Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 31. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen yannak:

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

Távoliét nem volt.
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.
Péterfai Istvánt és Dr. Mizsei Pétert, továbbá a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr.
Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő van jelen, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt 3-as napirendi pontot első
napirendi pontként tárgyalják meg.
Továbbá javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi
pontokat tárgyalják meg:
Sásd Város Önkormányzatának víziközmü- rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi
Gördülő Fejlesztési Terve
Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról szóló 113/2017.(VIII. 15.) KTH. számú határozat
pontosítása
Sásd Város TOP 2.1.2-16 pályázati felhívás keretében beadandó pályázata főbb
céljainak és tevékenységi köreinek meghatározása, az előzetes költségvetés
megtárgyalása
Önkormányzati bérlakások lakbér hátralékainak rendezése
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy a zárt ülés előtt még plusz napirendi
pontként az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:
Egyebek
Rabb Győzőné polgármester 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./ Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi
nyitvatartásával kapcsolatos bizottsági döntésre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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felhívása

a sásdi

óvoda

nyári

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt
fontosabb eseményekről
Elöadó:Rabb Győzőné polgármester
3. / Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Dr. Kajdon
Béla jegyző
4. / Sásd Város Önkormányzatának víziközmü- rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi Gördülő
Fejlesztési Terve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
5. / Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról szóló 113/2017.(VIII.15.) KTH. számú határozat
pontosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
6. / Egyebek
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgármester
7. / Sásd Város TOP 2.1.2-16 pályázati felhívás keretében beadandó pályázata főbb céljainak és
tevékenységi köreinek meghatározása, az előzetes költségvetés megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
8. / Az önkormányzati bérlakások lakbér hátralékainak rendezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 7./ és a 8./ 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./ Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása a sásdi óvoda nyári nyitva
tartásával kapcsolatos bizottsági döntésre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte
előterjesztésére.

Dr. Kajdon

Béla jegyzőt a napirendi

pont

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy köszönetét szeretne mondani a Baranya Megyei
Kormányhivatalnak és minden munkatársának, hogy ilyen megkülönböztetett figyelemmel
kísérik Sásd Város Önkormányzata szerveinek és intézményeinek szakmai munkáját. Mert ezek
a jelzések nagyon komoly szakmai segítséget nyújtanak.
A Kormányhivatal, mint felügyeleti szerv az önkormányzati törvény értelmében nem csak
ellenőrző, hanem felügyeleti szerv is. Mint felügyeleti szerv bővebb jogosítvánnyal
rendelkeznek és több kötelezettsége is van az önkormányzat működése tekintetében. Korábban
2

