Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. április 30. napján tartott
testületi üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő.

Igazolatlan távoliét nem volt.
Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontok közül a 9./ napirendi pontot vegyék le
a tárgyalandó napirendi pontok közül a tegnapi nap folyamán tartott Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság ülésen hozott döntés alapján.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke javasolta,
hogy 9./ napirendi pontként tárgyalják meg:
polgármester jutalmazását.
Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
1./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2./

Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási
rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./

Beszámoló az önkormányzatoknál 2018. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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5./

Sásd Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletalkotása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

6./

A Magyar Falu Program keretében az „orvosi rendelő” alprogramhoz az MFPl/A/2019. kódszámú pályázati kiírásra új, többcélú intézmény építésére pályázat
beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7./

A Magyar Falu Program keretében az „orvosi eszköz” alprogramhoz az M FP-1/B /2019.
kódszámú pályázati kiírásra orvosi eszközök beszerzésére pályázat beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8./

Együttműködési megállapodás kötése a VP6-7-2.1-7.4.1.2-16. kódszámú külterületi
helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak kezelésére, állapotjavítására,
karbantartására vonatkozó feladatellátásra
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9./

Rabb Győzőné polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság
elnöke

10./

Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a 10./ napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalják meg mivel személyi ügyekről van szó.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
1./

