a pályázatban a javaslattevő Urvald Péter kulturális
tanácsnok. Kiosztottak egy rövid tájékoztató anyagot. Az önkormányzat tud rá pályázni, 20
millió Ft-ig lehet a kérelmet beadni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a pályázathoz önerő nem szükséges.
Viszont mérnöki szakmunkára szükség van, tehát meg kell terveztetni. A TÉKA saját
költségvetéséből készítteti el a tervezetet. A terveztetés után lehet csak pályázni. A Történeti
téka melléképületéből egy klubhelyiséget szeretnének létrehozni és az ehhez kapcsolódó
akadálymentesítést. A 20 millió Ft soknak tűnik, de hogy minden előírásnak megfeleljen, ahhoz
nem sok. Véleménye szerint minden további nélkül teljesíthető. Ami fontos, hogy ez az
önkormányzatra nem róna terhet.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amennyiben a testület úgy dönt, hogy beadja a
pályázatot, akkor a következő a határozati javaslata, a testület ebben a pályázatban részt kíván
venni és az egyes tevékenységtípusban, amely a tanulási és képzési, továbbá szakkörcsoport és
klubhelyiség kialakításáról szólna és ezzel kapcsolatos egyéb eszközök beszerzése 20 millió Ft
erejéig. Ennek megszervezésével és előkészítésével Urvald Péter kulturális tanácsnokot bízza
meg a testület.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy nyújtson be pályázatot az EFOP4.1.7.-16 kódszámú pályázatra és bízza meg Urvald Péter kulturális tanácsnokot a pályázat
megszervezésével és előkészítésével.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
46/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot
nyújt be az EFOP-4.1.7.-16 kódszámú a közösségi művelődési intézmény- és
szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései -szakkörcsoport
és klubhelyiség kialakítására, ezzel kapcsolatos egyéb eszközök beszerzésérepályázatra.
A képviselő-testület Urvald Péter kulturális tanácsnokot bízza meg a pályázat
megszervezésével és előkészítésével.
A képviselő-testület továbbá felhatalmazza polgármesterét a pályázat
benyújtására.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Közterület-elnevezések felülvizsgálata (szőlőhegyi területek)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség miatt kell a szőlőhegyi
ingatlanokat is beházszámozni. A szőlőterületek két csoportba sorolhatók. A közterület
jellegnél javasolja, hogy utaljanak a terület hasznosítására, de legalább arra, hogy külterületi
közterületről van szó. A szóba jöhető közterület jellegek: dűlő, oldal, pincesor, szőlőhegy, tető,
határ, határsor. Az egyik közterület lenne a Páléi dűlő, a másik pedig a Nagy-hegyi dűlő, amikre
gondolt, de lehet más elnevezést is adni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az ún. Paléi-hegy dűlőterületen
található, 1230-1412. hrsz. közötti beépített zártkerti ingatlanokhoz vezető utat Páléi dűlőnek,
az ún. Nagy-hegy dűlőterületen található, 901-1090. hrsz. közötti beépített zártkerti
ingatlanokhoz vezető utat Nagy-hegyi dűlőnek nevezze 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
47/2017.(01.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a)
az ún. Paléi-hegy dülőterületen található, 1230-1412. hrsz. közötti
beépített zártkerti ingatlanokhoz vezető utat Páléi dűlőnek,
b)
az ún. Nagy-hegy dülőterületen található, 901-1090. hrsz. közötti
beépített zártkerti ingatlanokhoz vezető utat Nagy-hegyi dűlőnek nevezi el.
Az új közterület-elnevezések 2017. április 1-jén lépnek hatályba.
Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