csak ellenőrzés volt, a felügyeleti jogkörében már plusz intézkedésekre is jogosult és köteles.
Ilyen pl. az ajánlás is. Az előterjesztésének 3 témája van és ezt szét is kell szednie, mert külön
is kell róluk szavazni. Az egyik a törvényességi felhívás megtárgyalása, a másik az ajánlás és a
harmadik szigorúan tájékoztató jellegű, ezt a felügyeleti szerv nem is a testületnek szánta, majd
ők fognak a felügyeleti szervnek írásban válaszolni, tisztázó kérdéseket tettek fel.
A törvényességi felhívással kezdené, az írásos anyag kiment. Az óvoda nyári zárva tartásával
kapcsolatos törvényi határidő, ami fixen rögzített február 15., ahhoz képest lényegesen később
hozott az illetékes bizottság ebben döntést és a törvényi felhívás tulajdonképpen erről szól. Az
önkormányzati törvény értelmében köteles megtárgyalni és döntést hozni erről. Tekintettel arra,
hogy ez egy átruházott hatáskör, úgy gondolták, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg a
törvényességi felhívást. A testületnek vannak meg azok az eszközei, joga, hogy a bizottsága
felé bizonyos kötelezettségeket előírjon. Kiosztottak egy határozati javaslatot erről és úgy
gondolja, hogy a megállapítások tényen alapulnak. Tehát kérte a határozati javaslat elfogadását.
Felolvasta az előzetesen kiosztott határozati javaslatot, ami a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva van.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy természetesen a címzett bizottság is megtárgyalta a
kérelmet. A törvényességi felhívásra a bizottság és a testület is fog tudni reagálni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkonnányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
114/2017,(VIII.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megvizsgálva a Baranya Megyei
Kormányhivatalnak a Humánügyek Bizottsága döntésével kapcsolatos
törvényességi felhívását, a képviselő-testület a törvényességi felhívással
egyetértve a jogsértés jövőbeni elkerülése érdekében a következőkről döntött.
A képviselő-testület felhívja a bizottság és a Sásdi ÁMK intézményvezetője
figyelmét, hogy az intézményvezető minden év januárjában mérje fel és terjessze
a Humánügyek Bizottsága elé a nyári időszakra vonatkozó szülői ellátás iránti
igényeket, valamint javaslatát az óvodai/bölcsődei zárva tartási időszakról.
A bizottság február 10. napjáig - amennyiben január 31-ig nem érkezik be a
javaslat, az intézményi SZMSZ szerinti legrövidebb időszakra, július első
hétfőjétől kezdődően, egyébként az intézményvezetői javaslat szerint - döntsön
az óvoda nyári zárva tartásáról, melyről 2 munkanapon belül értesítse az
intézményvezetőn keresztül a szülőket.
Határidő: kormányhivatali értesítésre 2017. szeptember 29. egyébként
rendelkezésben foglaltak szerint
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Gálné Banizs Gabriella intézményvezető
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a következő a javaslat, amely egy új jogintézmény,
amivel eddig nem találkoztak. Az új önkormányzati törvény rendelkezéseiből hivatkozik is rá
a kolléga. A 133. §. foglalkozik ezzel. A fejezet címe a Kormányhivatal információ kérési
javaslattételi joga és szakmai segítségnyújtás. Ez a javaslat egy figyelemfelhívás arra, hogy nem
felelnek meg teljesen a törvényben előírt feltételeknek és ebben a jövőben változtatni kell, tehát
megfontolásra ajánlják. Az egész lényege ennek a javaslat, hogy amikor az óvoda zárva tart
akkor is a fenntartónak, jelen esetben az önkormányzatnak biztosítania kell azt a lehetőséget,
hogy az a szülő, aki továbbra is szeretné, hogy gyermeke felügyelete ebben az időszakban is
biztosítva legyen, a lehetőség meglegyen. Az elemzés során úgy ítélték meg, hogy a
Kormányhivatalnak teljesen igaza van. Amikor a szülőket értesítik és kimegy az a papír az
kijelentő módban rögzíti, hogy ettől eddig zárva van az óvoda. De hogy ebben az időszakban
milyen lehetősége és joga van a szülőnek a gyermek elhelyezésére, ami törvényi kötelezettsége
az önkormányzatnak, erről nincs szó és erről semmilyen intézkedés sincs. A lényeget
összefoglalva, az önkormányzat a jövőre nézve az óvoda nyári zárva tartás idejére is hozzon
intézkedést, hogy hogyan és milyen módon biztosítja a gyermekek felügyeletét, mert ez
törvényben biztosított alapjog a szülők részére. A végkövetkeztetésben egyet ért és nincs is
köztük szakmai vita, viszont abban van szakmai vita, hogy ez az elsődleges kötelezettsége az
önkormányzatnak nem a közoktatási törvényből származik és nem onnan ered, holott a szakmai
anyag csak onnan vezeti le, hanem a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 41. §-a. Ez az, ami kötelezően előírja és pontosan ezt írja a törvény,
hogy „a gyermekek napközbeni ellátását, különösen az olyan gyermekek számára kell
biztosítani, akiknek a testi, illetve szellemi fejlődés érdekében állandó napközbeni ellátásra van
szükség'*. Továbbá az oktatási jogok biztosának van álláspontja konkrétan ilyen esetre, amikor
a szülő panaszt nyújtott be. A szülő kérte, hogy az óvoda nyári időszakában az önkormányzat
oldja meg az óvodai ügyeleti időszakot, de az óvoda, önkormányzat elutasította a szülő igényét.
A 41. §. (1) bekezdése alapján a gyermekvédelmi törvény alapján, ami így szól „a gyermekek
napközbeni ellátása családban élő gyermekek életkorának megfelelően nappali felügyeletét,
gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni, azon gyermekek
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzési, munkaerő piaci részvételt elősegítő
programban, képzésben való részvételük, betegség vagy egyéb ok miatt napközbeni
ellátásukról nem tudnak gondoskodni”. Az ellátás formájáról a fenntartó jogosult dönteni.
Ebben is van szakmai vita, mert ebből a szakmai anyagból az derül ki számukra, hogy az óvoda
nem zárhat be, folyamatosan működnie kell. Az ombucman sem és a gyermekvédelmi törvény
sem ezt mondja. A szakmai anyag utal az óvoda SZMSZ-re is, ami nem törvénysértő és
hivatkozik arra, hogy az SZMSZ is rendelkezik arról, hogy ebben az időszakban csoport
összevonással is kell biztosítani a gyerekek napközbeni ellátását. A végkövetkeztetésben
maximálisan egyetértenek és ezt meg kell oldani, mert ez az eddigi gyakorlatban hiányzott.
Nincs róla tudomása, hogy eddig egy szülő is élt volna panasszal vagy bárhova adott volna be
kérelmet, mert, hogy itt ilyen ellátást nem biztosítanak. Ettől még a törvény az törvény és a
lehetőségeket meg kell teremteni, a felügyeleti szerv is ezt sugallja és el is kell tudni fogadni.
Hiszen itt van ez a törvény, ami a szülőknek egy garanciális jogot biztosít a gyermekek
felügyeletére vonatkozóan és ez a nyári időszakra is igaz kell, hogy legyen. Mindezekre
figyelemmel az Aljegyző Asszonnyal közösen a kiosztott határozati javaslatot írták meg.
Felolvasta a határozati javaslatot, ami a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a gyakorlat és a hétköznapok teljesen mást hoznak, ezt is
figyelembe kellene venni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a fenntartónak az a dolga, hogy a törvényi
lehetőségeket, kereteket biztosítsa a szülők részére, az, hogy hogyan biztosítják az már az ő
dolguk.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
115/2017.(VIII.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálva a Baranya Megyei
Kormányhivatalnak a Sásdi AMK Óvodája és Bölcsődéje nyári zárva tartásával
kapcsolatos javaslatát a következőkről döntött.
A képviselő-testület a javaslattal részben egyetértve kimondja annak szükségességét,
hogy az önkormányzatnak az óvoda nyári zárva tartása idején az óvodás és bölcsődés
gyermekek napközbeni felügyeletéről, elhelyezéséről a gyermekek védelméről szóló
1997. évi XXXI. törvény szerinti napközbeni ellátása, mint kötelező alapellátás
biztosításával gondoskodnia kell. A képviselő-testület a 2018. évi nyári óvodai zárás
alatti napközis ellátás megszervezése érdekében a következőket ütemtervet alkotja:
az óvodavezető legkésőbb 2018. január 20-ig mérje fel és terjessze a
Humánügyek Bizottsága elé a teljes nyári időszakban - beleértve a tervezett zárás
időszakát is - az óvodai nevelés és a napközbeni ellátás iránti szülői igényeket. A
bizottság legkésőbb 2018. február 5-ig hozzon döntést az óvoda nyári zárásáról,
amelyről az óvodavezető február 15-ig értesítse a szülőket azzal, hogy a nyári zárás
időszakában folyamatosan az igénybevevői létszámnak megfelelően legalább egy
csoportban napközbeni ellátás lesz, melynek során a nevelés nélküli munkanapoknak