t á r g v a 1 á s a:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a Sásdi Vegyeskar
vezetőjétől Lakatos Judittól és Kovács Lilla igazgató asszonytól közösen érkezett egy levél,
mely szerint a kórus pályázott egy erdélyi útra. A pályázat nyertes lett, az összeget nem tudják,
de az útiköltség 1.300 eFt. Az egész utazásra nem elég ez a pénz, ezért a kérelmükben kérték a
testület támogatását. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a tegnapi ülésén
megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött, hogy 50 eFt támogatást nyújt az utazáshoz. Személy
szerint, mint magánszemély 10 eFt támogatással ő is hozzájárulna a költségekhez.
Pintér Gábor képviselő személy szerint ő is hozzájárul 5.000,-Ft-tal a költségekhez.
Pál Csaba képviselő személy szerint ő is hozzájárul 5.000,-Ft-tal a költségekhez.
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Hausmann Mária képviselő személy szerint ő is hozzájárul 5.000,-Ft-tal a költségekhez.
Urvald Péter képviselő személy szerint ő is hozzájárul 5.000,-Ft-tal a költségekhez.
Dr. Jusztinger János alpolgármester személy szerint ő is hozzájárul 5.000,-Ft-tal a
költségekhez.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a bizottsági döntés alapján 50 eFt
támogatást állapítson meg a Sásdi Általános Iskola kórusának erdélyi utazási költségeihez.
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
51/2019. (IV.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kórusvezetö és az Általános
Iskola igazgatója közös kérelmét támogatva az „Engedd, hogy segíthessünk
Alapítvány*’ részére 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A Képviselő-testület felkéri az Alapítvány Kurátorát, hogy a támogatással
járuljon hozzá a Sásdi Általános Iskola gyerekkórusának erdélyi útjához.
Határidő:
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy április 2-án bizottsági ülésen megvizsgálták az
orvosi centrum kialakításának lehetséges helyszíneit, ahol sikerült kiválasztani a
legalkalmasabb helyszínt.
Április 4-én értesítést kaptak arról, hogy a C típusú sportnálvázaton Sásd városa nyert. Ami azt
jelenti, hogy 90 m2 területnagyságon gumiborítás lesz, ahol 8 eszköz kerül kitelepítésre. A
bizottság úgy döntött, hogy a Fáy A. utcai játszótér folytatásában lenne telepítve. A kért
dokumentumokat tovább küldték. Jelenleg a szerződés megérkezésére várnak. Ezt a tervezetet
el kell fogadni.
Az ügyeleti ellátással kapcsolatban elmondta, hogy folyamatos egyeztetéseket folytattak a Sped
Med Kft-vei. A múlt héten a polgármesterek aláírták a szerződést. Pénteken szembesültek azzal,
hogy sajnos ha május 5-ig nem jelentik be, hogy érvényes engedélyük van, akkor ők nem tudnak
júniustól indulni. Ezért leültek Dr. Farády Máriával és Dr. Bánfi Zoltánnal, így további egy
hónapra elvállalták az ügyeleti ellátást a felemelt összegért. Ez azt jelenti, hogy július 1-től
mennének át az új helyre. Jelenleg ott a felújítási munkálatok folynak.
Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy megkötötték a rendelő használatára a
bérleti szerződést egy évre. A Sped Med Kft. 50 eFt + áfa összeget fizetne.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Dr. Várnai József háziorvossal is meg kellene
kötni a szerződést havi 30 eFt összegben.
A közművelődési rendelet feladat hatásainak vizsgálatával is foglalkozott a bizottság. A
bizottság úgy döntött, hogy 4 órás minimálbérrel felvesznek rehab. foglalkoztatottat, 4-5 főről
volt szó, senki nem vállalta a feladatot. Sajnos ezt még meg kell oldani.
A gasztroturisztikai pályázaton a Lieder pályázaton nyertek. Ebből lehet majd megoldani a
Közösségi Házban a színpadfedést. Erről még hivatalosan nem érkezett meg a támogatói
döntés.
Április 12-én volt a sásdi Borverseny. Ugyanezen a napon délelőtt volt a Bm. Önkormányzat
Közgyűlésén. Ezen az ülésen az egyik napirendi pont a többletforrások igénylehetőségéről
szólt. Ilyenben részesült Szigetvár, Szentlőrinc, Komló, Siklós, Mohács, Nagykozár és
Harkány. A zöldváros projektnél Sásdnak is majd be kell adnia erre vonatkozóan az igényét.
Ezen a napon volt a Pedagógiai Szakszolgálatok Hete rendezvény keretében a zárókonferencia.
Erre a rendezvényre hívták meg a város polgármestereit, ahol a polgármesterek egy elismerő
oklevelet kaptak. Négy megyének a pedagógiai szakszolgálatnál dolgozói is jelen voltak.
Április 23-án volt a megyei Tűzoltó Nap és a Mentők napja a Kodály Központban. Nagyon
színvonalas rendezvény volt.
Április 24-én volt a TOPSZ fóruma Bikaion. ahová aljegyző asszonnyal mentek ketten.
2019. április 23-25-ig tartott az Önkéntesség Hete (Hömyék, Kossuth L. utca, Fáy A. utca,
Újtelep, Deák tér). Mindenkinek megköszönte a munkáját, akik ebben a programban részt
vettek. A helyszíneken sok szemetet gyűjtöttek össze. A program zárásaként vacsora keretében
mindenkinek megköszönte a munkáját és elismerő oklevélben részesítette a brigádvezetőket.
Külön oklevelet adott Albrecht Ferencnek és Végh Sándornak. Megköszönte Hammer
Marikának a finom babgulyás elkészítését.
A holnapi nap folyamán lesz a Sport Majális délután 14 órától, mindenkit szeretettel vár a
sportpályára. A program keretében lesznek szűrőprogramok, családoknak sportversenyt
