
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 10. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

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

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pintér Gábor, Székely 
Szilárd képviselők

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7 
fős képviselő-testületből jelenleg 4 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg és a 7./ napirendi 
pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

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

2. / Sásd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási
rendelet elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4. / Beszámoló az önkormányzatnál 2017. évben végzett belső ellenőrzéséről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5. / Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6. / Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIKI)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető



7. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve és a 2017. évi
mérlegbeszámolója 
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető

8. / Tájékoztató a Telenor Magyarország Zrt. üzleti ajánlatáról
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

9. / Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 7./, 8./ és 9./ 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 :

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésük április 26-án volt. 
Április 28-án volt a Közösségi Házban az „Életet az éveknek” Baranya Megyei Szervezetnek a 
nyugdíjas találkozója. 240 fő vett részt ezen a rendezvényen. 32 müsorszámot lehetett 
megtekinteni. Ezen a rendezvényen nagyon jó helyre került a színpad, nagyon jó volt az 
akusztika. Sajnálja, hogy nincs itt az Alpolgármester Úr és ezt nem hallotta. Megköszönte az 
ÁMK dolgozóinak a munkáját.
Május 1-jén Majálist rendeztek. 50 perces élő műsor volt, operetteket és táncdalokat énekel 
Egri József és társa.
Május 4-én volt a Közösségi Házban a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola ballagása. 
Május 5-én volt a Vállalkozók bálja. Köszöni azoknak a képviselőknek a részvételét, akik jelen 
voltak a bálon. Az év vállalkozója Tamás Ferenc helyi vállalkozó lett. Ezen a rendezvényen 
részt vett Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Madaras Zoltán a Baranya Megyei 
Önkormányzat közgyűlésének tagja. Götzemé Páva Mária a Komlói Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztályának vezetője is részt vett a bálon. Jó lenne, ha a vállalkozók 
nyitottabbak lennének a foglalkoztatás iránt. Külön szeretné megköszönni Dr. Kajdonné Daczi 
Erikának a dekoráció elkészítését. Továbbá köszöni az ÁMK dolgozóinak a munkáját.
Az EFOP-3.9.2 pályázatról szeretne beszélni. Kedden volt konzorciumi ülés. Ezen az ülésen a 
projektmenedzser és az érintett polgármesterek vettek részt. Az ülésen a projekt megkezdésével 
kapcsolatos aktuális tennivalókról esett szó. A hátrányos helyzetű gyerekeknek meghirdették 
az ösztöndíjprogramot. Sásdon 11 gyereknek tudnak majd adni 10 hónapon keresztül 5.000 Ft- 
ot. De ez majd külön napirendi pontként is lesz tárgyalva a május 31 .-i testületi ülésen.
Múlt hét folyamán pénteken volt itt Riegl Gábor a Baranya Megyei Önkormányzat főépítésze 
és Sánta Eszter, aki a projektmenedzsmenti feladatokkal foglalkozik a kerékpárút pályázattal 
kapcsolatban. Hamarosan meg lesz hirdetve és majd kiválasztva a tervezői mérnök, aki a 
tervezést végzi majd.
A csapadékvíz elvezetéses pályázatukkal kapcsolatban aláírásra került a vállalkozási szerződés 
a Méje Kft.-vel.
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Az Arad u. 1. felújítása során jelentkezett pótmunkákkal kapcsolatban Jegyző Úr és Bódog 
Tamás műszaki ügyintéző a kivitelezővel egyeztető megbeszélést folytatott. A tetőfelújításban 
sajnos még nem jutottak előre.
Nagyon fontos lenne a szúnyogirtás idén is. Ahogy eddig is, ugyanannál a cégnél szeretnék 
megrendelni az irtást. Az irtás összege bruttó 220.000 Ft/alkalom, de muszáj elvégeztetni. 
Minél előbb ki fog menni a szórólap a lakosságnak és véleménye szerint a jövő héten meg is 
fog törtémii az irtás.
Fontos megemlítenie a Hősök terén ismételten lerakott hulladékot. Borzasztó állapotok vannak 
ott megint. Megtekintették a kamerafelvételt és be tudták azonosítani mind a két embert, akik 
lerakták a szemetet. Eddig mentek a felszólító levelek, de úgy gondolja, hogy most már büntető 
feljelentést kell tenni és bírságot kiszabni.
A vasútállomás pártán lévő kaszálással kapcsolatban szeretné elmondani, hogy Bódog Tamás 
műszaki ügyintéző folyamatosan levelezik a MAV-al, de mai napig nem kaszálták le a nagy 
füvet. Az önkormányzat megtette ez ügyben az intézkedést, de nem történt semmi. Ezért 
szeretné megbízni Hausmann Mária képviselőt, hogy ez ügyben ő intézkedjen tovább.
Jelezte, hogy Székely Szilárd tanácsnok megérkezett a testületi ülésre.
Továbbá elmondta, hogy a Mentőállomástól kapott levelet, amiben tulajdonképpen azt kérik az 
önkormányzattól, hogy az Egyesületük székhelye lehessen a Dózsa György u. 32.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Dózsa György u. 33. legyen a székhelyük, mert az 
van fenntartva civil szervezetek számára.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Jegyző Úr javaslatát. 