megfelelő tartalommal történik a gyermekek ellátása.
az óvodavezető a nyári zárási javaslatával egyidejűleg - amennyiben a szülők
legalább egy gyermek zárási időszakban történő napközbeni ellátási igényét jelezték terjesszen elő szakmailag előkészített javaslatot az óvoda és bölcsőde zárása idejére az
óvodás és bölcsődés gyermekek elhelyezése érdekében. A napközbeni ellátás
megszervezése során legyen figyelemmel arra, hogy legalább egy csoportban
folyamatosan meg kell szervezni az állandó felügyeletet, ahol a gyermekekkel az
óvodai nevelésre vonatkozó szabályoknak megfelelő időkeretben, megfelelő
szakképzettségű személyeknek kell foglalkozni. A gyermekek étkeztetését - akár az
óvodai konyha működtetésével, akár a közösségi ház konyhájából szállított
étkeztetéssel - az óvodai/bölcsődei étkeztetés szabályai szerint kell megszervezni.
Mindezek mellett biztosítani kell megfelelő munkaszervezéssel a nyári karbantartás itakarítási munkák és a szabadságok kiadását is. Az óvodavezető szakmai javaslatának
megfelelően készítse elő az intézmény nyári napközi többletköltségeit is tartalmazó
éves költségvetésére vonatkozó javaslatát.
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A képviselő-testület a nyári napközbeni ellátás megszervezésének módjáról a
költségvetése elfogadásával egyidejűleg dönt.
A továbbiakban - a 2018. év tapasztalatai alapján - eszerint történik az óvodás és
bölcsődés gyermekek számára a nyári napközbeni ellátás megszervezése.
A képviselő-testület a javaslat azon részével, amely szerint a köznevelési törvény
szerinti óvodai nevelést kell biztosítani folyamatosan, zárás nélkül, nem tudja
elfogadni, amennyiben óvodai nevelésen a gyermekek napközbeni ellátása mellett a
szakmai szabályoknak megfelelően a gyermekkel való tervszerű, életkorának
megfelelő, fejlődését szolgáló foglalkozást is értünk.
Határidő: kormányhivatali értesítésre 2017. szeptember 29. egyébként ütemterv
szerint
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Gálné Banizs Gabriella intézményvezető
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a harmadik rész a bizottságnak és a jegyzőnek szól.
Tisztázó kérdések a Művelődési Ház vezetőjének pályáztatásával kapcsolatosan, egy
figyelemfelhívó levél. Adminisztratíve elkövettek egy hibát, amit orvosolni fognak. A
Humánjóléti Bizottság döntést előkészítő bizottságként működött és nem Humánjóléti
Bizottságként és elkövették azt a hibát, hogy Humánjóléti Bizottság ülés jegyzőkönyvébe
rögzítették ezeket a dolgokat.
2,/ 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 július 10-én rendkívüli testületi ülést tartottak,
melyről szeretne pár dolgot megemlíteni, mivel Hausmann Mária és Székely Szilárd képviselők
nem vettek részt. A 6-ik napirendi ponthoz is kapcsolódni fog. Tehát ezen a rendkívüli ülésen
napirendi pont volt a piac és zöldváros pályázat előkészítése, településfejlesztési rendelet
megalkotása, Fáy András u. 38. szám alatti ingatlan felújítása és a Sásd Városi Koncertfúvós
Zenekar kérelme, amiben nem döntött a testület, a hétfőn megtartott Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsági ülésen került megtárgyalásra. A településfejlesztéssel kapcsolatos
rendelet készítése folyamatban van, készítés alatt van. Megtartották a lakossági fórumot. A
következő fórum a Hősök terei pavilonsor vállalkozóival megtartott fórum volt. Ezen a fórumon
a vállalkozók 99%-a megjelent. Ehhez a pályázati kezdeményezéshez elég pozitívan álltak
hozzá a vállalkozók. A fórum előtti testületi ülésen született egy olyan határozat, aminek a
lényege az volt, hogy meg kellett jelölniük a zöldvárosban a Hősök tere és környékét érintő
önkormányzati fejlesztéseknek a megvalósítását. Az új piaccsamok, a Hősök tere és környéke
zöld területeinek és parkolóinak megújítása. Új pavilonok létrehozása és a régiek elbontása, az
elbontás abban az esetben, hogyha az újak elkészülnek. Ezen a fórumon a vállalkozóknak
elmondta a testület, hogy milyen feltételekkel tudnak majd átmenni az új üzletbe, persze ha
nyer a pályázat (5 évre kötnének szerződést, a bérleti díj nem haladná meg a 400 Ft/m2 -es
összeget). A Fáy András u. 38. szám alatti ingatlan, ahol az önkormányzatnak is van lakása, a
tetőfelújításhoz állagmegóvás miatt az önkormányzatnak is tulajdonrész arányában hozzá kell
majd járulnia. A Fáy András u. 38. II./5. szám alatti ingatlan meg volt hirdetve eladásra, aztán
végül sikerült eladni 3,2 millió Ft-ért. A szerződés megköttetett és az önkormányzat számláján
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van az összeg. Ebben a lakásban a rendőrségnek volt része és azt kellett rendeznie az
önkormányzatnak.
A szövetkezetekről szeretne beszélni. A legnagyobb tartozó a Zöld Erő Szociális Szövetkezet
(250.000 Ft). Ellenük 2016. decemberébe elindították a végrehajtást. Sajnos nem tudnak azóta
semmit. A következő az Operando Szociális Szövetkezet, akik ellen 2016. októberében indult
végrehajtás., de sajnos eredménytelenül, a végrehajtóhoz állandóan visszaérkeznek a levelek,
tehát nem veszi át senki. Aztán a Liminitza Szociális Szövetkezet, Arbejder és a Munkaóra
Szociális Szövetkezet, amelyekről igazából beszélni kellene. Tavaly óta nem fizetnek és
igazából nem folytatnak semmilyen tevékenységet sem. A bérleti szerződés még mindig nem
lett megszüntetve. Kéri a testületet, hogy rendkívüli felmondással szüntessék meg ezekkel a
Szövetkezetekkel a bérleti szerződést fizetés meghagyás miatt.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy közös megegyezést javasolna. Tavaly szeptember
30-ig vannak kiszámlázva a bérleti díjak.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindegyik Szövetkezetnek írtak levelet, de
semmi válasz nem érkezett.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy pont ma olvasta a Szociális Szövetkezeteknél
megváltozott a jogszabály a működésűket illetően, jelentős részük megfog szűnni.
Mindenképpen szüntessék meg ezeket a szerződéseket.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy egyet ért a közös megegyezéssel való
megszüntetéssel. Az írásban kiadott anyagban az is szerepel, hogy egyezségi alap legyen, hogy
a hátralékot megfelezik, erről dönteni kell.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem felezik meg.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy egy esetben már eljártak így, ezért írta bele az
anyagba.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Zöld Erő Szociális Szövetkezetnél is
elengedték és a 250.000 Ft-ot sem kapták meg, pedig az elengedettnek a fele volt az már.
Koszorús Tímea aljegy ző elmondta, hogy a Talionis Szociális Szövetkezetnél is elengedték és
be is fizették a felét.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy léteznek-e ezek a Szövetkezetek?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Zöld Erő Szociális Szövetkezetnek e-mail címe
van, valamennyinek pedig Sásd, Szent Imre u 14. szám alatti levelezési címe van.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, ha közös megegyezéssel szűntetik meg, akkor a
tartozásokat ne engedjék el.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezzel csak munkát csinál magának, mert utána
kötelessége lesz ezeket a pénzeket behajtani. A Számvevőszék fogja előírni, hogy milyen
feladatai lesznek.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy összeadta az összegeket, 700.000 Ft-tól
van szó.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy rezsivel is tartoznak?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem, nem használják az épületeket, nincs
kulcsuk hozzá.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogyha a bérlők nem tudnak bemenni, akkor milyen
jogcímen kérik a bérleti díjat?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az épületbe bent voltak, de 2016. óta egyáltalán
nincsenek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy tavaly szeptemberbe volt e kulcsuk?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szerinte nem volt, mivel az Y-Pulyka Kft.
használta a helyiséget.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy amikor ezek a Szövetkezetek működtek, de ide már
nem jöttek, akkor fizettek székhely használatot, de menet közbe elfelejtettek szólni, hogy már
nem használják székhelyként és most megszűntek.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy papíron a székhelyük még itt van, pont ez a bajuk.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta,
adósságállománnyal együtt töröljék.