szerveznek. Gyerekeknek ugráló-légvár, rodeóbika lesz.
Székely Szilárd képviselő 16,00 órakor megérkezett a testületi ülésre.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az eseményekről nem látott tájékoztatót
a városban. Szeretné, ha több helyen több alkalommal lennének hirdetve az események,
programok.
Dr. Kaidon Béla jegyző megköszönte Pintér Gábor képviselőnek a csúzái kirándulási
lehetőséget, ami nagyon jól sikerült. Akik részt vettek a kiránduláson, mindenki kifizette az
útiköltséget és amit ott fogyasztott.
Az önkormányzat hulladékszállítási szerződése június 30-al lejár, közbeszerzési eljárás
keretében kell újból kiválasztani a szolgáltatót. A közbeszerzési eljárás előkészítése
folyamatban van. Jövő kedden fognak a Biokom Kft. képviselőivel egyeztetni. Közbeszerzési
szakértőként Somogyi Bernadettet kérték fel, annak idején is ő készítette el a közbeszerzési
kiírást. Amikor elkészül, ezt követően szeretné, ha a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság fogadja el az anyagot. Ezt követően a nyilvános közbeszerzési eljárást el lehet
indítani. Az eljárás lezárását követően a testületnek kell majd döntenie a pályázó kilétéről.
Figyelni kell arra, hogy július 1-től legyen érvényes szerződés a szolgáltatóval.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy ismételten újra meg kellene próbálni beletenni a
zöldhulladék elszállítását is.
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Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint a kiírás két héten belül készen lesz, tehát akkor a
bizottságnak majd meg kellene tárgyalnia.
A bölcsődei pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy megkapták a hiánypótlást és azt már
teljesítették is, elbírálás alatt van, az építési engedély már jogerőre emelkedett. A hiánypótlás
alatt formai hibákat kell érteni. Meghosszabbították a bölcsődei építési pályázatok beadási
határidejét.
A piac és zöldváros projekt kapcsán a tervezői ajánlatot ismételten kiküldték 3 cégnek. A
beadási határidő május 6. Bízik abban, hogy a bizottsági ülésen ezt is majd tudják tárgyalni. A
GYEP Infra, a sportpálya felújítása, volt városháza felújítása (fűtéskorszerűsítés)
eszközbeszerzés, a kiviteli terv, ami a közbeszerzést alapozza meg, az elkészült, hamarosan a
kiírást a Túri Ügyvédi Irodával el kell készíttetni, ezt már megrendelték, a műszaki
dokumentációt még nem kapták meg. Még egy dolog van előzetes egyeztetés alatt. Az
eszközbeszerzések, ami 27 mFt. Megszakértették a Túri Ügyvédi Irodával, lehet nem is
szükséges közbeszerzés.
A leendő piaccsamok építéséhez megszerzendő építési területre elküldték a levelet a két
tulajdonosnak. 30 napos határidő kitűzésével, amennyiben addig nem jelentkeznek, akkor
kisajátítási eljárásra kerül sor.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán az egyik tulajdonos, aki
Sásdon lakik személyesen járt nála. A levélben felajánlott összeg helyett magasabb összeget
mondott, amiért eladná a területet.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Nemzeti Sportközpontok Vezérigazgatójának
levelet írt polgármester asszony, amelyben hivatalos tájékoztatást kért a testület számára, hogy
tájékoztassa a testületet arról, hogyan áll az uszoda ügye. Belső ellenőrzéssel kiderült, hogy az
a villanyóra, amit az önkormányzat telepített még az uszodához, a mai napig nincs átíratva az
ő nevükre, hiába kérték tőlük. Még a nyomtatványokat is elküldték. Ez úgy derült ki, hogy
közben óracsere volt az E-on részéről és hozták a papírt aláírás miatt mivel az önkormányzat a
tulajdonos. Folyamatosan fizették a sok számla között ezt, sajnos már közel 3 mFt-ot kifizettek
így. Ehhez a levélhez csatolták a kimutatásokat, számlákat. Kérték, hogy a számla tartalmára
vonatkozólag rendezzék az összeget. Elmondta, hogy nemcsak ezt az órát kellene átírni, hanem
a víz- szennyvíz órát is. A polgármester asszony aláírva elküldte a kérelmet a villanyórával
kapcsolatban. Ha nem érkezik semmi, akkor le kell szereltetni az órát.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy a kivitelező
vagy a Nemzeti Sportközpont kérte, hogy legyen ott egy villanyóra?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Nemzeti Sportközpontok kérte, ez benne van a
szerződésben is.
Dr. Jusztin2er János alpolgármester megkérdezte, ha nincs óracsere, akkor ez ki sem derül?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok véleménye szerint mindenképp várni kellene,
nem szabad azonnal leszereltetni, mert utána sok gonddal járna a visszaszereltetés.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mi lenne, ha nem fizetnék továbbá az ott
jelentkező költséget?
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, csak úgy lehet, ha leszereltetik az órát. Elmondta, hogy ez
ügyben többször írtak már levelet az önkormányzat nevében, semmi nem történt. Ebben a
helyzetben az a jó, hogy a gáznál csak csonk van, nincs óra.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolót 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
52/2019. (IV.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2./ és 3./ napirendi pontokat
tárgyalják együtt.
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett.

