
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 27. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem 
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgármester, Pál Csaba, Urvald Péter, 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.

Igazoltan távol: Pintér Gábor 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. 
Péterfai Istvánt, továbbá a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal hivatalvezető helyettesét dr. Hevesi 
Évát. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelenleg 6 fő van jelen, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy kicsit késni fog. 
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül a 7. napirendi pontot üzleti 
érdekekre való tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg és ezen kívül plusz napirendi 
pontként, 8. napirendi pontként, szintén zárt ülés keretében az alábbi napirendi pontot tárgyalják 
meg:

Lakásügyek

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett és tárgyalási sorrenddel döntött:

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

2.1 EFOP-1.4.2-16-2016-00023 azonosító számú „Integrált térségi gyermekprogramok” 
című nyertes pályázati döntés ismertetése és az ezzel kapcsolatos feladatok 
meghatározása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

2.1 A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása, Szervezeti és 
Működési Szabályzatának felülvizsgálata, különös tekintettel a Gyerekesély Iroda 
kialakítására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Szilvia intézményvezető

2.2 A Gyerekesély Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Gábor Gyula irodavezető
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3 ./ Pályázati kiírás a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői állására 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Sásd, Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti lakóépület bontására kapott ajánlat elbírálása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5. / Elozzájáruló nyilatkozat a Szigetvári Tankerületi Központ részére a Sásd, Szent Imre út
29-31. szám alatti épületegyüttes felújításához 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

6. / Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. / A KÖZVIL Zrt.-vel kötött közvilágítási szolgáltatói szerződés megszűnésével
összefüggő szolgáltatói vagyonelszámolás jóváhagyása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8. / Lakásügyek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 7./ és 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.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Pintér Gábor képviselő megérkezett a testületi 
ülésre.

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

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülésük augusztus 31 -én volt. 
Ezen a testületi ülésen döntöttek a 2017. évi START munkaprogramban megtermelt 
terményeket értékesítik. Olyan döntés született, hogy a Humánügyi Bizottság hatáskörébe adták 
át, hogy ezt a terményt szétossza a rászorulók között. 700 kg hagyma szétosztásáról lenne szó. 
A Humánügyi Bizottság már 400 kg hagyma kiosztásáról döntött, de a kihordás még nem 
történt meg.
Szeptember 2-án volt a Levendula Klub nyárbúcsúztató rendezvénye. A képviselő-testület 
tagjai közül többen is részt vettek ezen a rendezvényen. Köszönetét mondott Orbán Évának, a 
Sásdi Szociális Szolgálat vezetőjének és az ott dolgozó személyzetnek a csapatmunkáért. A 
műsorok után Pintér Gábor szolgáltatta a zenét. Az ÁMK dolgozóinak is megköszönte a 
munkát.
Szeptember 6-án volt a Baranya Megyei Önkormányzatnál a „Zöldváros” tervpályázat 
eredményhirdetése. Ehhez kapcsolódóan szeptember 11-én 18.00 órakor tartották meg a 
lakossági fórumot. A lakossági fórumnak elég nagy volt az érdeklődése. A pályázat beadásához 
szükség volt, hogy a helyi vállalkozók aláírjanak egy szándéknyilatkozatot, hogy szeretnének