7./ Sásd Város Roma Nemzetiségi
megállapodás módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Önkormányzatával

kötött

együttműködési

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a nemzetiségi törvény előírja mindkét fél számára,
hogy az ÁHT szerint és a nemzetiségi törvény szerint kötelezően a köztük lévő együttműködést
rendező megállapodást vizsgálják felül. Idén januárban megtették és akkor döbbentek rá, hogy
a tavalyi nemzetiségi helyiség költözése nincs még végig vezetve az együttműködési
megállapodásban.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodásban vezesse át a roma nemzetiségi iroda költözését.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
48/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülvizsgálta a nemzetiségek
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § szerint Sásd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatával 2015. január 29-én kötött együttműködési
megállapodást. A testület megállapította, hogy a megállapodás 2. pontjának A)
alpontja módosításra szorul. A megállapodás szövegét a két önkormányzat
között a roma nemzetiségi iroda költözéséről kötött megállapodásnak
megfelelően módosítani kell. A megállapodás 2. pont A) alpontjának 3-5.
mondatát a következők szerint módosítja. Továbbá az önkormányzat a Sásd,
Dózsa György utca 33. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő két volt
szolgálati lakás egyikét, az utcai 2. számú lakás helyiségcsoportjait - a
továbbiakban: roma nemzetiségi klub - biztosítja kizárólagos használatba
adással, térítésmentesen. A roma nemzetiségi klub működéséhez az
önkormányzat bútorzattal és egy számítógépes munkaállomással járul hozzá,
működéséből eredő közműköltségeket (víz, villany, fűtés és hulladékszállítás)
az önkormányzat viseli.
Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