2 ./
3./

Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Beszámoló az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének teljesítéséről,
zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztések a rendelet-tervezetekről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta ezeket a napirendi pontokat. A pályázatok
és hatásai a költségvetésükre mind a működési, mind a fejlesztési kiadásaikra nagy „nyomást”
gyakorolnak. A bevételeik a tavalyi év során 2 milliárd 262.606,-Ft-ont teljesültek, a kiadási
szint pedig 1 milliárd 298 mFt-tal, van egy 964 mFt-os többletük. 3,5 milliárdnyi lekönyvelt
tételről beszélhetnek a tavalyi év során.
A költségvetés nagyságát illetően érdemes a fejlesztési, működési mérleget összehasonlítani. A
fejlesztési mérlegnél jelentkezik többletnek az 525 mFt, a működésnél pedig 443 mFt. De az
áthúzódó feladatoknál szinte javarészt a pályázatok viszik el ennek a nagyságát. A fejlesztések
terén jellemzően szintén a pályázatokhoz köthető fejlesztések voltak, annak szintén olyan
forrásai voltak, amelyek nem a saját bevételeiket gyarapítják általában, mert kötött jellegűek.
Az utakat érintően a kiadások a karbantartásnál jelentkeztek.
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A bizottsági ülésen beszéltek az adóbevételekről. 88.700 eFt-tal tervezték év elején és közel 20
mFt-os túlteljesülés jelent meg év végéig. Ebben az évben 80 mFt-tal tervezik az iparűzési adót,
remélhetőleg ez teljesülni fog, ennek eddig a 40-45 %-a jelent meg. A plusz 20 mFt-os bevétel
idén nem várható. A fejlesztési bevételeik 552 mFt-ra teljesültek (EFOP, TOP pályázatok).
A 2017. évről áthúzódó feladatok teljesülése 266 mFt-os szinttel jelentkezett, orvosi rendelő,
tanuszodára költöttek. A tanuszodánál van még egy kötelezettségvállalásuk, ami 10 mFt.
Az áthúzódó feladatokat illetően szintén a pályázati feladatok jelennek meg, a DRV Zrt.
rekonstrukciós kerete egy jelentős tétel még.
Felhívta a figyelmet arra, hogy a tavalyi év során 5 fővel növelték az álláshelyek számát, ebből
2 fő az AMK-nál, lfő a hivatalnál, a gyerekjóléti központnál 1 fő, ez központilag van
finanszírozva. Ha a járási székhely megvonásra kerül az itt 7 fővel szerepeltetett dolgozóik
közül 4,5 fő csak a járási székhelyhez van kötve. Az igazgatási csoportnál is van 1 fő
álláshelynövelésük, de ez most zárolva van ideiglenesen.
A maradványnál 964.080.000,-Ft-ról lehet beszélni, ezek felhalmozási kötelezettségeket
tudunk állítani ezzel szemben 855 mFt, további 34 mFt a működési kötelezettség, ebben
szerepel a hétvégéi ügyelet, az orvosi rendelő kialakítása, a bölcsőde építéséhez szükséges
ingatlanvásárlás, pályázati önerő, illetve az összes ittlévő pályázati bevétel, amit el kell költeni
2019. évben. Nem szerepelnek olyan tételek, amiről később született döntés. A bizottsági ülésen
is beszéltek a külterületi utak fejlesztésénél található, mind fejlesztési, mind működési
kötelezettségekről.
Az önkormányzat mérlegét illetően 3 milliárd 727 mFt-ról indultak az előző évben, 4 milliárd
364 mFt-os a 2018. évi záróállományuk. Az eszközöknél a nemzeti vagyonuk mértéke szinte
ugyanaz. Amit aktiválni tudtak növekedést, az majdnem értékcsökkenést érte el. Ami változás
a pénzeszközeik növekedése az előző évhez képest 255 mFt 2017. év végén, 933 mFt 2018. év
végén. A forrásoldalon, ami megjeleníthető itt a saját tőkeváltozásnál a mérleg szerinti
eredményük közel 500 mFt-tal emelkedett.
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontokat. Megállapítható, hogy az idei év mozgástere
szegényes. A leendő két futó projekt miatt nagyon fontos lesz a lobbizás, mert ha nem sikerül,
akkor nagy baj lesz. Ebből a leendő költségvetésből ezekhez hozzátenni 10-20 mFt-os
nagyságrendeket nem lehet. Sajnos, ha nincs önerő, akkor „fejre áll” az önkormányzat. Régen
is úgy volt, ahol jelentős az adóbevétel (pl. Boly, Kozármisleny) ott látható a fejlődés, sajnos,
ahol nincs, azokon a helyeken vegetálnak.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető kiegészítésként elmondta, hogy a költségvetésben
szereplő nagy tartalékokkal lehet biztonságosan belelépni pályázatokba.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy mindenképpen önerő
függvénye mindennek a fenntartási kötelezettség. 25-30 %-ban változott az építőipari költség.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelettervezetet fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
3/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (11.28.)
önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelettervezetet fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
4/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
4./