2



együttműködni a pályázatban. Ezen a fórumon részt vett Dr. Göndöc András a Baranya Megyei 
Önkormányzat főjegyzője, Riegl Gábor főépítész és Nagy Csaba elnök. Köszöni a Baranya 
Megyei Önkormányzatnak, hogy ezt a tervpályázatot lebonyolította és hogy ezzel együtt a 
forrást is biztosította. A nyertes a budapesti Marp Kft. lett, Dévényi Márton építész vezetésével. 
A pályamű be lett mutatva ezen a fórumon.
Szeptember 13-án Szigetváron volt. A Szigetvári Tankerület igazgatója Kalapáti Attila Ádám 
hívta meg. Itt Dr. Solti Péterrel, a Klebelsberg Központ elnökével tudott találkozni 
személyesen, kerekasztal beszélgetés volt. Erre a beszélgetésre a szigetvári polgármester, a 
sellyei polgármester és a szentlőrinci polgármester volt még hivatalos. Ezen a beszélgetésen a 
problémákat is ellehetett mondani és itt jelezte az elnök úr felé, hogy a Pécsi Tankerületnek 
ismét írtak levelet a Közösségi Ház tartozás miatt. Az elnök úr ígéretet tett, hogy Páva Péterrel 
fog beszélni a tartozás rendezése miatt. Még egyenlőre nem kaptak választ.
Szeptember 7-én a pénzügyi iroda elindult Fonyódligetre és Alsóörsre a szokásos őszi leltározás 
miatt és mivel még nem volt Alsóörsön, ezért ő is elment. Fonyódligeten ahogy körül néztek, 
megállapították, hogy a terasz részt egy bizonyos magasságban dekorkövel vagy valamivel ki 
kellene rakni, mert így minden évben festetni kell, költeniük kell. Alsóörsön pedig nagy 
problémát jelent, hogy nincs előtető. Ha esik az eső, akkor az ember be van zárva az épületbe, 
nem tud fedett részre kimenni. A jövő évi költségvetéskor gondolkodjanak majd egy előtetőben. 
Szeptember 14-én és 25-én is bejelentkezett és itt volt a KÖZVIL Zrt. elnöke és munkatársa, 
mivel tavaly decemberbe felmondta az önkormányzat a szerződést. De ezt majd önálló, zárt 
ülésen fogja tárgyalni a testület és ott beszélnek majd erről.
Felkereste Bregó János a Baranya Csatorna menti Vízitársulat igazgatója, hogy szeptember 
végéig ki kell neki költözni és ígéretet tett arra, hogy mindenképpen addig kiköltözik, mert a 
fűtést már nem szeretné megvárni. Azt kérte az önkormányzattól, hogy ahol van az irattár ott 
biztosítson neki egy szekrényt, ahová eltudja helyezni elzárva az összes iratot.
Szeptember 16-án volt a Pite- és Borfesztivál, nagyon jól sikerült a rendezvény. Sajnos a 
sztárvendég nem volt élvezhető, rájöttek, hogy zárt térben nem lehet koncertet tartani a 
visszhang miatt. Szeretné megköszönni az ÁMK konyhásainak, a Szakközép iskolának, a 
TEKA-nak, az Őszidő Klubnak, a Levendula Klubnak, a Foltvarró körnek, a Deutsch Klubnak 
a pitéket és a Fúvószenekarnak a palacsintákat. A főzőcsapatoknak is köszönetét szeretne 
mondani, az Oszidő Klubnak, a Borbarát körnek, a Levendula Klubnak, a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, a Kelemen Albertnek és csapatának, Balogh Attilának és Balogh Csabának, 
Hammer Attilának és Jáger Györgynek. Kiemelné és külön szeretné megköszönni Hammer 
Attiláéknak a sok halászlét, amit főztek, nagy sikere volt. Köszöni a főzést Réfí Bélának, a 
Hivatal dolgozóinak és az Óvodának. Köszöni a kulturális csoportnak a fellépéseket. Kovács 
Sándornak és Skoda Dénesnek a borokat. Köszöni a Művelődési Ház minden dolgozójának és 
vezetőjének Jusztinger Brigittának a dekorációt és a berendezést. Külön köszöni Dr. Kajdonné 
Daczi Erikának a díszítést. Sohonyai Istvánnak és Fazekas Letíciának köszöni a konferálást. 
Aztán köszönetét szeretne még mondani a vállalkozóknak, a Faodú Egyesületnek és Merk 
Zsoltnak, a Sásdi Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és a közmunkásoknak, 
mert az ő segítségük nélkül nem tudnának ilyen nagy rendezvényt lebonyolítani. Megszeretné 
köszönni Dr. Karakán Bélának, a Hegyháti Járási Hivatal vezetőjének, Nagy Csabának Baranya 
Megyei Önkormányzat elnökének, Fazekas Róbertnek a Baranya Megyei Önkormányzat 
alelnökének és családjának, Dr. Göndöc Andrásnak a Baranya Megyei Önkormányzat 
főjegyzőjének, hogy megtisztelték rendezvényüket.
A Baranya Megyei Önkormányzat megkeresésére vendégül látták és helyet biztosítottak a 
Krakkó Város Fúvószenekarának. Szeptember 22-24. között Pécsett volt egy Fúvószenekari és 
Mazsorett Fesztivál és ezen a rendezvényen vett részt a krakkói Fúvószenekar is. Szombaton 
érkeztek Sásdra. Vasárnap pedig Magyarhertelenden léptek fel. Nagy öröm volt velük 
találkozni. Köszönték Sásd Városának, hogy vendégül látták őket. Megköszönte azoknak a
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testületi tagoknak, akik részt vettek a rendezvényen és megköszönte az ÁMK dolgozóinak, 
hogy ismét berendeztek két helyszínt.
Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy sajnos a szeptember 29-i Vidámkórusok 
Fesztiváljára nem fog jönni a lengyel zenekar.
Október 6-án 12.45-kor lesz az aradi vértanúk ünnepe az öreg temetőbe a kis kápolnánál. Akik 
koszorúzni szeretnének, azok Jusztinger Brigittánál jelezzék.
A Fáy András u. 28., 30., 32., 34., 36. és 38. szám alatti társas házak lakóközössége adott be az 
önkormányzat felé kérelmet. A kérelem tartalma: a garázssoron a közvilágítást szíveskedjen az 
önkormányzat biztosítani, mivel a másik oldalon már megvalósult. Úgy tudja, hogy erre már 