hogy

véleménye

szerint

úgy

ahogy

van

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amikor a kulcsokat visszaadták, akkori dátummal kell
felmondani a szerződéseket.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy minden próbálkozás nélkül 700.000 Ftról nem mondana le.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerződéseket mindenképpen fel kell mondani, ha
nem közös megegyezéssel, akkor rendkívüli felmondással.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy elfogadja, hogy történtek lépések és zárják le ezt a
dolgot.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy úgy gondolja, hogy a cégeknél is van
valamilyen lehetőség, hogy utána nézzen az ember, hogy léteznek e.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezeket a cégeket valószínűleg a cégbíróság
hamarosan törölni fogja. Amikor még utolsó nap rendezték a díjat, arra a napra mondják fel a
szerződéseket.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy közpénzről van szó, nagyjából 700.000
Ft-ról. Próbáljanak meg jogszerűen eljárni, mivel szerződést szegtek, mondják fel a bérleti
szerződést és követeljék tőlük az összegeket.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy meg kell próbálni, hátha sikerül behajtani
a hátralékokat.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el Alpolgármester Úr
javaslatát.
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
116/2017.(VIII.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Luminitza,
Arbejder, Munkaóra és Zöld Erő Szociális Szövetkezetekkel a kiszámlázott idő
végével, 2016. szeptember 30. napjával felajánlja a bérleti szerződés közös
megegyezéssel történő megszüntetését. Amennyiben érdemi válasz nem érkezik
a képviselő-testület rendkívüli felmondással szünteti meg, mivel nem tettek
eleget fizetési kötelezettségüknek, így az önkormányzattal szemben
helyiségbérleti hátralék áll fenn.
A képviselő-testület továbbra is követeli a fennálló helyiségbérleti hátralékok
összegét:
Lumitiza Szociális Szövetkezet
85.000 Ft,
Arbejeder Szociális Szövetkezet
185.000 Ft,
Munkaóra Szociális Szövetkezet
60.000 Ft,
Zöld Erő Szociális Szövetkezet
250.000 Ft.
Határidő: közlésre 2017. szeptember 15.
Felelős: Rabb Győzöné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a TÖOSZ-tól érkezett egy felhívás, egy erdélyi
faluban Bözödújfaluban leomlott a templomtorony és gyűjtést indítottak el ennek felújítására.
Akit érdekel annak megmondja a számlaszámot és oda lehet adakozni.
Július 7-én megérkezett a két csúszda a játszóterekre, ami miatt nem tudott üzemelni a játszótér.
Tegnap előtt volt Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülés és ott beszélték, hogy
van három fa, amit ki kellene vágni. Az egyik a temetőnél van közel egy sírhoz, a másik a
Szobor kertben, ami kiszáradt és a harmadik az óvodánál van, ami igaz, hogy a Dr. Várnai
József udvarában van, de a nagy ágai átlógnak az óvoda udvarába, a doktor úr is beleegyezett a
fa kivágásába. 30.000 Ft-ba fog kerülni darabja a fák kivágásának.
A mezőgazdasági közmunkába elég sok terményük (zöldség, hagyma, bab) lett. Abban kellene
döntenie a testületnek, hogy ezt értékesítik vagy szétosztják a rászorulók között a konyhán felül.
Véleménye szerint értékesíteni kellene a konyhán felül megmaradt termékeket.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy mivel a közmunkaprogram pályázatból lett, ezért
a pályázat feltétele azt mondja, ha értékesítik a termékeket, akkor a támogatás intenzivitása
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ugyanannyi összeggel csökkeni fog. Tehát ha eladják, akkor ingyen adták el, mert a befolyt
összeget vissza kell fizetni. Más megoldást kellene keresni a pénzért eladás helyett.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a termények minőségével van némi
probléma. A legnagyobbik gondjuk, hogy hol tárolnák el.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy szét kellene osztani a rászorulók között, több
értelme lenne, mint az eladásnak.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottságát kellene felhatalmazni,
hogy ebben döntést hozzon és ossza szét a rászorulók között.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Humánügyek Bizottságát
hatalmazza fel, hogy a megtermelt terményeket a településen élő rászorulók között ossza szét.
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
117/2017.(VIII,31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Humánügyek
Bizottságát arra, hogy a mezőgazdasági közmunkaprogram keretében
megtermelt terményeket ossza szét a településen élő rászorult családok között.
A képviselő-testület a megtermelt termény egy részét az általános iskola
konyhájának adományozza.
Határidő: 2017. október 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy július 4-én a földmérők kimérték az új temetővel
szembeni területet, így elindulhatott a rekultiváció. A vásártérről az építési törmelék is el lett
szállítva ide a temetőhöz. Az uszodából elhordott földdel terítik most már be a tetejét és akkor
ezzel kész is lesz.
Elkészült a Kaposvár utcában Trapp Mihály előtti árok mederlapozása. Az Attila utcában az út
áttörése megtörtént, az áteresz ki lett tisztítva és vissza is lett aszfaltozva. Hömyék felé is
elfolyik a víz. Hömyék utcában Nagy Sándomé Jucika árkánál a múltkori nagy eső után az volt
a probléma, hogy az egész mederlapozása meg van csúszva. Az egészet le kell bontani és újra
kell meder lapozni. Az is nagy problémát jelentett, ahol a németek laknak, a mögöttük lévő
árok, ami a csapadékvizet engedi le tele volt bokrokkal, ami ki lett tisztítva. Nagyon sok munka
lenne, de jelenleg 7 fő férfi dolgozik közmunkásként.
A bölcsőde bővítésével kapcsolatosan szeretné a testületet tájékoztatni, hogy Közegészségügyi
Szakhatósági szemle megtörtént július 5-én. Horváth Hilda szakügyintéző nézte meg az
irodaépületet, ami 36 m2. Mivel a törvény 12 fős csoport indításával, 3 m 2/fő-vel számol és
akkor még nem beszéltek kötelező másik helyiségekről. Tehát nem megfelelő ez az irodaépület
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bölcsődei csoport bővítésére. A bölcsőde bővítéssel kapcsolatban csak az a megoldás van, ha
új bölcsőde épül pályázati forrásból.
Az Emberi Erőforrások minisztériumától kapott felhívást az Idősek Gyalogló Országos Klub
megalakításával kapcsolatosan. A Levendula Klub ezt felvállalta, meg is alakultak és
rendszeresen végzik a gyalogló klub foglakozásokat, kirándulásokat.
Sajnos nem nyertek a közművelődési pályázaton (napvitorlák a Közösségi Házba).
Meghívást kapott a szentlőrinci lobbi partira, mivel a költségvetésük nem tartalmaz ilyet, ezért
úgy döntött, hogy nem vesznek részt rajta.
Szintén az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott meghívást Budapestre a Gulág
Emlékmenetre. Tavaly ott volt, de idén nem tudott elmenni.
A Baranya Megyei Kormányhivatalba volt egy szakmai továbbképzés augusztus 15-én, Bódog
Tamás településmémök vett részt rajta. A településarculati rendelet és kézikönyv elkészítésével
kapcsolatosan kapott tájékoztatást.
A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésén, bíráló bizottsági ülésen vett részt, a Zöldváros
projekttel kapcsolatosan. Ennek a bizottságnak tagja volt Pécs főépítésze Dr. Szabó Éva, Köves
András építész, Böjté Tibor kertészmérnök. Megtekintették a beadott pályázatokat, hivatalos