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselőtestületének

67/2018.(V. 10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Mentőállomás 
Egyesülete részére a Sásd, Dózsa György utca 33. szám alatti ingatlant biztosítja 
székhelyként.

Határidő: közlésre 2018. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Baranya Megyei Önkormányzat közgyűlése 
május 7-én választotta meg új elnökét Madaras Zoltán személyében.
Május 8-án üléseztek a Társulások. Először a Sásdi Szociális Társulás ülésezett, ahol a 2017. 
évi költségvetés teljesítés és zárszámadás, a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről szóló 
beszámolót és alelnök választás napirendeket tárgyalták meg. Az alelnök Gelencsér Gábor 
Gödre község polgármestere lett. Tavaly szeretett volna Orbán Éva intézményvezető 
beszámolni a működésről, de akkor nem volt rá lehetőség, így a május 31.-i testületi ülésen 
önálló napirendi pontként megteheti. A szociális ellátáshoz sokkal kevesebb összeget kell
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hozzátenniük, mint eddig. A tavalyi évhez Sásdnak a 2.336.000 Ft helyett 867.000 Ft-ot kell 
hozzátemiie. Ez részben az INÉ működésének köszönhető.
Ezt követően a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás ülésezett. Most már hamarosan megtud 
szűnni a Társulás. A Társulásnak 2,3 millió Ft pénzmaradványa volt, amiből 900.000 Ft 
pénzmaradvány maradt, amit egy elkülönített számlán helyeznek el.
Még egy dolog, amiről szeretne beszámolni. Az Általános Iskola Igazgatója írt levelet a Sásdi 
Dcutsch Klubbal kapcsolatban. A Deutsch Klub elhelyezését a múltkori ülésen önálló napirendi 
pontként is tárgyalták, mivel Galambosné Wágner Éva a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke felkereste ez ügyben. Felolvasta a levelet: „ Tisztelt Polgármester Asszony! Valami 
félreértés történt, én jegjobb tudomásom szerint nem mondtam Galambosné Wágner Évának, 
hogy a Deutsch Klubnak ki kell költöznie az iskola épületéből. Ő hozta fe l beszélgetésünk során, 
hogy már kinőtték a helyet és neki egy nagyobb helyre lenne szüksége, amit a Polgármester 
Asszonnyal meg is fo g  beszélni. A Deutsch Klub által használt tanteremre akkor lesz szükség, 
amikor az „Iskola 2020" Köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztése a 
hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtetése érdekében című 
pályázat keretében szaktantermek kialakítására kerül sor, várhatóan 2019. nyarán. 
Üdvözlettel: Kovács Lilla ”