készült költségvetés. A kérelem a tegnapi nap folyamán érkezett, erre nem tudtak felkészülni. 
Következő testületi ülésen önálló napirendi pontként fogják megtárgyalni, mivel anyagi 
vonzata van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy augusztus 3 1 -én volt egy testületi ülés, ahol a testület 
zárt ülésen hozott határozatot.
A képviselő-testület 122/2017.(VIII.31.) KTH. számú határozatát nyilvánosan kihirdette, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva van.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Hivatalban személyi változások lesznek. Hompola Júlia 
munkaviszonya megszűnik. Az üres állás helyet meghirdették az iktatásra vonatkozóan. A 
pályázatokat október 10-ig lehet beadni. Középfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező 
személyt várnak. Folyamatosan érkeznek a pályázatok. Más tervük is van a Hivatal létszámát 
illetően, de nem most, hanem egy későbbi időpontban.
Alsóörs kapcsán van egy feladatuk. A végleges jogi rendezésének csak az első állomásán 
vannak túl, de van még egy lépcső. Mivel intézménynek vagyona nem lehet, felmerült annak a 
gondolata, hogy esetleg az ÁMK szűnjön meg, mert ennek a tulajdonjognak át kell szállnia az 
önkormányzatra. Ezt a szerződés tervezetet megfogják csinálni, térítésmentes átruházásról lesz 
szó.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy szeptember 29-én lesz a Vidámkórusok V. Fesztiválja. 
25 éves lesz a Sásdi Vegyeskar és a Sásdi Deutsch Klub Énekkara. Sok szeretettel meghív még 
egyszer mindenkit a rendezvényre.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy szeptember 17-én vasárnap két 
képviselő társával, Hausmann Máriával és Urvald Péterrel osztrák testvértelepülésükön Raaba- 
Grambach-ba jártak a felújított városháza ünnepélyes átadóján. Illetve ezen az ünnepségen 
kapta meg az egyesített település a címerét és a hivatalos oklevelet a település alapításról. 
Szeretné megköszönni Jegyző Úrnak, hogy a Hivatal autóját a rendelkezésükre bocsátotta. 
Köszöni Hausmann Máriának és Urvald Péternek, hogy közös finanszírozásból eltudtak jutni a 
testvértelepülésükre. Úgy gondolja, hogy volt értelme az útnak. Úgy látta, hogy Raaba- 
Grambach egyre szorosabbra fűzi viszonyát Geresdlakkal, de abszolút egyenragúan kezelték 
őket. A kulturális csoportjaiknak nagyon fontos szerepet szánnak és tényleg kitüntetett 
figyelemmel kezelik őket. Úgy gondolja, hogy a jövőben lenne lehetőség arra, hogy ezt a 
kapcsolatot a korábbi szintre hozzák, tehát ajánlani tudja a kulturális csoportjaiknak azt, hogy 
a zenekar vegye fel a kapcsolatot a most újjászervezett Raaba-Grambach-i zenekarral, de akár 
a kórust is mondhatná. Úgy gondolja, hogy a jövőben lesznek még lehetőségek és azokat meg 
kell ragadniuk.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a krakkói Zenekar idelátogatásakor meghívta 
Elek Pétert és a Fúvószenekart erre a találkozóra, mert úgy gondolta, hogy nekik találkozni 
kellene, de nem jöttek el. Nem tudja, hogy a Raaba-i fúvószenekarral esetleg más kapcsolat
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alakulna e ki. Nem nagyon lát benne fantáziát. A Vegyeskar nagyon ápolja a raabaiakkal a 
kapcsolatot.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nyilván szándék az kell hozzá.
A Fáy András utcai garázssor világítására visszatérve. Valóban készült költségbecslés róla, 
hogy mennyiért lehetne megcsinálni. Elég nagy összegről van szó, de tényleg a közeljövőben 
meg kell csinálni. Annyit elszeretne még mondani, hogy az út minősége is nagyon rossz és azt 
is valahogy orvosolni kellene.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a Raaba-i volt polgármester Josef Gangl 
üdvözölte a sásdi képviselő-testületet és a sásdi lakosokat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy két települést közigazgatásilag, hatóságilag 
egyesítettek. Közös képviselő-testületük van. A két településnek egy közös hivatala van.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK iuazuató elmondta, hogy tájékoztatni szeretné a testületet, hogy 
szeptember 18-án a Sásdi Általános Művelődési Központ és Könyvtár intézményegység
vezetője beadta felmondását. Hétfőn megjelent erre az állásra a pályázat. Október 25-ig lehet 
beadni a pályázatokat és november 30-án lesz az elbírálás. Meggyesi Mónikát nevezte ki 
megbízott intézményegység-vezetőnek addig az időszakig, amíg az elbírálás meg nem történik. 
Kérte, hogy a testület fogadja el ezt a döntését.
Továbbá elmondta, hogy az ÁMK-t, mint szervezetet most lenne észszerű átgondolni. Egy 
pályázati feltétel köti össze az óvodát és a Művelődési Központot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egy esetleges szétválásról lenne szó, ha esetleg ketté 
válna a két intézmény és az ÁMK megszűnne.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy még egy dolgot szeretne elmondani, 
hogy az ÁMK munkatársaival szeretnének egy státusz tervet kidolgozni és a feladatokhoz 
hozzárendelni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy október végével esedékes ütemterv szerinti testületi 
ülés. Ott majd több önálló napirendi pontot is meg kell majd vitatni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót 
fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testületének