eredményhirdetésre szeptember 6-án kerül sor. Ha ez megtörtént, akkor tartanak lakossági
fórumot, ahol be lesz mutatva a nyertes pályázat.
A csapadékvizes TOP-os pályázatukhoz megérkezett a pénz és a pályázati tábla is megérkezett.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy előzetes közbeszerzést csináltak vagy most
indul komplexen a program megvalósítása?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat csinál
mindent.
Továbbá elmondta, hogy az MTS Oldtimer Kft. fizetési hátralékával kapcsolatosan
folyamatosan tájékoztatta a testületet. Augusztus 15-én befizettek 1.050.000 Ft-ot, de még
350.000 Ft tartozásuk maradt. A maradék összeget a mai napra ígérték, hogy utalják, nem tudja,
hogy megérkezett e.
Ivóvízellátással kapcsolatban Jegyző Úr levelet írt Márton István műszaki ellenőrnek, de Jegyző
Úr majd fog beszélni róla.
Megjelent a pályázati felhívás a Rákóczi út 38. szám alatti ingatlan bontására. A jelentkezési
határidő szeptember 20. 10.00 óráig.
Augusztus 12-én volt a Romanap, megköszönte a meghívást, a testületi tagok is részt vettek
rajta, nagyon jól érezték magukat. Megköszönte Orsós József Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Elnökének, hogy kézbe tudta tartani a rendezvényt.
Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke megköszönte Polgánnester
Asszonynak, Képviselő-testületnek és az Önkormányzat összes dolgozójának, hogy ilyen
színvonalas Romanapot tudott rendezni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy augusztus 6-án volt a magyarhertelendi
fürdőfesztiválon főzni az Őszidő Klubbal.
Augusztus 20-án volt a Szent István napi Megyei Rendezvény. Köszönetét szeretne mondani
Nagy Csaba Elnök Úrnak, Fazekas Orsolyának és Gál Orsolyának a szervezésért, az ÁMK
összes dolgozójának és a konyha dolgozóinak is munkáját. Ezen a Megyei Rendezvényen került
sor Vadas Zoltánné, Bódog Vilmosné és néhai Vitéz Rabkovács Tibor kitüntetésére. Vadas
Zoltánné és Bódog Vilmosné részére Köz Szolgálatáért Díjat, néhai Vitéz Rabkovács Tibor
részére pedig Sásd Város Díszpolgára kitüntető címet adományoztak. Néhai Rabkovács Tibor
felesége Rabkovács Tibomé levelet küldött, amiben megköszönte a meghívást és megköszönte
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azt a megtiszteltetést, hogy a félje megkapta ezt a díjat. Plusz felvételeket, fotókat küldött, az
56-os eseményről, amit a TÉKA-nak és a Közösségi Háznak küldött.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy Sásd történelméről az 56-os eseményről
ez az egyetlen dolog, ami fennmaradt. Nagyon szépen köszönik a felvételeket és a fotókat.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Szent István napi Megyei Rendezvényen
jelentette be az elnök úr a kerékpárutat, ami a Baranya Csatorna nyomvonalán menne. A
pályázatot már be kellett adni. A pályázat Kovácsszénája, Magyarhertelend és Sásd
kerékpárforgalmi útvonal kialakításáról szól. TOP-os pályázatról van szó, melynek
költségvetése 355.758.245 millió Ft. Le van írva levélbe minden, oda fogja adni a testületnek
elolvasásra. Ami Sásdot érinti, hogy a kerékpárút Oroszlóról indulva jönne a Baranya Csatorna
nyomvonalán, aztán belterület az Erzsébet utca, Dózsa György utca, Temető utca, Hősök tere,
Kaposvári út irányába átmegy a Rózsa utcán, Jókai utcán és ott fog kiérni a városból.
A Rózsa utca lakói írtak egy levelet, igaz, hogy nincs aláírva, nevek sincsenek rajta. A lakók
azt kérik, hogy sebességkorlátozó táblát helyezzenek ki. Erre már volt próbálkozás, a Jókai
utcában a fekvőrendőr kihelyezése, ami nem jött be. Az aszfalburkolat rossz minőségét is
említik, aztán a buszsofőrök parkolását az utcában. A sofőrök úgy oldották meg a keskeny
utcában a parkolást, hogy saját árkukat feltöltötték. Ez ügyben levelet fognak írni annak az
érintettnek, aki az árkot feltöltötte. A sebességkorlátozás és az útpadka miatt a kerékpárút
megvalósításáig nem tudnak mit tenni. A lakók legyenek türelemmel, mert szabályozva lesz az
az utca, amennyiben megvalósul a pályázati projekt.
Meghívást kaptak Raaba-ba szeptember 17-re, ami nagyon rossz időpontban van, mert
szeptember 16-án lesz a Pite - és Borfesztivál. Sajnos erre a meghívásra nem fog tudni elmenni.
Felkérte az Alpolgármestert, hogy képviselje a Várost.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy szeretne rajta részt venni.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy ő is.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy majd egyeztetnek.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy saját autóval kellene menni, mert buszt nem
tudnak biztosítani.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy már kettő zárt ülésük is volt, és az azon hozott
határozatokat szeretné kihirdetni. Az egyik ilyen ülés volt június 29-én.
A képviselő-testület 102/2017.(VI.29.), 103/2017.(VI.29.) és 104/2017.(VI.29.) KTH. számú
határozatait nyilvánosan kihirdette, melyek a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva
vannak.
A következő zárt ülés július 10-én volt.
A
képviselő-testület
108/2017.(VII.10.), 109/2017.(VII. 10.),
110/2017.(VII.10.),
111/2017.(VII.10.) és 112/2017.(VII.10.) KTH. számú határozatait nyilvánosan kihirdette,
melyek a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva vannak. Nagyon sikeres volt a fórum. A
vállalkozók szinte kivétel nélkül együttmüködőek.
Továbbá elmondta, hogy a Pécsi Vízmű felszámolásával kapcsolatosan küldött ki egy
körlevelet, amit a Halmos ügyvédi iroda küldött meg. Felolvasta a levelet, amely a jegyzőkönyv
mellékleteként is csatolva van. Nagyon fontos ez a levél, mert 42 millió Ft-os követelésük volt
a Pécsi Vízmű Zrt.-vel szemben.
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A Rákóczi út 38. szám alatti ingatlan bontásával kapcsolatban, a mai napon jelent meg a
dombóvári Hétről-Hétre újságban a pályázati felhívás. Szeptember 20-ig lehet pályázni. A
kiírásban úgy kémek ajánlatot, hogy a még kinyerhető értékeket számítsa be a vállalkozási díjba
és igazolt módon kell a hulladékot elhelyeznie.
Az új kutakkal kapcsolatban elszeretné mondani, hogy Kalenics János Úr nem vett részt a
beruházásban, ő ezt már megörökölte. Szűcs Úr, aki már itt hagyta őket és Vadas Zoltán voltak
jelen mindenhol. Márton István műszaki ellenőr leírta válaszába, hogy az azért nem egészen
úgy van, ahogy a Kalenics Úr írja. Marton István válasza, hogy a pályázat nem vízmennyiség
bővítéséről szól, hanem a meglévő vízmennyiség minőségi javításáról. Nem új kutakat fúrtak,
hanem a meglévők mellé fúrtak és ez nem új vízbázis. Ha a meglévő mellé fúr le ugyanarra a
helyre, akkor eleve nincs több víz, mert abba a vízadó rétegbe annyi víz van amennyi. Nem az
dönti el, hogy mennyi a vízhozam, hogy milyen átmérőjű a cső, hanem az, hogy alatta a szűrő
átmérője mekkora és az mennyi vizet ad. Másrészt arra is utal, hogy a szűrűcsere, amit nem
tudtak megcsinálni, mert rossz állapotban volt a kút, ezért bevállalták, hogy inkább mellé fúrnak
egy kutat, ami 4 millió Ft-tal drágább volt. Ezt folyamatosan a DRV Zrt. akkori szakembereivel
egyeztették, Kalenics Úr valóban nem volt benne, ő ilyen szempontból kívülálló. Itt műszaki
átadás-átvétel volt, mindenhol a DRV részéről részt vettek. Továbbá az uszoda építését
megelőzően a tervezési dokumentáció előkészítésének keretében a Nemzeti Sportközpontok a
DRV-t, mint szolgáltatót írásban nyilatkoztatta, hogy tudja e biztosítani azt a vízmennyiséget