Beszámoló az önkormányzatoknál 2018. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a 2018. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény kiemelt szerepet szán a
jegyzőnek és testületnek kötelezettségként, hogy a költségvetési zárszámadáskor az előző évi
belső ellenőrzést is áttekintsék és megtárgyalják, értékeljék a jelentést, illetve meghozza a
szükséges intézkedéseket. 2018. évre volt belső ellenőrzési ütemtervük. Ez alapján készíti el a
belső ellenőr a belső ellenőrzést. A lényeget leírta, összefoglalta hol tartott vizsgálatokat.
A leltározás, selejtezés, vagyonnyilvántartás ellenőrzésével kapcsolatos szabályzatok. Itt talált
hiányosságokat. Adóhátralékok behajtására tett intézkedések ellenőrzése során sokat segített az
adós kollégáknak. Megváltozott a könyvelési rendszerük az adóban is. Jelen pillanatban is az a
baj, hogy nem tudják lezárni a tavalyi évet és megnyitni az idei évet.
Sokkal nagyobb az adminisztráció az ASP programban, mint eddig. Sajnos az adókivetések
sem tudtak kimenni időben, mert leállt a rendszer, központilag nem működött.
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Az ellenőrzés büntető szabálysértési, kártérítési, fegyelmi eljárás megindításakor okot adó
cselekmény nem áll fenn. Ellenőrizték a kisebbségi önkormányzatokat és a hivatalt is a
pénzügyi-számviteli szabályozottságát, annak utóvizsgálatát. A belső ellenőr több helyen talált
hibát, összességében korlátozottan megfelelőnek minősítette.
A belső szabályzatok és annak szabályszerűségét, jogszerűségét is vizsgálta. A tárgyévben
átdolgozásra került a megváltozott jogszabályi környezethez igazítva a Belső Kontroll
Szabályzat. A NGM útmutatójában meghatározottak szerint került kidolgozásra a szabályzat,
kiegészítve a szervezetre vonatkozó sajátosságokkal és a Szervezeti Integritási Szabályzat. A
Hivatal folyamatosan aktualizálja a belső szabályzatait a külső környezet változásaival
összhangban. A gyakori változások miatt a teljes naprakészség nehezen biztosítható. Az
ellenőrzési nyomvonal lefedi a főbb működési folyamatokat, ezáltal alkalmassá válik a
folyamatok nyomon követésére, valamint a folyamatgazdák teljes körű azonosítására, a
szervezetet érintő kockázatok felmérésére és kezelésére. Az ellenőrzési nyomvonal folyamatos
karbantartása, javítása folyamatos feladatot jelent. A belső ellenőr megállapította, hogy a
Hivatal humánerőforrás ellátottsága problémát mutat. A tavalyi évben a pénzügyi csoportnál
plusz 1 fő álláshelyet megszavazott a testület. Az igazgatási csoportnál már két álláshely nincs
betöltve. Jelen pillanatban egy fő nyugdíjast alkalmaznak, jövőre viszont két fő is nyugdíjba
megy. Bizonyos átcsoportosításokat kell majd végrehajtani a feladatok betöltésére.
Az ellenőrzések során tett megállapítások szerint egyes folyamatok esetében a kontrollpontok
hiányoznak, vagy helytelenül formálisan vannak végrehajtva. Az engedélyezési és jóváhagyási
eljárások, a feladat, hatás- és felelősségi körök elhatárolása rendezett, az SZMSZ-nek
megfelelő. A műveletek, folyamatok, tevékenységek elosztása - a humánerőforrás elosztását is
beleértve - megfelelnek a hatékonyabb szervezeti felépítésnek és működésnek. A Hivatal
kidolgozott és rendre aktualizált, külső jogszabályokon alapuló tervekkel, szabályzókkal
többnyire rendelkezik, a hiányosságok pótlása folyamatos. Tehát szabályozottság tekintetében
jónak mondható. Az idei évben Adatvédelmi Szabályzatot kell készíteni, adatvédelmi felelősre
is szükség lesz, a Hivatalnál az informatikusuk lesz ez a személy.
Kérte a testületet, hogy az általa elmondottakat és a kiadott anyagot fogadják el.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt az önkormányzatoknál 2018. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső
ellenőrzés rendszeréről szóló beszámolót 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
53/2019. (IV.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzatoknál 2018. évben
végzett belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzés rendszeréről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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5./