124/2017.(IX.27.) 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./EFOP-1.4.2-16-2016-00023 azonosító számú „Integrált térségi gvermekprogramok” 
című nyertes pályázati döntés ismertetése és az ezzel kapcsolatos feladatok meghatározása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2.1/A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása. Szervezeti 
és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, különös tekintettel a Gverekesélv Iroda 
kialakítására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Szilvia intézményvezető 

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy majd 3 döntést kell meghoznia a képviselő- 
testületnek. Az egyik az alapító okirat módosítás, aztán a Család- és Gyermekjóléti Központ 
SZMSZ-nek módosítása és a Gyerekesély Bizottság tagjainak megválasztása.
Továbbá elmondta, hogy nyert a projekt 499.990.000 millió Ft-ot és ez annak a szakmai 
gárdának az érdeme, akik ezt az anyagot összeállították és elkészítették. Felszeretné olvasni az 
érintettek neveit: Babodi Adrienn, Gábor Gyula, Kisvári Ágnes, Németh Anikó, Deli Mária, 
Kurják Jánosné, Kőműves József, Rumbus Tamás és Hosszú Sándor. Sajnos néhányukra a 
projekt megvalósításában már nem számíthatnak, ezért újítania kellett a Gyerekesély Iroda 
vezetőjének. Ennek az előkészítő munkálatai megkezdődtek. A projekt megkezdéséhez fontos 
dokumentum a pályázat megvalósíthatósági tanulmánya, amely már az előző képviselő-testületi 
döntés alapján meghatározta azt a szervezeti formát, amelyben ez a pályázat megvalósul. Ezt 
azonban nekik jogilag, szervezetileg, szerkezetileg el kell helyezniük az intézmény 
rendszerükben. Jegyzőként az a feladata, hogy ennek a jogi dokumentumait összeállítsa, 
természetesen nem egyedül tette. Konzultált Gábor Gyulával, a megbízott intézményvezetővel 
Nagy Szilviával, az Aljegyző Asszonnyal és a pénzügyi irodavezetővel is. Ennek együttes 
eredményeként elkészítették a Szervezeti és Működési Szabályzatot és ez az a dokumentum, 
ami Család- és Gyermekjóléti Központ működését szabályozza és ebbe illesztették bele a 
Gyerekesély Irodát és magát a projektet. Nagyon fontos, hogy a szervezeti egységnek, ami 
integrált része a Központnak, biztosítaniuk kellett a megvalósíthatósági tanulmányban leírtak 
szerint a szakmai önállóságát és a gazdálkodási jogkörre vonatkozó önállóságot. Nem volt egy 
egyszerű feladat egy létező önálló gazdálkodási jogkörrel és jogi személyiségű költségvetési 
szervbe beilleszteni egy kvázi költségvetési szervet. Nagyon fontos volt, hogy figyelemmel 
legyenek a hatályos jogszabályokra. A költségvetési szerv vezetője átruházhatja, megbízhat