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Kovács 
Lilla igazgató megbízásával egyhangúlag egyetértett.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az zavaija, hogy ez a levél miért nem az igazgatói 
választás előtt érkezett.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezt a témát itt lezárja.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kerékpárút építési szakasza első állomása a tervezési 
felhívás. A tervezési felhívás három tervező felé kell megküldeni és május 22-ig kell 
beérkeznie. A Megye bonyolítja a projektmenedzsmenti feladatokat. Mivel a pályázat 
megvalósítása engedélyköteles, ezért engedélyes tervet kell készíteni és ennek a határideje a 
kiírás szerint július 12. Július elején az engedélyes terv tervezettel befognak jönni a testület elé. 
Rendkívül sok szakhatósági egyeztetést kell a tervezőnek lefolytatnia. Az egyik a Vízügyi 
Igazgatóság, a másik pedig a Közút. Ennek jövő év végéig meg kellene valósulnia. Az 
engedélyes tervdokumentáció tervezet, amit behoz majd a nyertes tervező és előad, 
költségvetési tervezetet is be kell, hogy csatoljon mellé. A kivitelezés az önkormányzat 
feladata.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a kivitelezés az önkormányzaté, a tervezésbe nincs 
beleszólásuk? Mivel az önkormányzaté a felelősség vizsgálják meg ezt a dolgot, mert a csatorna 
menti töltés alkalmatlan kerékpárút építésre. A Vízügy annak idején is leírta és most se fogja 
kiadni a dokumentumokat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pályázatban ez van, attól eltérni nem lehet. Ezek 
hatósági, szakmai kérdések, majd a szakemberek nyilatkoznak, hogy lehet vagy nem.
Továbbá elmondta, hogy az Arad u. 1. pótmunkaegyeztetése megtörtént. Viszont pluszba be 
kellett rakniuk egy pótmunkát. így 300.000 Ft-tal kerül többe a pótmunka, mint amit eredetileg 
tárgyaltak. Amit mindenképpen meg kell csinálni, a védőnőktől a szennyvíz elfolyó vezetéke, 
ami a föld alatt fut. A tetővel kapcsolatban nem jutottak dűlőre. Ha a közcélúságát megtudná 
továbbra is őrizni az önkormányzati ingatlanok karbantartása vonatkozásában, abban az esetben 
a közbeszerzési eljárást nem kötelesek saját Kft.-nél alkalmazni és egy működési támogatás
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átadásával alvállalkozó alkalmazásával a tetőfelújítást megtudnák oldani már az idén. Ha ez 
nem jön össze, akkor 1 évet kell várniuk.
A csapadékvíz elvezetési munkálatokkal kapcsolatban a kiviteli szerződés a Méje Kft.-vel alá 
lett írva. Jövö hét szerdán lesz a munkaterület átadás hivatalosan. Mivel engedélyköteles, ezért 
a hatóságot is értesíteni kell és megindul a munka. Július végével készenen van szerződésileg. 
Ezt a pályázatot kellett kiegészíteni 8,9 millió Ft-tal. Úgy néz ki, hogy 7,2 millió Ft-ra tudják 
csökkenteni az önerő nagyságát.
A Dózsa György utcai járdák felújítására beadták a pályázatot. Merk Zsolt végezte a 
költségvetést és kitalálták, hogy a felmérésbe az autóbeállókat is burkolják le, így lesz szép és 
egységes az utca. Bruttó 16 millió Ft lett a költségvetés. Viszont nem 15 %-os önrész van, 
hanem 25 %-os, ami 4 millió Ft-ot jelent.
A GYEP finanszírozással kapcsolatban elszeretné mondani, hogy az egész pénzösszeget 
visszautalták. Nincs pénz, holott a szerződés szerint már rég meg kellett volna kapniuk a 40 
vagy 60 %-ot. Kaptak egy levelet, hogy technikai okok miatt nem áll módúkban az összeget 
átutalni.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy mindenképpen fel kell Budapestre és beszélni kell 
egy illetékessel ez ügyben, hogy ez a probléma.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az iparterület eladással vannak problémák. Ahhoz, 
hogy az a terület forgalomképes legyen biztosítani kell, hogy be lehessen menni. Jelenleg nem 
közelíthető meg. Csak hídépítéssel lehet ezt a területet megközelíteni. Ez az önkormányzat 
feladata lenne. Egyeztetett Dömse Tamással és kérte, hogy gondolja át, aztán tegyen egy új 
ajánlatot (milyen költségek viselésében tud közreműködni). Ezután majd a testület 
megtárgyalja.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a március 27.-i testületi ülésen foglalkoztak a 
szociális étkeztetés jogszabályi kötelezettségből adódó átszervezésével, új szabályzatok 
kialakításával. Jelenleg aktuális is, mert a Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala működési 
engedély vizsgálata folyik, ez 2 évenkénti ellenőrzés. Jogszabályi kötelezettségük, hogy július 
végéig működési engedély módosítási kérelmet is be kell nyújtaniuk. A vizsgálat során az a 
szakmai javaslat, hogy ismét végezzenek módosítást. Tehát, hogy ne szerepeljen a konyha, mint 
ellátottak számára nyitva álló helyiség, csak a székhely maradjon csupán. így minden 
dokumentumot módosítani kell. Tehát szociális rendeletben egy mondatot kell módosítani. A 
szakmai programban lenne kicsit több módosítás. Az SZMSZ-t is ezek alapján kell módosítani. 
Majd a május 31-én tartandó testületi ülésen fogják tárgyalni külön napirendi pontként.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy szeretné megköszönni a képviselő
testületnek a bizalmát, hogy újabb 5 évre támogatják a vezetői kinevezését. Megköszönte az 
eddigi segítséget és ezentúl is szeretne számítani a képviselő-testület segítségére és bizalmára.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