Sásd Város Önkormányzatának a közösségi együttélés alapvető szabályairól, ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendeletalkotása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a rendelet-tervezetről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy hónapok óta sok
probléma áll fenn. A legutóbbi probléma, amit felvetettek a Béke utca sarkán lévő ingatlannál
volt. A szomszédoktól több ízben is jelzést kapott, hogy nem megfelelő módon, nem kulturáltan
viselkednek az ott élő bérlők, ami ott van, az tűrhetetlen állapot. Több alkalommal kint jártak a
rendőrök is, de nem találtak olyan szabálytalanságot, amiben ők eljárhatnak. Újra levelet kaptak
az egyik szomszédtól, hogy ismét sok bérlő van az ingatlanban és ugyanolyan rendezetlen a
körülmény, amiben élnek. Aljegyző asszony telefonon többször kereste az ingatlan
tulajdonosát, aki külföldön tartózkodik. Ezután a közegészségügynek is írt levelet, ahonnét
hivatalos személy is jött és megnézte a helyszínt. A megkeresés után hivatalos levélben
tájékoztatták az önkormányzatot, hogy nekik ez ügyben nincs jogkörük bármit is tenni, nincs
szabálysértés, amit az ottélők elkövettek. Csak az önkormányzatnak van módja és lehetősége,
ha még nincs olyan rendelete, akkor hozzon egy rendeletet és abban fogalmazza meg az ilyen
lehetőségeknek az orvoslását is. Nagyon sok ingatlannal kapcsolatban kap jelzéseket a
rendetlen portákkal, területekkel kapcsolatban (fűnyírás, patkány). Ekkor kérte meg aljegyző
asszonyt, hogy készítse el a rendelet-tervezetet.
Koszorús Tímea aljegyző elkészítette a tervezetet, kérte, hogy mindenki mondja el az
észrevételeit, javaslatait, véleményét. A 1 l.§-ban van a konkrét és tettre sarkalló cselekmény.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez helyi önkormányzati szabálysértési kódex. Ha
ebben a formában elfogadja a testület, akkor a jegyzőnek hivatalból az a dolga, hogy végig
bírságolja a várost minimum 50 eFt-tal maximum 500 eFt-tal. A rendelet arról szól, hogy a
város közterületeinek rendjét bárki megsérti, akkor a jegyző mérlegelés nélkül vele szemben
eljárást indít és megbírságolja. Milyen mélységben szabályozzuk a helyzeteket, el kell
gondolkodni. Olyan általános érvényű felhatalmazást kap a jegyző, amelyben a különböző
rendeletekben a közterületekre vonatkozó magatartási szabályokat bárki megsérti, azzal
szemben hivatalból köteles eljárást indítani. Az eljárás eredményeképpen még csak nem is
köteles felhívást alkalmazni, mérlegelheti, hogy küld-e felhívást, vagy rögtön bírságol. Mivel
ez átruházott hatáskör, ezért a polgár fellebbezhet a testület felé. Ennek a következménye az
lesz, hogy minden egyes szabálysértési ügy a képviselő-testület elé fog kerülni. A testület
felelőssége lesz ugyanúgy. A jegyző egyrészt súlytalanná válik, másrészt a testület nem éri el
célját, vitatkozni fog, hogy kit büntessen és kit nem. Az egyik észrevétele, hogy kire terjed ki
ez a rendelet. Nemcsak arról van szó, hogy ami a 11 .§.a. pontjában van, hanem van a 6.§., ami
a következő: „Aki a közterületet olyan tevékenységre használja rendeltetésétől eltérő célra,
amelyre a közterületek használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet alapján
közterülethasználati megállapodás nem köthető, hozzájárulás nem adható, megsérti a közösségi
együttélés alapvető szabályait és közigazgatási bírsággal sújtható.” A köztisztaságról szóló
rendelet alapján: 3.§. (2) bekezdés szerint: „A közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt,
illetve nem közúti közlekedési szolgáltatáshoz használt 3500 kg össztömegű, vagy annál
nagyobb súlyú gépjárművek 8 órát meghaladó tárolása közúton kivételesen és ideiglenes
jelleggel engedélyezhető, olyan helyen, ahol a jármű a közúti forgalmat nem zavarja.
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A tárolás ideje maximum 30 nap.” Az engedélyt a jegyző adja ki, de ő még nem adott ki
senkinek a városban ilyen engedélyt.
Legutóbb is a polgármester asszony a testület elé hozott be egy lakossági bejelentést, hogy ott
áll a jármű és másokat zavarja az ott kialakult helyzet. Ekkor a jegyző büntet 500 eFt-ig.
A közösségi együttélés alapvető szabályainak megszegőjével szemben természetes személy
esetén 200 eFt-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet
esetében 500 eFt-ig terjedő közigazgatási bírság kiszabásának van helye. A közigazgatási bírság
mértékének megállapítását figyelembe kell venni az elkövető személy jövedelmi viszonyait,
amennyiben igazolja. A jegyző lett nevesítve, ő a jogalkalmazó. A legnagyobb észrevétele két
kérdéskör köré csoportosul, az egyik, hogy szűkíteni kell azokat a magatartási formákat, amiket
a testület bírságolni akar. Személy szerint a 11 .§. a. pontjával maximálisan egyetértett. De
bírságolni kell azokat a polgárokat, akik vétkes magatartásból területeket elhanyagolnak, ott
valóban el kell járni és valóban nincs szabálysértési vonzata és helyi rendelettel kell ezt rendbe
tenni. De el kell azon gondolkodni, hogy biztosan bírságolni akarják a buszok és teherautók
tulajdonosait. A jogszabály kimondja, hogy az önkormányzat vonatkozásában közszolgáltatás
formájában lehetőséget kellene teremteni ezeknek a nehéz gépjármüveknek a parkoló
biztosítására. A helyi építési szabályzatuk tárgyalásakor a testület annak idején azt mondta,
hogy nem tud kijelölni ilyen helyet. Fia most ezt beleteszik és nem jelölik ki a helyet, hogy hol
tudnának parkolni közterületen, akkor abban az esetben joggal háborodnak majd a lakosok,
hogy még büntetést is kapnak. Megfontolásra ajánlotta, hogy a nehéz gépjárművek parkolására
helyet kellene kijelölni. Ha nem tudják biztosítani, akkor viszont a vállalkozókkal szemben nem
lenne igazságos, hogy bírságolnak. A 11 .§. b. pontjával kapcsolatban elmondta, ha ezt veszi
alapul és kimegy az Újtelepre és megnézi a házak előtti részt, például egy idős néni, aki nem
tudja lekaszálni a füvet a főút felező vonaláig azt a részt, akkor ő megbírságolja. El kell
gondolkodnia a testületnek ezen.
Két észrevételt tett, az egyik, szűkíteni kellene a kört és azt kellene megbeszélni, hogy mi
legyen benne, mindenképpen a 11 .§. a. pontját javasolja benne hagyni. A másik pedig, hogy az
eljáró hatóság ne a jegyző legyen, hanem a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság.
Az előkészítő mindenképpen a hivatal lesz, mert az ő dolga, de a döntéshozó, aki eldönti, hogy
bírságol vagy sem, mérlegelési jogkörében a bizottság eldöntheti. Ezzel a döntéssel még szembe
mehet az ügyfél és a testület felé fordulhat.
Rabb Győzőné polgármester sajnos ezek a problémák évről évre előkerülnek, nem tudják
megoldani, mert nincs mi alapján. Ezért kérte meg aljegyző asszonyt, hogy készítsen egy
tervezetet.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint először felszólítást küldjenek, majd ezután legyen
csak a bírságolás. Ne kötelező legyen a kiszabás, hanem mérlegelhető legyen a helyzet.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok véleménye szerint a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságnak semmi köze ehhez. A személy jövedelmi viszonyainak
mérlegelése az mindenképp Humánügyek Bizottságára tartozhat.
Pintér Gábor képviselő megköszönte aljegyző asszony munkáját. Személy szerint ő eddig
abban a hiszemben volt, hogy az önkormányzatnak van ilyen rendelete. Javasolta, hogy ezt a
rendeletet meg kell alkotni, nagy szükség van rá. Javasolta, hogy erről az új helyzetről a
lakosságot mindenképpen tájékoztatni kell.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint, ha kiküldésre kerül egy ilyen levél, akkor a lakosság
többsége tudomásul veszi és ha van olyan helyzet, akkor tesz ellene. Dehogy a többivel mi lesz,
azt nem tudja.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy ami a Béke utca sarkán lévő ingatlannál van, az
tűrhetetlen, senki nem szeretne ott lakni a közelükben.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogyha döntenek, akkor az mindenkire
vonatkozik, nem csak egy adott személyre vagy családra. Amit jegyző úr mondott, hogy nincs
lehetőség mérlegelésre, az nem igaz. a bírság kiszabásánál felhívás alkalmazandó. Ezt kellene
konkretizálni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, akkor bele kell írni, hogy köteles felszólítani a lakót. Ha az
eredménytelen, akkor köteles akármilyen mértékben megbírságolni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy akkor oda kell írni a felszólítást.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szankció törvény alapján „ 2. Figyelmeztetés
2. § (1) Ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél a
jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette,
a) és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével
vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság figyelmeztetést tartalmazó
döntésben felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és megfelelő határidő
megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel kötelezi annak
megszüntetésére....”.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta azt kell írni, hogy „alkalmazandó”.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta,
Városfejlesztési Bizottság nem hatóság.