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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más személyt, hogy az ő jogkörében ezeket az átruházott jogköröket gyakorolják. Kötelező 
érvénnyel írja elő a törvény, hogy az SZMSZ-ben mit kell szabályozniuk. Az intézményen belül 
az egyes vezetői szinteknek milyen feladatköre, hatásköre van, hogy kapcsolódnak egymáshoz, 
azért, hogy szét tudják választani, hogy ki miért felel? Elsődleges szempont volt az, hogy a 
szakmai önállóság és a gazdálkodási önállóságot biztosítsák, de mivel ez az intézmény része, 
ezért az intézmény vezetőnek is többlet feladatai és kötelezettségei vannak. A munkáltató, a 
kinevező és az egész működés, feladatkör gyakorló az iroda felett és annak vezetője felett az a 
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője.
Elszeretné mondani, hogy ebben a projektben mi is a szerepe a képviselő-testületnek. Ez egy 
szakmai program, amit szakmai szervezetek valósítanak meg, ezért a képviselő-testületnek, 
mint projektgazdának közvetlen irányítási jogosítványa nincs. Viszont olyan szakmai 
szervezeteket kellett létrehozni kötelező érvénnyel, ami viszont gyakorolni fogja a szakma 
irányítást, felügyeletet, ez pedig a Gyerekesély Bizottság. Nem önhatalmúlag alakul meg, 
hanem a megvalósíthatósági tanulmányban meghatározott érdekcsoportok, civil szervezetek és 
egyéb szervezetek képviselőit kell ide beválasztani. Ez nem az önkormányzatok közös 
pályázata, hanem Sásdé, de nem Sásd bonyolítja le, hanem a szakmai szervezetek. Elsődlegesen 
a Bizottság felügyelete mellett a Gyerekesély Iroda az ottani szakalkalmazottakkal, plusz a 
Család- és Gyermekjóléti Központ, aki kötelező szakmai együttműködő. A képviselő- 
testületnek azonban van felelőssége és jogköre, egy évbe egyszer be kell, hogy számoljon mind 
a gazdálkodásáról és mind a szakmai program alakulásáról a Gyerekesély Iroda a Család- és 
Gyermekjóléti Központ beszámolója keretén belül, de önálló alcímként. Ezért a projektért 
végső soron az önkormányzat felel. Csak olyan anyag jöhet be, amit előtte a Gyerekesély 
Bizottság megvitatott és elfogadott. A Gyerekesély Iroda gyakorlatilag a Gyerekesély 
Bizottságnak alárendelten működik.
A első döntés, amit kémek a képviselő-testülettől az a Család- és Gyermekjóléti Központ 
alapító okiratának módosítása. Kiosztásra került az írásos előterjesztés. A Gyerekesély Irodát 
beemelték az alapító okiratba és az alaptevékenységek közé beemelték a „A gyermekek, 
fiatalok és családok életminőségét javító programok” tevékenységi kört. Valamint működési 
területét kibővítették Bikallal és Oroszlóval.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy telephelyet is létesítettek, Sásd, Rákóczi Ferenc út 
41.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítását 
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 Képviselő-testületének

125/2017.(IX.27.) KTH. számú határozata

I. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát felülvizsgálva az EFOP-l .4.2-16-2016- 
00023. azonosító számú „Integrált térségi gyermekprogramok” elnevezésű 
projekt megvalósítására tekintettel, a költségvetési szerv 1/2017. számú 
módosító okiratát elfogadja.
II. A képviselő-testület a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító 
okiratát az 1/2017. számú módosító okirattal egységes szerkezetben, 2/2017. 
számon megállapította.
III. A képviselő-testület a módosító okirat aláírására és törzskönyvi 
nyilvántartásba történő benyújtására felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2017. október 6.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az SZMSZ-be azok a hatáskörök, feladatkörök 
kerültek elhatárolásra, ami az intézményen belül létrehozott iroda működési feltételeit 
meghatározza és a két vezető között kapcsolatot is szabályozza. Ebben a projektben már a 
Hivatalnak érdemi része nincs. Háttérszolgáltatás és kötelezettségük az lesz, hogy az intézmény 
gazdálkodási feladatait szervezetileg a Hivatal látja el. Kell egy munkamegosztási 
megállapodást csinálniuk, amit a törvény ír elő az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott 
intézményük és annak a Gyerekesély Irodájára és az AMK-ra is kell majd ilyen, amit majd a 
testületnek kell jóváhagynia. Az alapdokumentum, ami alapján dolgoztak az a 
megvalósíthatósági tanulmány.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy az előző GYEP-hez képest az iroda 
működése változott jelentősen?

Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezetője elmondta, hogy az előző programra épült.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Gyerekesély Iroda a tevékenységét szakmailag 
önállóan, önálló gazdálkodási jogkörrel látja el. Fő feladata a GYEP megvalósíthatósági 
tanulmányban foglalt feladatok megvalósítsa, a projekt irányítás, felügyelete és koordinálása. 
Ezen felül adminisztratív és szakmai hátteret biztosít a Gyerekesély Bizottság működéséhez. A 
Gyerekesély Iroda létszáma több lesz, mint, amit az SZMSZ-be írtak. A Gyerekesély Irodának 
van egy vezetője és 5 fő szakmai koordinátor. Az intézmény irányításában két vezetőt kell 
megkülönböztetni, az egyik az intézmény vezetője, a másik pedig a Gyerekesély Iroda vezetője. 
Az iroda vezetője gyakorolja az összes munkáltatói és gazdálkodási jogkört a Gyerekesély Iroda 
alkalmazottjai fölött függetlenül attól, hogy közalkalmazottak lesznek vagy megbízási 
jogviszonyban fogják ellátni a feladatokat. Az irodavezető elsődlegesen felelős az 
intézményvezető felé (Nagy Szilvia), közvetett módon a Gyerekesély Bizottság felé. Közvetlen 
ráhatása a képviselő-testületnek a Gyerekesély Iroda működésére nincs. A gazdálkodási 
jogkörében is felruházták mind azokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, hogy az 500 millió 
Ft-ról kizárólagosan ő rendelkezzen, tehát kiadványozás, utalványozás, kötelezettségvállalás,

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
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de a pénzügyi vezető ellenjegyzésével. A Gyerekesély Iroda az Intézmény telephelyén, Sásd, 
Rákóczi Ferenc út 41. szám alatt kerül elhelyezésre. A pályázat kiírója és a megvalósíthatósági 
tanulmány szempontjából ennek a két szervezetnek szorosan együtt kell működnie. Fontos, 
hogy úgy helyezzék el őket, hogy össze tudjanak dolgozni. A Sásdi Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szervezeti ábráját mutatta be, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva van 
(SZMSZ 22. oldal).
A GYEP projekt október 1-től fog indulni a Gyerekesély Iroda vezetőjének javaslatára és ezzel 
megkezdődne a projekt megvalósítása.
Október végén vissza fognak jönni egy javaslattal, hogy a Központ vezetőjének lényegesen 
megnőnek a feladatai és a tevékenységi köre, ezt pedig majd anyagilag el kell ismerni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Család- és Gyermekjóléti 
Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát 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

126/2017.HX.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Család- és Gyennekjóléti Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elfogadja.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