68/2018.(V. 10.) 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

A 2./ és 3./ napirendi pontokat a Képviselő-testület összevontan tárgyalta.

2. / Sásd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

3. / Beszámoló az önkormányzat 2017. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az 
ülés előtt a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a költségvetést. 
Átadta a szót Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 2./ és a 3./ napirendi pontot 
összevonva mondaná el.
A zárszámadásról van szó, amikor a költségvetés előirányzatait hozzáigazítják a teljesítésekhez. 
A tavaly évben elég sokszor módosították a költségvetési előirányzatokat. A zárszámadás 
kapcsán, amit ki kell emelni az a költségvetésük teljesülése összességében, a kiadások 975. 
826.000 Ft-tal a bevételek 1.261.278 Ft-tal zárultak. Ez 285 millió Ft-os plusz a költségvetés 
szempontjából. Ezt a pluszt már tárgyalták a 2018. évi költségvetésnél. Ez a plusz költség 
javarészt a tavaly megnyert pályázati forrásokból van. Ebből a 285 millió Ft-ból 282 millió Ft 
az önkormányzatnál, 1,7 millió a Hivatalnál, 1,6 millió az ÁMK-nál maradt. Ezzel szemben 
feltudtak mutatni 478 millió Ft-os kötelezettséget mutatni. Szabad maradvánnyal nem tudnak 
tervezni, de ezt már a 2018. évi költségvetésnél is tapasztalták. A 21. számú mellékletre felhívná 
a figyelmet, ami a vagyonmérleget mutatja. 3.619.731.000 Ft-tal indultak és 3.727.916.000 Ft- 
ra tudták a vagyonmérlegüket változtatni. A főbb dologok az értékcsökkenés, ami 50 millió Ft- 
tal érintette a vagyonállományukat, a szellemi termékük a korábbi kb. 800.000 Ft-os összegről 
2,6 millió Ft-ra változott és a koncesszióba adott vízmüvagyonuk 733 millió Ft-tal van. A 
készpénz vagyonuk 255 millió Ft volt év végén. A kötelezettségeiket tekintve hasonló szinten 
vannak, ebbe benne vannak azok a dologi kiadások, amik év végén a számlán vannak, de hamar 
ki is fizetik. Ez az összeg tavalyi évben 5,3 millió Ft volt, idén 8,3 millió Ft. így alakult a 
3.728.000.000 Ft-os vagyonösszegük a forrásoknál és az eszközöknél is. A 24. számú
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mellékletben van felsorolva forgalomképesség alapján az ingatlan vagyonok. Ezt a 
nyilvántartást egy cég végzi. Ha bármi nem stimmel ezen a listán, akkor jelezzék a pénzügyi 
iroda felé és utána fognak nézni a dolgoknak. A zárszámadás 1.261.000.000 Ft-tal zárt. 
Kiemelné az önálló intézményeiket. Az ÁMK 207.311.000 Ft-os, a Hivatal 129.735.000 Ft-os, 
a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 32.662.000 Ft-os kiadással zárt Az 5. számú 
mellékleten a fejlesztési kiadások vannak részletezve. A START foglalkoztatás által beszerzett 
gépek 6,6 millió Ft+Áfa összeggel, egy korábbi kötelezettség volt, az óvoda kazán 5,3 millió 
Ft+Áfa összeggel, az ASP pályázat eszközei, illetve az ívóvíz és szennyvíz rekonstrukcióra 
elkülönítettek tavaly 43 millió Ft-ot és ebből 342.000 Ft lett a hálózatra költve. Az állami 
támogatások még pluszba jöttek a tervezethez képest. A Vállalkozók bálján is fel lett sorolva, 
hogy az adóbevételeik milyen jelentős tételek a költségvetés alakulásánál. Az iparűzési adót 33 
millió Ft-tal terveztek, amit később korrigáltak, mert közel 86 millió Ft lett a teljesítése. A többi 
adó teljesítésével együtt összesen 105 millió Ft-os közhatalmi bevételeik voltak a tavalyi év 
során. A felhalmozási bevételeik a TOP-os pályázatokat jelzik 89 millió Ft-os összegben. A 
KEOP-os ívóvíz pályázatnál sikerült az önerőt megkapni. Ingatlan értékesítésből 5,5 millió Ft- 
os bevételük származott. A DRV eszközhasználati díja 9.324.000 Ft volt, amit tavaly kaptak.

Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta, 
hogy nagyon stabil évet zártak. Azt láthatják, hogy az áthozott feladataik jelentős költséget 
igényelnek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amit mondani szeretne nem fűződik szorosan az 
anyaghoz, de érinti az önkormányzati vagyont. Az Alsóőrsi ingatlant még nem vezették át az 
önkormányzathoz még az ÁMK-nál van. Ma kapta meg a Halmos Ügyvéd Úrtól a végzést, 
hogy a bíróság a Pécsi Vízmű Zrt.-t megszűntette. Holnap a testületnek elfogja küldeni e- 
mailen. A Pécsi Vízműnek 650.000 Ft adó túlfizetése volt az önkormányzat felé, amit 
valószínű, hogy vissza kell fizetni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 2017. évi 
költségvetési rendeletet módosító 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának

5/2018.(V.16.) számú önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségv etéséről szóló 1/2017. (III.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 2017. évi 
zárszámadási rendelet tervezetet fogadja el.
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának

6/2018.(V.16.) számú önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4.1 Beszámoló az önkormányzatnál 2017. évben végzett belső ellenőrzéséről 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a belső ellenőrzésnek egyre nagyobb szerepe van az 
önkormányzatok gazdálkodásában és a kontrollrendszer működtetésében. 7 vizsgálat volt, a 7 
vizsgálatból 4 szabályszerűségi, 2 rendszeri és 1 utóellenőrzés. Korlátozottan megfelelő 6 db a 
7-ből és gyenge ldb volt, ami nem Sásd, hanem Gödre Nonprofit Kft.-je. Ahol a vizsgálatok 
folytak: a Gödrei Nonprofit Kft.-ben, az önkormányzat 2016. évi zárási feladataiban, a Hivatal 
szabályozottságának utóvizsgálatában, az ÁMK rendezvényszervezéssel kapcsolatos 
dolgaiban. Semmilyen büntető, szabálysértési, kártérítés és fegyelmi eljárás megindítására okot 
adó cselekmény nem történt a tavalyi év gazdálkodásában. Leírja, hogy az ellenőrzés során 
milyen hibákat talált az ellenőr. Ezek a hibák javíthatók. Amiről beszélni szeretne az a belső 
kontrollrendszer 5 elemének értékelése. Kiemelten fontos, hogy az önkormányzat 
gazdálkodásának folyamatában a belső kontroll érvényesüljön lebontva egészen a legutolsó 
dolgozóig adminisztratív is és számon kérhetőbb legyen. Különböző vizsgálatok voltak. 
Kiemeli a szervezeti felépítésnél, hogy a szervezetnél a szervezeti felépítés világos. A belső 
szabályzatok aktualizálása csak részben történt meg, tehát van mit pótolni. A feladatkörök 
meghatározása a munkaköri leírásokban megtörtént, de kiegészítésre szorulnak. A felelősségi 
köröket szabályzatban is rögzíteni kell. A következő, amiről beszélni szeretne az intézkedési 
terv. Ebben írják le, hogy mik azok a hiányosságok, amiken változtatni kell és ezeket az 
utóvizsgálat során fogja az ellenőr vizsgálni. Az anyagba benne van a költségvetési szerv 
vezetőjének a nyilatkozata, ez egy jogszabály módosítás alapján kötelező az irányító szervezet 
felé becsatolni. Ez arról szól, hogy a költségvetési szerv a belső kontrollrendszer működtetésére 
felelősségteljes nyilatkozatot adott ki és hogy minden rendben van. Az önkormányzat nevében, 
mint költségvetési szerv vezető, a jegyző nyilatkozik. Az ide vonatkozó kormányrendelet azt 
mondja, hogy e jogszabály alkalmazása szempontjából minősül a jegyző az önkormányzat 
költségvetési szerv vezetőjének, egyébként a polgármester az. Kötelezettségvállalás, 
utalványozás minden ilyen a polgármester feladata és jogosultsága. A belső kontrollrendszer 
ellenőrzése kapcsolatban a jegyző viselkedik úgy, mint egy költségvetési szerv vezető.
Kérte a testületet, hogy a belső ellenőrzési jelentését a 2017. évről fogadja el azzal a 
kiegészítéssel, hogy az ÁMK ellenőrzési jelentését külön napirendi pontként a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is tárgyalja és tájékoztassa majd erről a testületet,

