
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. február 23. napján tartott 
rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

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

Hausmann Mária képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát és az 
MSB Zrt. vezérigazgatóját Miklós Mónikát. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 
6 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontok közül a 3-as napirendi pontot töröljék. 

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett döntött:

1. / EFOP-1.5.3-16 és az EFOP-3.9.2-16 pályázatok 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Rabb Győzőné polgármester

2. / Gépkocsi vásárlása a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulástól 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3. / Központi orvosi ügyelet ellátására kötött szerződés módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

4. / Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. önkormányzati üzletrészének 
étékesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

5. / DRV Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.



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

1./ EFOP-1.5.3-16 és az EFOP-3.9.2-16 pályázatok 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a testületnek arról kell döntenie, hogy a 
pályázatokat beadják.
Felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont előterjesztésére.

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy a kiadott előterjesztésben a határozati javaslatok 2-ik 
pontjai nem jók, figyelmen kívül kell hagyni. Ilyenről nem dönthet még a testület, mert 
elektronikus úton az EFOP pályázatoknál van egy sajátos eljárási szabály, meg kíván bízni egy 
külsőst és nem saját teljesítésbe akar feladatot elvégeztetni. Közbeszerzésre meg kell hirdetni 
nyilvánosan, elektronikusan. Ezért a határozati javaslatok 2-es pontjait vegyék tájékoztatásul. 
Viszont a 2-es pontok helyébe azt kell tenniük, ami a közbeszerzési szabályzatukban is van, 
hogy majd az illetékes bizottság fogja kiválasztani a nyertes ajánlattevőt, azokból, akik az 
elektronikus kör révén bejelentkeznek és ajánlatot tesznek.
Eddig szakmai tanácsokkal Miklós Mónika MSB Zrt. igazgatója látta el őket. Az érintett 
polgármesterekkel már összeültek és egyeztettek. Az lett a döntés közösen a polgármesterek 
részéről, hogy csak az önkormányzatok legyenek konzorciumi tagok és közösen csinálják meg 
a pályázatot. Lényeges és nagy különbség az új GYEP-hez képest. Sásd Város 
Önkormányzatával pályázott, de szakmai szervet valósít meg szakmai önállósággal. A felsorolt 
7 önkormányzat együttesen és külön is felel a pályázat megvalósításáért. Lesz majd egy 
konzorciumi megállapodás jogokkal és kötelezettségekkel és a pénz települési szinten le lesz 
bontva. Tehát mindegyik önkormányzat tudni fogja, hogy mennyi az a pénz, ami az övé. A 
legjobbnak a lakosságszám arányos elosztást tartja egyenlőre. Mert rengeteg olyan program és 
eleme lesz, amit majd központilag kell megcsinálni és annak nyilván a helye az adottságok 
miatt Sásd kell, hogy legyen. A konzorciumi tagoknak kötelező együttműködése van, kötelező 
egységeik is vannak a végrehajtásra és települési szintre le lesz bontva, ha nyernek max. 250 
millió Ft-ot.
A kettő pályázat hasonlít egymásra és egyik épül a másikra. Az EFOP-3.9.2-16 pályázatnál 
bevonták Mindszentgodisát, mert a fö csapásiránya az óvoda, itt vannak kötelező mutatók, 
amiket nekik hozni kell végén az elszámolásban, hogy hányán vesznek részt a kötelező 
továbbképzésekben. Baranyaszentgyörgy és Felsőegerszeg nincs benne a listába. Ennek oka az, 
hogy nem jelezték részvételi szándékukat. A szükséges létszám meg van.
Ha most Sásd dönt ebben, akkor meg kell keresniük a leendő konzorciumi partnereket és 
hasonló döntéseket kell hozniuk. Kötelező az intézményeiket bevonni ennek a megvalósításába, 
helyi szakembereket kell bevonni ezekbe a projektekbe. Az elsődleges cél, hogy ezt a helyi 