2.2/A Gverekesély Bizottság tagjainak megválasztása 
Előadó: Gábor Gyula irodavezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gábor Gyula Gverekesély Iroda vezetője elmondta, hogy a pályázatuk 100 %-an nyertes, 
hiánypótlás nélkül. Úgy gondolja, hogy a rájuk bízott feladatokat tiszteséggel és becsülettel 
megcsinálták. Az előkészítési időszak ezzel lezárul, a megvalósításnak kell nekiállni. A 
Gyerekesély Bizottságnak folyamatosan működnie kell, viszont a tagjait felül kell vizsgálni. 
Egy tervezetet készített a névsorral kapcsolatban. A civil szervezetek képviselőjére nem tudott 
javaslatot írni, ebben szeretne segítséget kérni. A Gyerekesély Projekt menedzsere menet 
közben meglett Rab Norbert hivatali dolgozó személyében.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a civil szervezetek képviselőjére a Faodú 
Egyesületet javasolja, mivel az Egyesület napi szinten foglalkozik a hátrányos helyzetű 
gyerekekkel.
A képviselő-testület a Gyerekesély Bizottság tagjairól együttesen kíván majd szavazni.
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Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy nem jó a 14 fő, mivel majd nem fognak tudni 
dönteni. Ezért a pályázatért ez a képviselő-testület vállal 500 millió Ft elköltéséről 5 éven át 
felelősséget. A sásdi önkormányzatnak közvetlen felelősség vállalása van. Az lenne a javaslata, 
hogy minél nagyobb számban vegyen benne részt a képviselő-testület tagja. További javaslata, 
hogy a képviselő-testület rajta kívül még 4 tagot delegáljon a Bizottságba.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester urat 
javasolja 15-ik tagnak.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az Urvald Péter kulturális tanácsnokot is szeretné, 
ha bizottsági tag lenne, mert ismeri a programot és részt is vett benne és ebben is részt fog venni 
előzetesen.
A Bizottság tagjait a képviselő-testület döntése határozza meg. Az előző Bizottság 17 fős volt 
és jól működött, semmi nem zárja ki, hogy ismét 17 fős legyen.
A saját és a Polgármester Asszony javaslatát is tudja támogatni, mivel mind a két személyt jó 
szakembernek tartja a saját szakterületén.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy véleménye szerint akkor legyen 17 fős a 
Gyerekesély Bizottság és akkor így javasolja 17-ik főnek Pintér Gábor képviselőt.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy teljes mértékben támogatja, hogy a képviselő- 
testületből 5-en részt vesznek és hogy köztük Pénzügyi Bizottsági tag is van.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak szerint (14 fő) és plusz 3 fővel kiegészítve együtt fogadja el a 
Gyerekesély Bizottság tagjainak névsorát (összesen 17 fő).

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

127/2017.(1X.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak és az előterjesztés szerint elfogadja Gábor Gyula 
Gyerekesély Iroda vezetőjének javaslatát a 14 fő Gyerekesély Bizottság tagjaira 
azzal, hogy a civil szervezetek képviseletében a Sásdi Faodú Egyesületet 
választja meg. Ezen felül a képviselő-testület indokoltnak tartja a bizottság 
létszámát 3 fővel bővíteni, azaz a 14 tag helyett 17 tagú lesz a bizottság. A plusz 
három főt a projektgazda képviseletében a képviselő-testület tagjai alkotják, név 
szerint: Dr. Jusztinger János alpolgármester, Urvald Péter képviselő, kulturális 
tanácsnok, Pintér Gábor képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság tagja.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezetője elmondta, hogy a munkaszervezet 90%-ban 
összeállt a koordinátorokkal együtt. 5 koordinátor helyett úgy néz ki, hogy 4 lesz és az 5-ik 
koordinátor feladatát szét fogják osztani a többi koordinátor között.
Hétfőn megkezdik a munkát.

Székely Szilárd tanácsnok ismertette a Gyerekesély Program tartalmi részeit.

3./Pálvázati kiírás a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői állására 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy december 31-el lejár az ideiglenes megbízás, amit 
a jelenlegi intézményvezető kapott. Ismét meg kell hirdetni az intézmény vezetői feladatok 
ellátására az intézményvezetői állást. Remélhetőleg most már eredménnyel tudják zárni a 
pályázati kiírást.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta írásban a határozati 
javaslatot benne a pályázati kiírást is.
Javasolta a testületnek, hogy hirdesse meg az intézményvezetői feladatok ellátására a pályázatot 
az írásban kiadott pályázati feltételekkel együtt.

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

128/2017.(IX.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok ellátására. Az intézményvezetői 
munkakör magasabb vezetői megbízással jár. Az intézményvezető feladata a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ gyermekjóléti és szociális 
szolgáltatásokat végző intézmény irányítása.
Pályázati feltételek:

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint 
személyek szakmai feladatairól és működésűk feltételeiről szóló 15/1998. (IV . 30.) NM 
rendelet 2. számú melléklet 2 .I .I . I .  alpontja szerinti végzettség és szakképzettség (felsőfokú
szociális alapvégzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakember, mentálhigiénés segítő 
szakember, okleveles szociálpolitikus-közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, szociális igazgatásszervező oklevéllel rendelkező: 
óvodapedagógus, tanító, tanár, nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, 
hittanár. hittantanár, jogász, igazgatásszervező, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: pedagógus, védőnő)
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legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén 
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
büntetlen előélet.