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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illetve fogadja el utólag is az intézkedési tervben foglaltakat, amit összeállított és a 
nyilatkozatokat vegye tudomásul.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt önkormányzatnál 2017. évben végzett belső ellenőrzéséről szóló 
beszámolót a Jegyző Úr által tett kiegészítésekkel együtt.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselőtestületének

69/2018.fV. 10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt az önkormányzatnál 2017. évben végzett belső 
ellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy az ÁMK 
ellenőrzési jelentését külön napirendi pontként a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság is tárgyalja, majd ezt követően tájékoztatja a 
képviselő-testületet.
A képviselő-testület utólagosan elfogadja a jegyző által összeállított intézkedési 
tervben foglaltakat, illetve az ellenőrzési jelentéshez tartozó nyilatkozatokat 
tudomásul veszi.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Az önkormányzat 2018. évi közbeszerzési tervének felülvizsgálata 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy amikor legutóbb elfogadták a 
közbeszerzési tervet, akkor mondták, hogy elég sűrűn fognak visszajönni a módosításokkal, 
mert ahogy aktualizálódik egy pályázat, akkor azt rögtön bele kell tenni. Az egyik pályázatuk 
is indokoltnak tartotta a módosításokat. Közbeszerzési szakember jelezte, hogy milyen más 
struktúrába tartaná szakszerűbbnek a közbeszerzési tervüket. Beletettek egy plusz oszlopot és 
jelentősen leegyszerűsítették a közbeszerzés tárgyát, az irányadó eljárási rendet, nem 
hivatkoznak §-ra, mert nem szükséges, a dátumokat elég negyedéves szinten megadni, illetve 
nem kötelességük egyetlen egy összeget sem kell feltüntetniük. De ez a terv sem végleges, mert 
év közbe módosulhat, így nem jelent kötelezettséget számukra és ami nincs benne, az nem azt 
jelenti, hogy nem valósíthatnák meg maga a közbeszerzési eljárást.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2018. évi közbeszerzési tervet fogadja el.
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Kérdés, hozzászólás javasla t nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:

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

Sásd Város Képviselőtestületének

70/2018.(V. 10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervét elfogadta.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIKI) 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság már részleteiben beszélt róla.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az ÖNHIKI-s pályázatot ebben az 
évben is be kell nyújtani. A pályázat benyújtását tolják ki szeptember végéig, mert addig van a 
beadási határidő.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a működőképesség megőrzését 
szolgáló kiegészítő támogatásra a pályázatot nyújtsa be.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

71/2018. (V.10.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésére, a kialakult likviditási helyzetre és a fizetési kötelezettségekre 
tekintettel 2018. évben pályázatot nyújt be a 2018. évi költségvetési törvény 3. 
sz. melléklet III. 1. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására.

Határidő: 2018. szeptember 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta munkáját.

Rabb Győzőné 
polgármester
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