8./ Együttműködési szándéknyilatkozat a Munkaóra, Luminitza, Arbeider Szociális
Szövetkezetekkel a GINOP-5.1.3-16 kódszámú pályázatra
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mind a három Szövetkezet tartozik az
önkormányzatnak. Mivel tartozás van így a testület nem fog együttműködési megállapodást
kötni a Szövetkezetekkel a GINOP-5.1.3.-16 kódszámú pályázatra, a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program Társadalmi célú vállalkozások ösztönzésére.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mennyivel tartoznak a Szociális Szövetkezetek?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az Arbejder Szociális Szövetkezet 185.000 Fttal, a Luminitza Szociális Szövetkezet 85.000 Ft-tal és a Munkaóra Szociális Szövetkezet pedig
60.000 Ft-tal tartozik. Egyeztetést kértek a Szövetkezetek, ezt az egyeztetést lefolytatják és
majd a következő testületi ülésen visszatérnek rá, addig ne döntsenek ebben az ügyben.
A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette.
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9. / Szabó Gyula Sásd, Kaposvári utca 25. szám alatti ingatlanára kártérítési igény
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a testületnek ki lett küldve a szakértői vélemény
és a Szabó Gyula helyi lakos által küldött levél is, amelyben az önkormányzattól kártérítést kér.
A lényege az egésznek, hogy nem az önkormányzat hibája a Sásd, Kaposvári u. 25. szám alatti
ingatlan vizesedése.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egy igazságügyi szakértővel voltak kint a helyszínen.
Szakértői vélemény készült az ingatlanról, melyet a testületi tagok meg is kaptak.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy mivel nem az önkormányzat hibája
a vizesedés, ezért ne fogadja el Szabó Gyula kártérítés iránti kérelmét.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
49/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Szabó Gyula
7370 Sásd, Kaposvári u. 25. szám alatti lakos -a Sásd, Kaposvár u. 25. szám
alatti ingatlanra- beadott kártérítési igény kérelmét elutasítja, mivel a szakértői
vélemény bizonyítja, hogy az ingatlanban keletkezett károsodás nem az
önkormányzat hibája.
Határidő: közlésre 2017. május 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10. / Jáger Dániel és Jágerné dr. Rózsár Szandra telekvásárlási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Jáger Dániel és Jágerné dr. Rózsár Szandra
telekvásárlási kérelemmel fordult az önkormányzat felé. Lakásépítés céljából területet
szeretnének vásárolni Sásd belterületén. Már utána érdeklődtek a műszaki csoport is, hogy
milyen telkek lennének. A telkeket kicsinyelték, 1,5 telket szeretnének, így az volt a kérésük,
hogy a 3 telekből legyen 2x1,5 telek kialakítva és aki majd még mellettük vásárol az is nagyobb
területet fog tudni venni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a 403/123, 403/124 és a 403/125 építési telkekről van
szó. A három építési telekből legyen kettő építési telek úgy, hogy a 403/124-es építési telket
megfelezik és így lesz a háromból kettő telek.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor már a családok otthonteremtési
kedvezményéről is kellene dönteni, a támogatási szerződés bemutatásával a telek árának 50%át támogatásként biztosítja az önkormányzat a vevőknek.
Javasolta a testületnek, hogy a 403/123, 403/124 és a 403/125 építési telkeket ossza meg úgy,
hogy a 403/124-es építési telket megfelezi és így a háromból kettő telek lesz.
Az építési telkek területmegosztását, változtatását a Földhivatalnál vezesse át az önkormányzat
költségvetésére, hogy a megosztás után a 1,5 teleknagyságú jelenleg 403/123 hrsz.-ú építési
telket a kérelmezők megkaphassák 1.000 Ft/m2 áron. Továbbá családok otthonteremtési
kedvezménye alapján a vevőknek a támogatási szerződés bemutatását követően a telek árának
az 50%-át támogatásként biztosítsa.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
50/2017.(111.30.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 403/123,403/124 és a 403/125
építési telkeket megosztja úgy, hogy a 403/124-es építési telket megfelezi és így
a háromból kettő telek lesz.
A képviselő-testület felhatalmazza polgárin esterét, hogy az építési telkek
területmegosztását, változtatását a Földhivatalnál átvezesse az önkormányzat
költségvetésére.
A képviselő-testület a megosztást követően a 1,5 teleknagyságú jelenleg
403/123 hrsz.-ú építési telket Jáger Dániel és Jágemé dr. Rózsár Szandra 7370
Sásd, Móricz Zs. u. 30. szám alatti lakosok részére értékesíti 1.000 Ft/m2 áron.
A képviselő-testület továbbá családok otthonteremtési kedvezménye alapján a
vevőknek a támogatási szerződés bemutatását követően a telek árának az 50%át támogatásként biztosítja.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11./ DRV Zrt. meghatalmazása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a DRV Zrt. meghatalmazást kért az
önkormányzat képviseletére. A meghatalmazás lényege, hogy az önkormányzat felhatalmazza
a DRV Zrt.-t a KEOP-2012-4.10.0/A számú Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése
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megújuló energiaforrásokkal címmel kiírt pályázat megvalósításához kapcsolódó vállalkozási
szerződés alapján az Önkormányzatot, mint megrendelőt a szerződés és jogszabály alapján
megillető jótállási és/vagy szavatossági jogok érvényesítése során helyette és nevében eljárjon.
A napelemekről van szó.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzat nevében azokat a hiányosságokat,
amiket a kivitelezés során felderítettek garanciálisán érvényesíteni akarják szakmai alapon.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy hagyja jóvá a DRV Zrt.
meghatalmazását, hogy az önkormányzat helyett és nevében eltudjon járni a Helyi hő és
villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal címmel kiírt pályázat
megvalósításához kapcsolódó vállalkozási szerződés alapján a jótállási és/vagy szavatossági
jogok érvényesítése ügyében.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
51/2017.(10.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a DRV Zrt.-t a
KEOP-2012-4.10.0/A számú Helyi hő és villamosenergia-igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal címmel kiírt pályázat megvalósításához
kapcsolódó vállalkozási szerződés alapján az Önkormányzatot, mint
megrendelőt a szerződés és jogszabály alapján megillető jótállási és/vagy
szavatossági jogok érvényesítése során helyette és nevében eljárjon.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a meghatalmazást
aláírja.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