Az intézményvezetői megbízás feltétele az intézménnyel létesített közalkalmazotti jogviszony. 
Az intézményvezetőnek a megbízást követő 2 éven belül szociális szakvizsgát kell tennie.
Az intézményvezető 250 %-os mértékű vezetői pótlékban részesül.
Az intézményi közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, míg a magasabb vezetői 
megbízás 2018. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig tartó határozott idejű megbízás. 
A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
c) a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele 
szemben nem áll fenn.

d) a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt,
e) erkölcsi bizonyítványt
f) a vezetői megbízáshoz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló 

dokumentumok másolatát.
A pályázatokat elektronikus úton a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalba lehet benyújtani 
2017. november 15. napjáig.

A pályázati felhívást a képviselő-testület a személyügyi központ internetes oldalán, a város 
honlapján (www.sasd.hu), valamint a járás önkormányzatainak székhelyén hivatalos 
hirdetményként teszi közzé.

Határidő: közzétételre azonnal 
Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző

4./Sásd, Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti lakóépület bontására kapott ajánlat elbírálása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti lakóépület 
bontására egy ajánlat érkezett a Dolm-Trade Kft.-tői. A pályázati felhívásnak teljes mértékben 
megfelel. A cég által ajánlott hasznosítható anyagok értékével csökkentett vállalási ár 2,8 millió 
Ft+Afa. A bontás teljes körű elvégzésének és bontási törmelék jogszabály szerinti 
elszállításának és elhelyezésének biztosítására a pályázó 1,5 millió Ft-ot ajánlott a munkálatok 
hiánytalan elvégzéséig.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint tegye le a kauciót a cég és bízza 
meg őket az önkormányzat.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Dolm-Trade Kft. 
árajánlatát és a bontási munkálatokkal bízza meg a Kfit.-t 2,8 millió Ft+Áfa összegben.
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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

129/2017.(IX.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd, Rákóczi Ferenc út 38. 
szám alatti lakóépület bontásával az egyetlen ajánlatot tevő Dolm-Trade Kft.-t 
bízza meg, továbbá a Kft. árajánlatát elfogadja 2,8 millió Ft+Áfa összegben.
A Kft. a bontás teljes körű elvégzésének és bontási törmelék jogszabály szerinti 
elszállításának és elhelyezésének biztosítására 1,5 millió Ft összeget biztosít 
letétként a munkálatok hiánytalan elvégzéséig. A munkálatok hiánytalan 
elvégzését követően az önkormányzat a letétként biztosított 1,5 millió Ft-ot a 
Kft. részére visszaadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő 
vállalkozási szerződés megkötésére.

Határidő: 2017. szeptember 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./Hozzájáruló nyilatkozat a Szigetvári Tankerületi Központ részére a Sásd, Szent Imre 
út 29-31. szám alatti épületegyüttes felújításához 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Szigetvári Tankerületi Központ igazgatójától 
Kalapáti Attila Ádámtól kapott egy levelet. A sásdi általános iskola az „Iskola 2020 
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a 
minőségi oktatás megteremtése érdekében” című felhívásra benyújtott EFOP-4.1.2-17-2017- 
00012 azonosítószámú pályázata nyertes lett. Az elnyert összeg 444.725.252 Ft. A pályázatban 
megvalósuló fejlesztéseket az írásban kiadott levél tartalmazza, nagyon sok dolgot szeretnének 
megvalósítani. Az önkormányzat hozzájárulását kérik a projekt megvalósításához.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy hiánypótlási szakaszban van a pályázat.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy mint tulajdonos járuljon hozzá a 
projekt megvalósításához.

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

130/2017.(IX.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását 
adja az EFOP-4.1.2-17-2017-00012 azonosítószámú, az „Iskola 2020 
Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció 
elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében” felhívásra 
benyújtott, a Sásdi Általános Iskola épületegyüttesén és az intézményben 
lebonyolítandó projekt megvalósításához, a fejlesztések elvégzéséhez.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6.1 Bursa Hungarica Ösztöndíjpálvázat 2018. évi fordulójához csatlakozás 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző kérte a testületet, ahogy az eddigi években is idén is csatlakozzanak 
a jövő évi pályázathoz.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíj pályázat 2018. évi fordulójához csatlakozzon.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

131/2017. (IX.27.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2018. évi 
fordulójához.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgánnester

Pintér Gábor képviselő távozott a testületi ülésről egyéb elfoglaltság miatt.
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Mivel több napirendi pont nem volt, kabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta munkáját.

Kmft

polgármester

t i
Rabb Gyözőné
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