szakemberekkel oldják meg, nincs szükségük külsősökre. Olyan komoly pályázati anyagot kell 
összeállítani kötelező mellékletként, mint szakmai terv és humánerőforrás fejlesztési terv, amit 
csak szakmai cég tud megcsinálni. Mód és lehetőség van a polgármesterek bevonására mind az 
előkészítésre, mind a megvalósításra és nem zárja ki a jogszabály, hogy a polgármesterek 
megbízási díjat kapjanak. Csak úgy kaphat megbízási díjat a polgármester, ha azt a testület 
állapítja meg és hagyja jóvá. Tehát ez testületi hatáskör. Településenként közösségszervezőket 
kell bevonni, akik a programokat megszervezik települési szinten.
Az EFOP-1.5.3-16 pályázatnál leírta az előterjesztésbe, hogy miről is szól a pályázat. A cél 
közönsége ennek a felnőtt lakosság (18 éves kortól 65 éves korig) az EFOP-3.9.2-16 
pályázatnál nem. Főleg a hátrányos helyzetűek, a munkanélküliek elhelyezkedése vagy
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munkába állásának elősegítése, továbbképzések, szakképzések mellett a közösségi lét a 
közösségi rendezvények a közösségi tudat formálása és a kulturális rendezvények. Rengeteg 
minden beletartozhat település szinten. Külön kiemeli a kultúrák találkozását, 4 nemzetiségi 
önkormányzat működik a területen, Gödrébe 2 és Sásdon 2. Lehet központilag rendezett 
nemzetiségi napokat tartani. Egészségmegőrzési program valósulhat meg.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy úgy látja, hogy egy komplex településfejlesztési 
program lesz, aminek van szociális, közoktatási, közegészségügyi, kulturális és közigazgatási 
iránya is.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy így van a közigazgatás kivételével.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a konzorciumi partnereket már meghatározták az 
előkészítéskor a települési önkormányzatok szándékaik szerint, viszont az együttműködő 
partnereket még nem. itt ennek a cégnek feladata lesz felkutasson partnereket és szeretné, ha a 
képviselő-testület ilyenkor lehatárolhatná majd azt a kört, hogy kik azok az együttműködő 
partnerek, akik később ebben dolgozhatnak. Ebből valóban nagyon sok programot lehet 
csinálni. Nagyon sok pénzt lehet majd erre elkölteni, de célszerű lenne tartalmasán. Az a cég, 
aki itt van először fog ilyen munkát végezni, célszerű lenne áttekintenie azoknak a 
ténymunkáknak az eredményét, amiket annak idején létrehoztak. Voltak nagyon jók 
egészségmegőrzési programjaik, amiket előtte feltérképeztek, felmértek. Össze kellene szedni, 
hogy mik azok az anyagok, amiket feltudnak használni. Megkérdezte, hogy mennyi idő áll 
rendelkezésre? Ugyan is azt is el kell mondani, ha 250 millió Ft-os humán erőforrás fejlesztési 
programot akarnak összeállítani és azt 30 nap alatt kívánják megtenni, úgy gondolja, hogy azért 
van rendkívüli testületi ülés mert sürgős lenne elkezdeni dolgozni. Úgy, hogy a nulláról 
indulnak 30 nap alatt nem lehet megoldani. Az eddigi rendelkezésre álló tanulmányt célszerű 
felhasználni, amit úgy ítéltek meg, hogy ténylegesen hasznos volt és sokan vettek rajta részt. 
Szeretné, ha a képviselő-testület mellé állna ennek az ügynek és az eddigi tapasztalatokkal ők 
is segítséget nyújtanának. Véleménye szerint nagyon sok mindenben fognak tudni segíteni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezért hozta be a cég ajánlatokat. Március 1. és április 
1. között be kell adni és mire a humánerő fejlesztési tervet megcsinálják, nagyon nagy munka. 
6 településre adatbázisokat kell összeállítaniuk. Ezt csak úgy lehet, ahogy Székely Szilárd 
tanácsnok mondta. Amilyen gyorsan csak lehet az elektronikus közbeszerzést ki kell írni, ha 
döntés megvan.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezt a 30 napot a fizikailag a lehetetlen kategóriába 
sorolja. Reméli, hogy a pályázati felhívás gazdája észre fogja venni, hogy ennyi pénzt nem lehet 
ésszerűen összerakni. Legalább adjon még 30 napot, de inkább 60-at az előkészítésre.