hogy

a Pénzügyi,

Gazdasági

és

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta majd lesz, ha felruházza a testület a bizottságot.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ez jegyzői hatáskör.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzati törvény felsorolja, hogy a
képviselő-testület hatásköre kire ruházható.
Amikor egy személy dönt olyan kérdésekben, ami megmozgat egy közösséget, és ennek
visszhangja, kihatása van, az nem szerencsés. Ezután bárki rögtön fellebbez a testület felé.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a jogorvoslati jog hol található?
Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a testületnél.

Dr. Jusztin2er János alpolgármester megkérdezte a rendeletben hol jelenik meg?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy sehol.

12

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, valóban nincs ilyen
rendelet, ami a „rendetlen” emberekkel szemben bármi alapján döntést hozhatna. Vannak
kiragadott esetek, de nem gondolja, hogy a testületnek az a szándéka, hogy többszázezer
forinttal megbüntessen valakit.
Ha nem az a szándék, hogy büntessék a lakókat, hanem az inkább, hogy rendet teremtsenek,
akkor olyan ösztönző szankciókat kell alkalmazni, amik ezt eredményezik. Az is probléma, ha
valaki a tűzifáját az árokba teszi és esőzésnél nem folyik el a víz, vagy például parkol az autó,
de már rég nincs használatban és bárki neki mehetne, nyilván ezekben az esetekben lépni kell.
Ha rendezetlen az ingatlan környezete, akkor is tenni kell valamit, nyilván minden ingatlannak
van tulajdonosa. Javasolta, hogy fogadjanak el egy általános rendeletet, általános
szankciórendszert, ne a bírságolásra törekedjenek, hanem az ösztönzésre. Mindenképp a
bizottság üljön össze a kényes kérdések miatt, mert vannak egyedi esetek, amiben lehet, hogy
kivételt kell alkalmazni, véleménye szerint nem sok van. De ha valakit felszólítanak és semmit
nem tesz ellene, akkor lehet büntetni. Ezért kell kialakítani egy rendszert, az elején legyen egy
türelmi rész a bevezetésre. A türelmi időben alakítsanak ki egy türelmi szisztémát, mely szerint
a tájékoztatás legyen benne a Sásd és Vidéke újságban, értesüljön róla szórólapon minden egyes
háztartás. Meg kell magyarázni, hogy miért volt erre szükség, az önkormányzat is
kényszerhelyzetben van, és a kirívó esetekben nem tudtak eljárni, ezért volt szükség a rendelet
megalkotására.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta a 11.§. kiegészítését azzal, hogy „a közösségi együttélés
alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, és ennek
alapján közigazgatási bírsággal sújtható....”, a többi rész jó.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy a b) pontját ki kellene egészíteni azzal,
hogy „önhibáján kívül nem gondoskodik”, akkor kiesik az a személy, aki azért nem tudja
lekaszálni a füvet, mert idős, beteg.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt ne a jegyző döntse el, hanem a testület.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, rendben, de kerüljön bele. Véleménye szerint
inkább a „neki felróható módon nem gondoskodik” szövegrész kerüljön bele.
Pintér Gábor képviselő semmiképpen nem az a célja az önkormányzatnak, hogy büntessen,
hanem a város tisztasága, rendbetétele a legfontosabb. Javasolná, hogy július 1. napjával lépjen
hatályba ez a rendelet, melynek tartalmáról előtte a város lakosságát tájékoztatják.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy érthetően, rövid változatban kellene megfogalmazni a
tájékoztatást és minden háztartáshoz eljuttatni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az egyedi eseteket nevesíteni szükséges.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a köztisztasági rendeletben szabályozva van kinek
mi a kötelezettsége.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy a büntetés mértékét
kell szabályozni, tehát kevesebbel kell indítani, úgy gondolja annak is lesz kihatása.
Dr. Kaidon Béla jegyző a 4.§. (2) bekezdését törölni kell, mert törvénysértő. Úgy változik a
rendelkezés, hogy „felhívás alkalmazható. Innentől kezdve kötelező a felhívás.
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A 6., 8., 9. és 10. §. részeknél nem kell foglalkozni a szándékossággal, gondatlansággal, mert
nem tudja gondatlanul elkövetni a személy. A 1l.§.-nál kell módosítani, mégpedig az a) pont
feletti sort kell kiegészíteni: „ ..... neki felróható módon nem gondoskodik”.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy a hatályba lépés időpontja július 1.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a rendelet hatályba lép május 15-el, és a 6-11.§.
rendelkezései pedig július 1-től lépnek hatályba.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelettervezetet fogadja el a fent elhangzott módosításokkal.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Képviselő-testületének
5/2019. (V.02.) önkormányzati rendelete
A közösségi egy üttélés alapvető szabályairól, ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről
(A rendelet teljes szövege a jegy zőkönyv mellékleteként csatolva.)

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 6./ és 7./ napirendi pontokat
tárgyalják együtt.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

6./

7./

A Magyar Falu Program keretében az „orvosi rendelő” alprogramhoz az MFPl/A/2019. kódszámú pályázati kiírásra új, többcélú intézmény építésére pályázat
beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
A Magyar Falu Program keretében az „orvosi eszköz” alprogramhoz az MFPl/B/2019. kódszámú pályázati kiírásra orvosi eszközök beszerzésére pályázat
beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés az árajánlatról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző a Magyar Falu Program keretében már előzetesen tájékoztatta a
testületet, hogy az orvosi rendelő megépítése vonatkozásában jó lenne pályázatot beadni. A
bizottsági ülésen olyan álláspont született, hogy egy komplett orvosi komplexumra adjanak be
pályázatot, erről majd most kellene dönteni.
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Arról szól, hogy az új feltételek tudatában a testület kívánja-e beadni a pályázatot. Lehetőség
van arra, hogy Sásd város pályázzon többcélú orvosi intézmény létrehozására 3 rendelőtípus
integrálásával új orvosi komplexum létesítésére. Erre rendelkezésre áll összesen 100 mFt vissza
nem térítendő támogatás, plusz az új kiírás szerint adnak hozzá maximum 8 mFt-ot eszközökre
és bútorokra. Ezért szükséges a 7./ napirendi pontot levenni a napirendi pontok közül.
Olyan egészségügyi orvosi komplexum épülne meg, ami helyet adna legalább egy háziorvosi
rendelőnek, az orvosi ügyeleti ellátásnak, a fogorvosi ellátásnak és a védőnői ellátásnak. így
felelnének meg a pályázati kritériumoknak. A bizottsági ülésen a helyszínről már megszületett
a döntés, ami a tüzoltószertár melletti területen lenne. Vannak már terveik, amit a bizottság is
megvitatott, az a terv már nem jó. Utánanézett, hogy 1 m2 új létesítmény építése mennyibe
kerül, nettó 300 eFt/m2-ből meg lehet építeni. Mivel jövőre kerülne építésre, ezért 500 eFt-ra
tenné m2 árát, az összegbe beleférnek, akár 200 m2-es területnagyságút is tudnának építeni. A
tetőtérbe is lehetne tervezni bizonyos dolgokat. Abba is gondolkodhatnának, ha valami új
funkciót kap ez a létesítmény a jövőben, például egy kislabor lehetősége, akkor legyen ennek
is helye az épületben. A bruttót nettósítani tudják majd, mert áfa visszaigénylők lesznek, építési
engedély köteles és bérleti díjat szednek majd az ottani szolgálatot teljesítőktől, hiszen
mindegyik vállalkozó. Most is fognak díjat megállapítani, mert bérleti díjat fognak fizetni.
Az új kiírás szerint nincs önerő a korábbi kiírás szerint lett volna, tehát 100 %-os térítés van, a
lényeg az, hogy beleférjenek a 100 mFt-ba.
Javasolta a testületnek, hogy a már korábban elhangzottak alapján és a Magyar Falu Program
keretében az orvosi rendelő alprogram kiírása alapján adjon be pályázatot többcélú intézmény
létrehozására 3 rendelőtípus megvalósításával 100 mFt-ra, továbbá kiegészítve 8 mFt-tal a
támogatott tevékenységhez kapcsolódó feladatellátásához szükséges eszközök, bútorok
beszerzésére. A pályázatot Rudnay Balázs készítené el. Ő is és a tervező is feltételes móddal
vállalta az összegeket, tehát ha nem nyernének kevés összeget kémének, ha nyernek, akkor a
pályázatból erre a célra rendelkezésre álló összeget kapnák meg. A pályázatot május 27. napjáig
lehet benyújtani.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 7./ napirendi pontot vegyék le a
tárgyalandó napirendi pontok közül.
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a pályázatot nyújtsa bejegyző úr
által elmondottak alapján.
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
54/2019. (IV.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program
keretében az MFP-HOR/2019. kódszámú „Orvosi rendelő" elnevezésű pályázati
kiírás alapján pályázatot nyújt be többcélú intézmény létrehozására. Ennek
keretében a jelenlegi piac területén új épületet létesítene, helyet adva háziorvosi,
ügyeleti, fogorvosi rendelőknek és a védőnői szolgálatnak.
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Az igényelt támogatás összege 100 mFt, valamint eszközök, bútorok
beszerzésére további 8 mFt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a pályázati dokumentáció
elkészítésére és a pályázat beadására.
Határidő: május 27.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hatalmazza fel a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságot, hogy a műszaki dokumentáció véglegesítését és a szükséges
eszközöket tárgyalja meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
55/2019. qV.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottságot, hogy az MFP-HOR/2019. kódszámú pályázat
beadásához szükséges műszaki dokumentációt, eszközöket véleményezze.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Gyözöné polgármester