12./ KIK Pécsi Tankerületével kötött használati szerződés megszűntetése (Közösségi Ház
használata)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta a használati szerződés
megszüntetését. Nagyon sok egyeztetést folytattak ezzel kapcsolatban. Végre eljutottak odáig,
hogy a Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ki tudta mutatni, hogy mekkora az az összeg,
amivel tartoznak.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy február 15-re beszélték meg, hogy
a számlákat kimutatják és a hozzájárulás mértékét, ez el is lett küldve február 15-el. A Szigetvári
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KLIK pár napra kifizette a tartozást. A Sásdi KLIK-el nincs semmi probléma. A Pécsi KLIK
számlafizetési határideje március 3. volt. Azóta sem jelentkeztek. Legutóbbi tartozásuk
1.682.000 Ft volt, 2015-re is van 702.000 Ft, de a köztes időszakra is van 1.246.000 Ft
tartozásuk. 3,8 millió Ft-ot várnak tőlük.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy tájékoztatni szeretné a testületet, hogy amikor
Kalapáti Attila Ádám Szigetvári Tankerült igazgató tudomást szerezett a közmeghallgatást
követő testületi ülésen hozott döntésről felhívta telefonon és annyit kért, hogy legyenek
türelemmel, mert most mindenkinek nagyon sok dolga van és majd jelentkezni fognak. Igazából
a KLIK-nek kell megállapodást kötni a Szakképzési Centrummal és nem az önkormányzattal.
A szerződésük a KILK felé él, nem kezdeményezték ennek a módosítását.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az iskolák közötti egyeztetés megtörtént.
Órarendeket változtatnak és úgy tudja, hogy most már több óraszámban az általános iskolások
használják a Közösségi Házat.
Javasolta a testületnek, hogy a Pécsi KLIK-el a Közösségi Ház használatára kötött használati
szerződést szüntesse 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
52/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkonnányzata Képviselő-testülete a Pécsi KLIK-el 2013. január 1.
napján a Közösségi Ház használatára kötött használati szerződést közös
megegyezéssel 2016. december 31. napjával megszüntette.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a megszüntető okiratot
aláírja.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

13./ Beszámoló a bölcsőde működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatót a napirendi pont
előterjesztésére.
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy elkészítették a beszámolót a bölcsőde
működéséről. Mindenki megkapta a kiadott anyagot, annyit szeretne hozzáfűzni még, hogy a
felvételi árányok 100%-osak voltak. A hiányzások okai betegségek voltak. Kettő ellenőrzésen
vannak túl, hatósági és szakmai ellenőrzések voltak. Hibát nem találtak. A bölcsődébe a 201722

es évre már gyermeket nem tudnak felvenni. A 2018-as évre pedig 1 gyermeket tudnak már
csak felvenni.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a bölcsőde szakmai ellenőrzésekor egy észrevétel
volt a Baranya Megyei Kormányhivatal részéről. Az intézményegység SZMSZ-e és a bölcsőde
szakmai programja módosítását az intézményvezető jogszabályi változásoknak megfelelően
végrehajthatta. De miután ez csak jogszabály változásból eredő változás volt, nem kérte a
fenntartó jóváhagyását, de a Kormányhivatal szerint ilyenkor is kell, ezért került bele az
anyagba. Tehát a bölcsőde SZMSZ-ét és a szakmai programot együtt kellene jóváhagyni.
Rabb Gyözőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott Sásdi ÁMK
Bölcsődéjének működéséről szóló beszámolóját fogadja el és hagyja jóvá a Sásdi Általános
Művelődési Központ Óvodájának és Bölcsődéjének Szervezeti és Működési Szabályzatát és a
Sásdi ÁMK Bölcsődéjének Szakmai programját.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
53/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Bölcsődéjének 2016-2017-es nevelési év első
félévében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
A képviselő-testület továbbá jóváhagyta a Sásdi Általános Művelődési Központ
Óvodájának és Bölcsődéjének Szervezeti és Működési Szabályzatát és a Sásdi
ÁMK Bölcsődéjének Szakmai programját.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