Rabb Gvőzőné polgármester jelezte, hogy megérkezett Hausmann Mária képviselő a testületi 
ülésre.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy mindenképpen az a szándéka, hogyha összeállnak 
ezek a szakmai anyagok, akkor azokat a testület lássa.
Napokon belül már az előkészítéssel kell foglalkozniuk.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ez egy meghívásos közbeszerzés az összeghatárát 
tekintve. Célszerű volna azt a szervezetet, akit megszeretnének hívni azt előtte már megindítani 
a munkafolyamatra és nem akkor, amikor aláírta a szerződést.
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Pál Csaba képviselő elmondta, hogy biztos vannak olyan profi cégek, akik erre készültek. Az 
a kérésük, hogy minél több helyi szakembert vonjanak be.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy rátér az EFOP-3.9.2-16 pályázatra. Az első pályázat 
kicsit ráépül erre. Ha nyernek az EFOP-1.5.3-16 pályázaton, akkor valószínű, hogy nyernek a 
másikon is. Az EFOP-3.9.2-16 pályázatnál a fő csapásiránya a gyerekek, a tanulók és az 
óvodák. Az állami fenntartású intézmények nem vehetnek részt ebben a pályázatban 
együttműködő félként.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, ha egymásra épülnek nem biztos, hogy kiegészítik 
egymást.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy sokkal szűkebb kört hoznak meg. Egyrészt az óvoda 
kiemelt a megvalósítás helyszíne a szakmai programba, a tekintetbe, hogy kötelező képzéseken 
vennének részt az óvodai szakalkalmazottak. A humánközszolgáltatásokban dolgozó 
szakemberek képzése kiemelt feladata ennek a projektnek és ott, ahol szakember hiány van 
megoldható ebből a pénzből, hogy finanszírozza az önkormányzat a szakképzést. Fő célcsoport 
a hátrányos gyerekek. Iskolai és munkaerő-piaci érvényesülését elősegítő iskolán kívüli 
programok megvalósítása, helyi kezdeményezések támogatása. Ott a Fonyódligeti tábor, 
elvihetné a 7 önkormányzat a gyerekeket nyaralni. Mind a kettő projekt elismeri és támogatja 
a középiskolás és felsőfokú tanulmányokat folytató gyerekek támogatását. Komoly ösztöndíjat 
és lakhatási támogatást lehet adni 2 évig. Majd rendeletet kell alkotniuk. Meg lesz majd az 
adatbázis a szakmai programba, hogy kik azok a gyerekek, akik szóba jöhetnek, de hogy azt a 
pénzt megkaphassák a testületnek kell ezt adni, ezért kell helyi rendeletet alkotni. Ez egy 
nagyon fontos elem, amivel minden önkormányzat élni fog, ahol ilyen gyerekek vannak.

Miklós Mónika MSB Zrt. vezérigazgató köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy az MSB 
Fejlesztési Tanácsadó Zrt.-től érkezett, 2001 óta tevékenykedik a pályázati tanácsadói piacon. 
Elég sok referenciával rendelkezik a Zrt. Az előző ciklusban elég sok felzárkóztató programot 
készítettek, szociális szférában is dolgoztak az infrastruktúra fejlesztések mellett. Ez egy 
nagyon jó lehetőség az önkormányzatoknak a többi pályázatok mellett. Az egyik pályázat a 
humánkapacitás fejlesztésére szolgál, az óvoda a fő csapásirány és mellette a 
közszolgáltatásban dolgozóknak a képzése. A másik pályázat pedig leginkább a felnőtt 
lakosságot, illetve a fiatal korúakat célozza meg. Az egyiknél megvalósíthatósági tanulmányt, 
a másiknál pedig egy helyi emberi erőforrás fejlesztési tervet kell készíteni. Nagyon fontos, 
hogy ezek a tanulmányok ne egy külső szemlélőnek az elképzeléseit fogalmazza meg, hanem 
hogy ők milyen problémákat, hiányosságokat, gondokat látnak a településeken. 
Tevékenységük a településfejlesztési dokumentáció, erre kell ráépíteni egy helyszíni 
egyeztetést és mellettük jönnek az egyéb együttműködő partnerek. Fontos, hogy a konzorciumi 
partner részesül támogatásban, de az egyéb együttműködő partnerek nem részesülhetnek 
támogatásban. Azok a feladatok, amik saját teljesítésben nem tudnak elvégezni az úgy is a 
közbeszerzési eljárással lesz kiválasztva. Rövid idő áll rendelkezésre a pályázatok 
összeállítására. Az EFOP-3.9.2-16 pályázat benyújtási határideje 2017. március 16., az EFOP- 
1.5.3-16 pályázaté pedig 2017. április 1. Mindenképpen párhuzamosan kell a két munkát 
elvégezni. Részt fognak venni az előkészítő munkákban is, ez a feladat úgy lesz teljesíthető.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy bíznak a cég szakmai tudásában.
Javasolta a testületnek, hogy nyújtson be pályázatot az EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán 
szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett térségek'’ című felhívásra.
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselőtestületének 