az uszodához a lakosság ellátása rovása nélkül, hogy biztonságosan üzemeltetni lehessen az
uszodát.
Felolvasta a levelet, amit Csertán Gábor települési főmérnöknek írtak, amely a jegyzőkönyv
mellékleteként is csatolva van. A levelet augusztus 15-én tértivevénnyel küldtek el Siófokra,
válasz még nem érkezett.
A GYEP-ről a következő híreket tudják. Van már olyan önkormányzat, akinek a kezében már
a papír ott van, de az elektronikus rendszerbe még nincs fent, hogy nyert, ez pedig Szigetvár,
ahol első fordulóban 400 millió Ft-ot nyertek. Az saját anyagjuk még, mivel, hogy második
körös még a bíráló bizottság elé sem került be, még várakozó listán van.
Tájékoztatni szeretné a testületet, hogy a városban általános beszédtéma lett a szociális
étkeztetést bonyolító emberük Gáspár Csabáné. Az a hír járja, hogy több millió Ft-tal nem tudott
elszámolni és felmerül a visszaélés gyanúja. Az igaz, hogy amikor elment nem úgy adta át a
munkakörét, ahogy kellett volna, ezért belső vizsgálatot tartottak. A vizsgálatból látszik, hogy
vannak adminisztratív problémák az elszámolások vonatkozásában, de biztosan kijelenthető,
hogy nem tűntek el milliók. Nagyon nehéz utólag követni és ellenőrizni a szabályszerűségeket.
Felvették a kapcsolatot a belső ellenőrükkel és kifognak dolgozni egy olyan szabályzat
kiegészítést, amely egyértelművé teszi a dolgokat. Nem igazak azok az állítások és
híresztelések, hogy milliók tűntek el és visszaélésre való körülményeket, okokat nem találtak a
belső vizsgálat során.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyi Bizottsági ülésen már erről
beszéltek. Azt kérte, hogy a Humánügyi Bizottság és a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság együtt tárgyalja meg azokat is, akik tartozók és hogy többet ilyen ne forduljon elő,
ezért hozzanak egy olyan döntést, hogy aki 2 hónapig nem fizetett, az a 3-ik hónapban ne kapjon
ételt. Mindenképpen a két bizottságnak üléseznie kell, hogy ezeket a dolgokat rendbe tegyék.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az információk szerint 1,6 millió Ft a kintlévőség.
Véleménye szerint ez elképesztő, hogy egy ekkora településen hónapokig ingyen esznek.
Mindenképpen ennek utána kell nézni, ez nem maradhat így.
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Dr. Kaidon Béla jegyző még annyit szeretne elmondani, hogy a kerékpárúira a pályázat be van
adva. Ez nem az önkormányzat pályázata, hanem a Megye pályázata, amibe bevonták Sásdot
is.
A települési arculati kézikönyvvel kapcsolatban képviselő-testületi döntése alapján a
Polgármester Asszony megbízta a városi főépítészi feladatok ellátásával Lugosi Ágnes
építészmérnököt, már dolgozik rajta. Törvény által kötelező lesz viszont a testületnek majd a
rendelet tervezetet és a szabályzatot megtárgyalni. Majd miután megtárgyalta utána városi
fórumot tartani és ismertetni a rendelet tervezetben vonatkozó elképzeléseket és rendeletet csak
aztán lehet hozni. A hátidőt kitolták december 31 -ig. Ahogy elkészül a tervezet akár rendkívüli
ülésre is össze fogják hívni a testületet.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a GYEP-hez szeretne pár gondolatot elmondani.
Valóban van, aki már kézhez kapta a támogatási döntést. A döntés várható meghozatala úgy
gondolja, hogy 60 napon belül megtörténik. Úgy gondolja, hogy támogatni fogják a beadott
pályázatukat. 5 éves programról van szó. Mielőtt a testület együttműködési megállapodást fog
kötni, hogy tudja pontosan a testület, hogy mire köti, ezért szeretne egy tájékoztatást adni, hogy
mik azok a szakmai feladatok és az ehhez kapcsolódó személyzeti ábrák is.
Az a kérése, hogy a testület vegye tudomásul és hogy kerüljön majd napirendre, hogy ezt a kis
tájékoztatást a pályázatról megtartsa. A következő 2 hónapban szeretné ezt megtartani.
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
118/2017.(V ili.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
3./ Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Dr.
Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy hétfőn a Pénzügyi, Gazdasági
Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta.
Felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi pont előterjesztésére.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy a csatolt
írásbeli előterjesztés elég részletes. Jelen pillanatban a rendelet módosításáról beszélnek. Külön
beszámoló az elmúlt időszak tényszámairól a későbbiek folyamán fogja előterjeszteni. A
költségvetést a Pénzügyi Bizottság a hétfői nap folyamán megbeszélte. Azt emelné ki, ami a
legfontosabb. Sok plusz és sok mínusz mind a működésben mind a fejlesztésben. Aprólékosan
le van írva az előterjesztésben, hogy mik történtek. 54 millió Ft-os hiánnyal indultak év elején,
amivel szemben rengeteg tartalékot fel tudtak sorakoztatni. Az elmúlt időszakban viszont annyi
információt tudtak szerezni ezekkel kapcsolatban, illetve az elvárásaikkal kapcsolatban, hogy
ezek lehetővé tették azt, hogy tényleg egy pontos irányszámot tudjanak adni a végén. Ez a
kiadott anyagban 5 millió Ft hiánnyal tervez. A költségvetés nagyságához képest ez egy
elenyésző mértékű költségvetési bizonytalan bevétel. Az ÖNHIKI-s 1-es pályázatuk be lett
adva, még jelen pillanatban is elbírálás alatt van. Várhatóan ez azt jelenti, hogy eredménytelen
lesz. Ha a legrosszabbra készülnek, hogy nem kapnak innen forrást, akkor ezt tartalmazza a
kiadott anyag. Azt tartalmazza, hogy az előbb említett KEOP ivóvízminőség önerő pályázattal
kapcsolatban szerződéssel rendelkeznek a minisztériummal szemben, ugyanakkor költségvetési
forrás nem áll rendelkezésükre ebben az évben. Tehát idén biztos, hogy nem számíthatnak erre
a bevételre. Több bevételt vártak a központi intézkedések hatását ellensúlyzandó. A garantált
bérminimum a költségvetésük több, mint 20 millió Ft-tal nehezíti a működési egyensúlyukat.
A polgármesteri illetmény emelésre is vártak egy nagyobb tételt és hogy az ezzel kapcsolatos
egyéb emeléseket is esetleg finanszírozzák. Nyilván azt nem finanszírozzak, teljesen saját
erőből kell megoldaniuk. Visszatérve a garantált bérminimumra, 6,5 millió Ft-ot kapnak az
egész éves kiadási többlettel szemben és ezzel szemben több, mint 20 millió Ft a kiadásuk. Ezek
mind olyan negatív tényezők, hogy amik eredményezték a 4,5 millió Ft-os hiányt, ugyanakkor
kiemelné, hogy a költségvetésük van annyira erős, hogy ez ne okozzon gondot. Elég jelentős
tételeket sorolt fel, ha tavalyival összevetik, kb. 50-60 millió Ft-os forrás elvonásról
beszélhetnek, amit tudtak ellensúlyozni ebben a költségvetésben. Kb. ott állnak, amit a
Pénzügyi Bizottság is észrevett és azt javasolta, hogy legyen felülvizsgálva a kiadott
kívánságlista. Itt 2,9 millió Ft van első körbe betervezve a költségvetésbe, ezzel szemben a
Pénzügyi Bizottság azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy 1,8 millió Ft-ra tervezzen be és
ennek figyelembe vételével az 5 millió Ft-os bizonytalan bevétel is eltűnik a költségvetésből.
Átadta a szót Pál Csaba képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnökének a szót.
Pál Csaba képviselő. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogyha gyakorlatilag ezeket a plusz tételeket elfogadják, akkor Sásd költségvetése nulla szinten
áll, nincs probléma, de nincs osztogatás mindaddig, amíg az ÖNHIKI-s pályázat el nem dől.
Tehát takarékos üzemmódra kell váltania az önkormányzatnak. Felsorolja azokat a tételeket,