14./ Sásdi Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy javasolni szeretné, hogy ezt a napirendi pontot
először a Humánügyek Bizottsága tárgyalja meg, mert eddig is a Bizottság véleményezte
elsőként.
Felkérte Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatót a napirendi pont előterjesztésére.
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy a régi SZMSZ-ük szerint az
intézményegység vezetők kinevezése az igazgató tanács hatáskörében volt. Az igazgató tanács
jelen pillanatban, olyan tagokból áll, akik azt gondolja, hogy nem kompetensek abban a
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megállapodásban, hogy ki legyen az intézményegység vezető a Művelődési Ház, Könyvtár
esetében. A javaslata az lenne, hogy a kinevezés módjáról döntsenek, hogy más legyen.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ÁMK igazgatója az igazgató tanács véleményére
és a fenntartó egyetértésének a kikérésével nevezi ki, jelenleg ez a helyzet, ha ennél a
változatnál maradnak. A korábbi SZMSZ nem tartalmazta, miután a korábbi jogszabály sem
tartalmazta ezt a kitételt, tehát most a jogszabályi előírásoknak tesznek eleget, ha belerakják az
SZMSZ-be. Vagy a b változat, abban az esetben viszont a sor megfordul, a pályázatot a
fenntartó írja ki, a véleményezés ugyan az ÁMK-ban folytatódik le azzal a kitétellel, hogy az
igazgató tesz javaslatot a képviselő-testületnek a pályázók közül a kinevezendő személyre.
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy azt kéri a testülettől, hogy ilyen
komoly döntésben ne hagyják egyedül és nem szeretné egyedül felvállalni a felelősséget, hogy
egyszemélyben mondja meg, hogy ki legyen az illető. A pályázatok értékelésében is ugyan úgy
vegyenek együtt részt.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Általános Művelődési
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról a következő Humánügyek
Bizottságának ülése után tárgyaljon és addig csak egy dolgot módosítson az SZMSZ-be az
intézményegység vezető kinevezésének módjával kapcsolatban.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
54/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi
Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosításáról a következő Humánügyek Bizottságának ülése után kíván
tárgyalni, mivel első körben a Bizottság véleményezi.
A képviselő-testület az ÁMK Szervezeti és Működési Szabályzatában a
Humánügyek Bizottsága véleményezéséig egy dolgot kíván módosítani, az
intézményegység vezető kinevezésének módjával kapcsolatban. Az
intézményegység vezető kinevezésének módját a következők szerint módosítja:
Az intézményegység vezetői pályázatot a fenntartó Sásd Város Önkormányzata
írja ki. A pályázatok véleményezése az önkormányzat illetékes bizottsága
bevonásával az ÁMK intézményvezetőjének a feladata. A bizottsági egyeztetést
követően az ÁMK igazgatója tesz javaslatot a képviselő- testület felé az általa
alkalmasnak tartott személy intézményegység vezetői megbízására. A
képviselő-testület a javaslat kapcsán egyetértési jogot gyakorol.
Határidő: azonnal, illetve 2017. május 2.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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15./ Sásd Város képviselő-testület Humánügyek Bizottsága két nem képviselő tagja
tisztelctdíiáriak emelése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy lenne egy javaslata arra, hogy a Humánügyek
Bizottsága két külsős tagjának is emeljék meg a tiszteletdíját a képviselők tiszteletdíjának
százalékos emelése alapján. Tehát amennyivel nőtt a képviselők tiszteletdíja százalékos
arányban, annyi százalékkal nőjön a kettő külsős tag tiszteletdíja is. Visszamenőleg 2017.
január 1. napjától kapják meg az emelést. A két külsős tag Jankó Mátyásné és Orsós Józsefné.
Javasolta a testületnek, hogy Sásd Város képviselő-testület Humánügyek Bizottsága két nem
képviselő tagja tiszteletdíját a képviselőket illető tiszteletdíjak emelésének arányában
visszamenőleg 2017. január 1. napjától emelje meg, tehát ennek megfelelően bruttó 25.000 Ftról bruttó 30.690 Ft-ra nő az összeg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
55/2017.(111.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásd Város
képviselő-testület Humánügyek Bizottsága két nem képviselő tagja Jankó
Mátyásné és Orsós Józsefné tiszteletdíját a képviselőket illető tiszteletdíjak
emelésének arányában megemeli.
A képviselő-testület a nem képviselő tagok tiszteletdíját visszamenőleg 2017.
január 1. napjától havi bruttó 30.690 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerű
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatta munkáját

Qjtjd}
Rabb Győzőné
polgármester
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