17/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gödre, Pálé, Meződ, Vázsnok és 
Varga községek önkormányzataival együttműködve és konzorciumot alkotva, 
ahol konzorcium vezető Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújtanak be az 
EFOP-1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi 
szemléletben-kedvezményezett térségek” című felhívásra.
Sásd Város Önkormányzata megbízza polgármesterét a konzorciumi 
partnerekkel a testületi jóváhagyásokat követően a konzorcium szerződés 
megkötésére.
A polgármestert a pályázat elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére és a 
pályázat beadására felhatalmazza.

Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvözőné polgármester javasolta a testületnek, hogy nyújtson be pályázatot az EFOP- 
3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett 
térségek’' című felhívásra.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselö-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

18/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete Gödre, Mindszentgodisa, Pálé, 
Meződ, Vázsnok és Varga községek önkormányzataival együttműködve és 
konzorciumot alkotva, ahol konzorcium vezető Sásd Város Önkormányzata 
pályázatot nyújtanak be az EFOP-3.9.2-16 kódszámú „Humán kapacitások 
fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek” című 
felhívásra.
Sásd Város Önkormányzata megbízza polgármesterét a konzorciumi 
partnerekkel a testületi jóváhagyásokat követően a konzorcium szerződés 
megkötésére.
A polgármestert a pályázat elkészítésére vonatkozó szerződés megkötésére és a 
pályázat beadására felhatalmazza.

Határidő: 2017. április 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Pintér Gábor képviselő és Székely Szilárd tanácsnok távozott a testületi ülésről.

2./ Gépkocsi vásárlása a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulástól 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 
tulajdonában lévő sárga buszról van szó. Jelen pillanatban a Támogató Szolgálat hordja ezzel a 
busszal a beteg gyerekeket, egy speciális gépjárműről van szó. A Kistérségi Társulás ülésére 
Gelencsér Gábor elnök bevitte a buszról az értékbecslést, melyet 766.000 Ft-ra értékeltek. Ezen 
a Társulási ülésen nem volt egyetértés, mert voltak olyan polgármesterek, akik azt mondták, 
hogy ezt a gépjármüvet hirdessék meg eladásra. Elmagyarázták a Jegyző Úrral, hogy ezzel nagy 
probléma lenne, mivel a gépjármüvet el kellene hozni, így a Támogató Szolgálat a következő 
naptól nem tudna működni. Egyenlőre abban maradtak, hogy ott hagyják a gépjárművet a 
Támogató Szolgálatnál és Gelencsér Gábor elnököt felkérték, hogy hirdesse meg eladásra. 
Mivel speciális autóról van szó, nem valószínű, hogy sok érdeklődő lesz. Tájékoztatni szeretné 
a képviselő-testületet, hogy tett egy ajánlatot a Társulás felé. Mivel a Társulásnak 470.000 Ft- 
os tartozása van Sásd felé, ezért felajánlotta, hogy a tartozás fejében Sásd átvenné a 
gépjárművet. Ezzel Sásd továbbra is a Támogató Szolgálatnak adná a gépjárművet, hogy a 
feladatot továbbra is eltudja látni. Ezt a Társulás nem fogadta el, majd visszatérnek rá, ha esetleg 
nem lesz a gépjárműre meghirdetést követően ajánlattevő. Megkérdezte a testület véleményét.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy mennyiért hirdetik meg a gépjárművet?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy értékbecsült áron, 766.000 Ft-ért.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy mi lesz akkor, ha a gépjárművet 
megveszik?
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor nagy baj lesz.
Sajnos nem tudták a Jegyző Úrral meggyőzni a Társulást.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Mindszentgodisa és Mágocs panaszkodott. Mivel 
leszavazták a támogatást, nem adták oda, ezért a Támogató Szolgálat nem szállítja a gyerekeket. 
Nem tudták meggyőzni a Társulást, hogy közszolgáltatásról van szó és ingyen is átadhatták 
volna a gépjármüvet.