amiket Pénzügyi Bizottsági ülésen feloldottak, mert a hétköznapokhoz kell. A kulturális
rendezvények, Pite- és borfesztiválra 850.000 Ft összeget javasol elkölteni a Pénzügyi
Bizottság. A honismereti szakkör évfordulójára 200.000 Ft-ot biztosít. A Sásdi Koncertfúvós
Zenekar prágai útjára kért összeg jelen pillanatban nem teljesíthető. A Sásdi Vegyeskar
évfordulójára 200.000 Ft szavaz meg a Bizottság. 1.250.000 Ft, amit feloldott a Bizottság a
kívánságlistáról. A jelenlegi költségvetés állása alapján többet nem tudnak tenni. Ezzel még
Sásd költségvetése stabil marad, a továbbiakat pedig majd meglátják.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a pénzügyi irodavezető által elhangzott a
polgármesteri tiszteletdíjak emelése. így utólagosan Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezetővel utánaszámoltatott. Év elején a polgármesteri tiszteletdíj emelésről volt szó
igazából országos rendelet értelmében és ezáltal a képviselők és az alpolgármester úr
tiszteletdíjának emelését is megszavazták. így utólag mondja azt, hogy mivel az ÖNHIKI-n
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nem kaptak semmit, úgy gondolja, hogy ezt év elején nem kellett volna meglépniük, mivel
ebben az évben ez 1.540.000 Ft-ot jelent, hogy a tiszteletdíjakat megemelték. Ha arról
beszélnek, hogy tételeket zárolnak és meghúzzák a vonalat, akkor ezt itt el kellett, hogy mondja.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ehhez nem tud hozzászólni, mivel nem vesz fel
tiszteletdíjat, de elszeretné mondani, hogy nem a tiszteletdíjakat emelték meg, hanem az
illetményalap változott meg.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nem. Tiszteletdíjakat emelték meg.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy igazából nem csináltak semmit,
jóváhagyták azt a rendszert, amit korábban a rendeletükben lefektettek a választáskor, ami az
új önkormányzati törvénynek megfelelően már nem a köztisztviselői illetményalaphoz kötötte
a tiszteletdíjakat, hanem a polgánnester tiszteletdíjához %-os arányban. Mivel nem nyúltak
hozzá a rendelethez, ezért a törvénymódosítás, ami megemelte a polgármester tiszteletdíját
maga után vonta az összes többi képviselő és alpolgármester tiszteletdíjának az emelkedését.
Nyílván mindenki le is mondhatott volna az emelésről. Mikor erről dönteniük kellett, azért nem
tettek semmit, mert elég „virágosnak” nézett ki ez az év. Azt gondolja, hogy azok a jogos
követeléseik, amelyek a központi költségvetéssel szemben fennállnak (pl.: önerő támogatás)
akkor szóba se kerülne ez az összeg. Sőt még jutalomosztásra is volt gondolatuk, amit
egyhangúlag támogatott a testület.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a jutalmat is bánja, hogy felvette.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy őt az bántja, hogy pl. a szociális étkezésnél 1,6 millió Ft
kintlévőség van és nincs felelőse. Majd, ha mínuszba lesznek, akkor fognak szólni, hogy
mindenki mondjon le a tiszteletdíjáról.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy vagy nagyon rosszul gazdálkodnak, ha
nem bírják el a testület működését, vagy valami más külső tényező zavar be. Azt is figyelembe
kell venni, hogy 12 fő helyett 7-en vannak, Székely Szilárd tanácsnok nem vesz fel tiszteletdíjat
és nincs főállású polgármester. Ha itt főállású polgármester lenne, akkor a jelenlegi tiszteletdíj
dupláját kapná és ahhoz viszonyítva alakulna a többi tiszteletdíj is.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az önkormányzat képviselő-testületének és a
polgármester fenntartása jelenleg 30%-át éri el annak az összegnek a költségvetésben
nagyságrendileg, mint 10 évvel ezelőtt. Azt gondolja, hogy ennyit lehet rákölteni. A képviselőtestületnek nem az a feladat, hogy eldöntse, hogy sok vagy kevés a működésükre fordított
összeg, hanem hogy a város költségvetését végrehajtsa. Amíg végrehajtható a költségvetésük,
addig nem ezzel kell foglalkozni, krízis helyzetet nem lát. A Pénzügyi Bizottság elnöke az imént
erősítette meg, hogy az idei költségvetésük stabil.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogyha olyan krízis helyzet lesz, akkor eddig is megtették,
hogy lemondtak a tiszteletdíjakról, de egyenlőre nincs ilyen helyzet.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ezt el kellett, hogy mondja. Ha nyertek volna az
ÖNHIKI-n akkor nem biztos, hogy bántotta volna ez a dolog.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy amit most Polgármester Asszony
elmondott, a városban is lehetett hallani.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az egyik TOP-os nyertes pályázatuk az Arad u. 1.
szám alatti ingatlan energetikai felújítása, ami 73 millió Ft plusz a 8 millió Ft tartalék. A pénz
hiánytalanul megérkezett a számlára és megkezdték ennek megvalósítását, végrehajtását. Ez a
pályázat nem tartalmazza az Arad u. 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítását, mert azt a pályázat
nem ismerte el. Kért árajánlatot két verzióban a tetőfelújításra, amit az önkormányzat
költségvetéséből kellene jövőre finanszírozni. Ha csak az egyik oldal cserepét cserélik le újra,
akkor is az egész tető lécezését le kell cserélni, meg fóliázni és ha marad annyi jó állapotú
cserép, azt arra az oldalra lehetne felhasználni, ami kevésbé sérült. A sérültebb oldal teljesen új
cserepet kapna. Ez így bruttó 14 millió Ft és ez a legkedvezőbb. A másik verzió, ha mindent
kicserélnek az 2 millió Ft-tal drágább. Erről hamarosan kell döntenie majd a testületnek, mert
egy közbeszerzési eljárás keretében kell a pályázati forrásból végrehajtandó felújítást és az
önrészből megvalósítandó felújítási részt is meghirdetni. Ezt pedig közbeszerzési kiírásra a
második ütembe kerül sor október 1. és november 30. között. Tehát nekik addigra meg kell
nézni a jövő évi költségvetést és meg kell hirdetni ennek a munkának az elvégzését.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezt nem tudják költségvetés módosítás nélkül
megtenni, de idén már ezt nem tudják megtenni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ez jövő évi tétel.
Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy igen, de már idén meg kell hirdetni november 30-ig.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy nem tudja mennyire lehet összehasonlítani
egy Fáy András u.-i tetőszerkezet felújítással, de azt mondják hogy 1,5-3 millió Ft között van
a felújítása. Kb. 200 m2 körül van egy ilyen társasház tetőszerkezete. Ha ezt a 3 milliót
megszorozzák hárommal, még mindig 9 millió Ft lenne. Véleménye szerint sok a 14 millió Ft.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy senki nem mondta, hogy ezt kell elfogadni, de
jövőre nézve el kell ebben gondolkodni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem ő mérte fel a munkát, ennek ez a költségvetése.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt költségvetési rendelet módosításáról szóló tervezetet 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
8/2017.(IX.4.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(111.1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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4.1 Sásd Város Önkormányzatának víziközmű- rendszerre vonatkozó 2018-2032. évi
Gördülő Fejlesztési Terve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr.
előterjesztésére.

Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy két anyagról van szó, az egyik a szennyvíz, a másik
az ivóvíz.
A szennyvízzel kezdené. A 15 éves Gördülő Fejlesztési Tervet hárman (Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Bódog Tamás műszaki ügyintéző) ellenőrizték le a kiadott anyagot. Azt
ellenőrizték le, hogy azok a milliók, amiket leírtak 2018-ban és 2019-ben, elég e az a pénz, amit
terveznek és hogy van e arra annyi. Az „I” tényezőt majd külön fogja említeni, hogy hol akarja
bevonni. Az „1” tényezővel nem számol. Éves szinten az „I” tényezővel együtt durván 12 millió
Ft-os bevételük van. De van 40 millió Ft-juk a számlán, mert eddig alig költöttek. Próbálnak
beleférni az évi 10-12 millió Ft-os keretbe. 2018-ban a 12 milliót átlépi, de ők is tudják, hogy
van 40 millió Ft a számlájukon és amiket beterveztek valóban meg kell csinálni. A lényeg, hogy
a DRV úgy ossza be a pénzt, hogy külön az önkormányzattól ne kérjen fejlesztési forrást. 30
millió Ft így is megmarad a számlán, ha 2018-ban a tervezett fejlesztéseket megcsinálják.
Kérte a testületet, hogy a kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
119/2017.(VII1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-00200-02 MEKH kóddal rendelkező, DRV_S_508 kódszámú, Sásd
szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmü Ellátásért
Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11.§ szerint
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a továbbiakban: DRV Zrt.) által a 20182032. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő
Fejlesztési Tervben meghatározott, 2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV
Zrt-től megrendeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ivóvíznél ugyan ez a helyzet.
Kérte a testületet, hogy kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
120/2017.ÍVIII.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-00100-02 MEKH kóddal rendelkező, DRV V 524 kódszámú, Sásdi vízmű
megnevezésű víziközmü Ellátásért Felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. (a
továbbiakban: DRV Zrt) által a 2018-2032. időszakra elkészített Gördülő
Fejlesztési Tervet elfogadja, és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott,
2018. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
5./ Szociális tűzifa pályázat benyújtásáról szóló 113/2017.(VIII. 15.) KTH. számú
határozat pontosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy annak idején rendkívüli testületi ülés keretében
döntöttek a szociális tűzifa pályázat beadásáról.
Felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegy ző elmondta, hogy a Magyar Államkincstártól érkezett a levél, melyben
megkérik az önkormányzatot, hogy a korábban meghozott képviselő-testületi határozatot egy
mondattal egészítse ki. Egészen pontosan, hogy a rászorulóktól semmiféle ellenszolgáltatást
nem kér cserébe az önkormányzat. A testület kézhez kapta a határozati javaslatot.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
121/2017.(VIII.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatás tárgyában hozott
113/2017. (VIII. 15.) KTH. számú határozatát az alábbiak szerint pontosítja:
A képviselő-testület 422 m3 kemény lombos tűzifa beszerzésére igényel
támogatást. Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, továbbá 535.940 Ft
értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkonnányzat költségvetésében
tervezi.
Határidő: igénylés benyújtására 2017. augusztus 25.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
L'rvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy tavaly jól bevált módszer alapján
(nyilatkozatok) sikerült dönteni ez ügyben javasolta, hogy idén is ez alapján járjanak el.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy menet közbe rájött, hogy, amit
„egyebek" napirendi pontban szeretett volna elmondani, azt külön napirendi pontként, zárt ülés
keretében fogja tárgyalni a testület, igy szeretné, ha a napirendi pontok közül törölnék az
„egyebek" napirendi pontot.
A Képviselő-testület egyhangúlag egyetértett, elfogadta az Alpolgármester Úr javaslatát
és az „Egyebek” napirendi pontot törölte a felvett napirendi pontok közül.
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatta munkáját.
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