Koszorús Tímea aljegyző nem fogadták el azt az érvet, hogy ingyen is odaadhatták volna a 
gépjárművet, hiszen közfeladatot lát el.
Ennél a napirendnél az ajánlattételről kellene döntenie a testületnek.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy azt is fontolják meg, hogy plusz 180.000 
Ft-ért lehet, hogy jobban járnának, ha ők megadnák akár a kikiáltási árat. Pluszba lenne 200.000 
Ft, megmarad a gépjármű és nincs rizikó.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor viszont az 1 millió Ft-ról, amiről le kellett volna 
mondaniuk, abból a saját részüket kérik vissza.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ez az 1 millió Ft, amit anno összekellett adniuk 
a településeknek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy tegyenek írásos ajánlatot, persze ha a testület 
elfogadja.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy akkor 1 évig támogatást nem kapnak? 
Tehát a gépjárművet használhatják, de a 400.000 Ft-os támogatást nem kapják meg?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy így van, 1 évig nem kap támogatást.
A Polgármester Asszony ír egy levelet a Kistérségnek, hogy a testületi döntés az, hogy az 
ajánlatot megteszi.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy tegyen írásos ajánlatot a Sásdi 
Többcélú Kistérségi Társulás felé a Társulás tulajdonában lévő Ford Transit típusú gépjárműre 
a 470.215 Ft-os tartozás fejében.
A Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 400.000 Ft összegű támogatási 
kérelmét utasítsa el, tehát 1 évig ne biztosítson részére támogatást, de a gépjármüvet továbbra 
is használhassa a közszolgáltatás ellátásának biztosítására.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

19/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete írásos ajánlatot tesz a Sásdi 
Többcélú Kistérségi Társulás felé a Társulás tulajdonában lévő LBD-521 
forgalmi rendszámú Ford Transit típusú gépjármű megvételére. Az ajánlott 
vételár 700.000 Ft, melyből beszámítandó az önkormányzat felé fennálló 
társulási tartozás, amelynek összege 470.215 Ft.
A Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 400.000 Ft 
összegű támogatási kérelmét a képviselő-testület elutasítja abban az esetben, ha 
a Kistérségi Társulástól a nevezett gépjármüvet megtudja vásárolni. Ebben az 
esetben 1 évig nem biztosít részére támogatást, de az üzemben tartott LBD-521 
forgalmi rendszámú Ford Transit típusú gépjárművet továbbra is a Kft. 
használhatja a közszolgáltatás ellátásának biztosítására.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Központi orv osi ügyelet ellátására kötött szerződés módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta írásban a sürgősségi orvosi 
ellátás működtetésére a szerződés tervezetet. Sokat nem szeretne ezzel kapcsolatban mondani, 
mert már elég részletesen át lett beszélve. A szerződés tervezet tartalmazza az 50%-os emelés 
pontos összegét. Tehát 254.790 Ft-ról havi 396.575 Ft-ra emelkedett. A szerződésben az is 
szerepel, hogy az összegek közti különbözeiét teljes egészében a Szolgáltató az orvosok és 
ápoló díjazására fordítja.
Javasolta a testületnek, hogy a sürgősségi orvosi ellátás működtetésére az írásban kiadott 
előterjesztés alapján módosítsa és fogadja el a szerződést.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

20/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Medicina Egészségügyi 
Szolgáltató Bt.-vei kötött szerződést az írásban kiadott előterjesztés alapján 
módosítja.
1. A Sásdi Medicina Egészségügyi Szolgáltató Bt. (képviseletében: Dr. Bánfi 
Zoltán) részére a sürgősségi orvosi ellátás működtetésére a bér jellegű 
költségekhez és az egyéb működési költségekhez való hozzájárulásként a havi 
254.790 Ft-ot havi 396.575 Ft-ra emeli.
2. A Szolgáltató az ügyeletben résztvevő orvosok és ápolónő díjazását teljes 
egészében biztosítja azzal, hogy a korábbi havi összeg 254.790 Ft és a megemelt 
havi összeg 396.575 Ft hozzájárulás különbözetét teljes egészében az orvosok 
és ápoló díjazására fordítja.
3. Továbbá a Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Megbízót évente 
november 30. napjáig tájékoztatja az ellátás működéséről és a hozzájárulás 
felhasználásáról a tárgyévben időarányosan.

Határidő: 2017. március 1.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

4./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft, önkormányzati
üzletrészének étékesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nincsenek közös céljaik és feladataik, ezért 
szeretné, ha megszűnne ez az ületrész. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás is ugyanezen a 
véleményen van, hogy a tulajdonrészük megszűnjön. így tud majd megszűnni a Kistérségi 
Társulás. A testületi tagok az írásos előterjesztést megkapták, az üzletrész adásvételi 
szerződésének tervezetét, melyben 10.000 Ft-ot ajánlott a Zöld Zóna Egyesület 
(képviseletében: Zentai Krisztina elnök) az üzletrészükért.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amikor kötelező volt emelni a Kft. alaptőkéjét
500.000 Ft-ról 3 millió Ft-ra, akkor ezt ők és a Kistérség is megtagadta és a Zöld Zóna Egyesület 
fizette be helyettük. Ezzel túlnyomó többsége lett a Kft.-ben. A 130.000 Ft-os érték, amit 
befizettek az alapításkor, azt vissza is kapták. Ténylegesen az önkormányzatnak ebbe pénze 
jelenleg nincs. Tehát, ha a 10.000 Ft megkapják az plusz pénz.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy adja el a tulajdonában lévő 130.000 
Ft értékű Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.-ben lévő üzletrészét
10.000 Ft vételárért a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület részére.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

21/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete eladja a tulajdonában lévő
130.000 Ft értékű Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.- 
ben lévő üzletrészét 10.000 Ft vételárért a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna 
Egyesület (képviseletében: Zentai Krisztina elnök) részére, azzal a feltétellel, 
hogy a Kft. utólag sem támaszt igényt az üzletrész értékének visszamenőleges 
megfizetésére.

Határidő: 2017. március 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./ DRV Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ez egy technikai igazítás, szeptember végén döntött 
a testület a Gördülő Fejlesztési Terv az elkészült terv jóváhagyásáról és a felhatalmazásról is. 
Kettő vízrendszerük van, az egyik a szennyvíz rendszer, a másik az ivóvízrendszer.
Tehát a képviselő-testületnek olyan döntéseket kell hoznia, hogy a 21-32160-1-002-00-02 
MEKH kódra vonatkozó, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra 
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja, a 11-32160-1-001-00-02 MEKH kóddal 
rendelkező DRV V 524 Sásdi vízműre a 2017-2031 a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg és a 21-32160-1- 
002-00-02 MEKH kóddal rendelkező DRV S 508 Sásd szennyvízelvezető és tisztító 
rendszerre a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatokat fogadja el.

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

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

22/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-00-02 
MEKH kóddal rendelkező Sásd Város vízmű Ellátásért Felelőse a víziközmü- 
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti, a Dunántúli 
Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési 
Tervet elfogadja.

Flatáridő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

23/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-001-00-02 
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524 Sásdi vízmű Ellátásért Felelőse a 
víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerinti a 
felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos 
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

24/2017.(11.23.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-00-02 
MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508 Sásd szennyvízelvezető és tisztító 
rendszer Ellátásért Felelőse a víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény 11. § szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő 
fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális 
Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.

Határidő: 2017. február 28.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Győződé 
polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek megköszönte
a megjelenést és a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárta.

12