8./

Együttműködési megállapodás kötése a VP6-7-2.1-7.4.1.2-16.
külterületi helyi közutak fejlesztésére, önkormányzati utak
állapotjavítására, karbantartására vonatkozó feladatellátásra
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

kódszámú
kezelésére,

írásbeli előterjesztés a megállapodásról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy két megállapodásról van szó. Nyertes pályázatról
beszélnek, a traktor megérkezett. Konzorciumi együttműködési megállapodása van a négy
önkormányzatnak egymással, akik a pályázatot beadták. A fenntartási idő 5 év. Az előkészítés
során szakmailag úgy gondolták, az volna a szerencsés, hogy a traktornak és a berendezéseknek
is legyen gazdája, aki kézben tartaná és ellátná ezeket a feladatokat. A pályázat szerint kötelező
8 órában alkalmazni traktorost. Itt a traktor üzemeltetési költségei jelentkeznek fenntartási
költségként és meg kellett határozni, hogy ki hogyan finanszírozza ezt a költséget. Az egyik
megállapodás a feladatellátásról szól. Van egy konzorciumi együttműködési megállapodásuk
is a 4 önkormányzat között, ahol már egyszer döntöttek abban, hogy együttműködnek és
közösen valósítják meg a pályázatot. Itt már vállaltak egy kötelezettséget. Ez annak a
végrehajtására irányul igazán. A konzorcium vezetője Meződ Község Önkormányzata.
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Van egy előzmény, ahol ő utal erre a pályázatra, arra, hogy milyen kötelezettséget vállalt a
konzorciumi megállapodásban, utal az Mötv-re, hogy kötelező feladat a településüzemeltetésen
belül többek közt az utak karbantartása, fenntartása, állagjavítása is. Itt elsődlegesen a
földutakról kell beszélni, mert a pályázat is erről szól. Ebben a megállapodásban a város a négy
településből azt vállalja, hogy a Kft-je bevonásával és a Kft-jén keresztül oldja meg ezeket a
fenntartási és üzemeltetési feladatokat. Ehhez a többi három település hozzájárul, ehhez adják
a saját gépeszközeiket. Ami tényleges költséggel jár, az a traktor üzemeltetése. Javasolná, ha a
testület majd mindkét megállapodást elfogadta, fontolja meg, hogy a Kft. legyen üzemeltetői
joggal felruházva, a traktor tulajdonosa Sásd Város Önkormányzata. Egyoldalú nyilatkozattal
lehet bejegyeztetni testületi határozattal, hogy az új erőgépükre üzemeltetői jogokat a Kft.
gyakorolja. Innentől kezdve a biztosítást is ő fizeti.
A melléklet szerint a hozzájárulásokat már bekalkulálták és támogatásként megkapná a Kft. Ez
akkor jogszerű, ha megkapja az üzemeltetői jogot, amit a forgalmiba is majd beírnak. Javasolta,
hogy a testület adjon a traktorra üzemeltetési jogot a Kft. részére. Ennek az együttműködésnek,
ami 5 évre szól, a kalkulációról van egy mellékletük. Van a fixköltség és van a változó költség.
A fixköltség a traktoros munkabére, járuléka, a traktor szervizelése, karbantartása, biztosítása.
A másik rész a napi költség az óradíj üzemóra alapján. Úgy döntöttek, hogy negyedév után
megnézik falvakra lebontva hány üzemórát volt ott a traktor és aszerint az előzetesen becsült
adatok alapján megállapított hozzájárulásokat majd korrigálják. Ennek megfelelően a költségek
sajnos nem kevés. Az együttműködési támogatási szerződésnek van egy kötelező melléklete,
ami konkrétan megállapítja, hogy hány napot bontanak le településenként. Ezeket osztották el
a fixköltségeknél. Ennek alapján éves szinten a következő összegek jöttek ki: Felsőegerszegnél
995552,-Ft, Meződnél 1.522.580,-Ft, Sásdnál 3.045.160,-Ft, Vargánál 1.050.055,-Ft. A 3 mFtból majd vissza kell venni azt a támogatást, amit a traktorosra úgy általában átadnak. A négy
önkormányzat a pályázatban vállalta, hogy főállású traktorost alkalmaz, amihez a munkaköri
leírást is csatolni kellett.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, ha Felsőegerszeg a 38 napot
megkapja, ő egyszer fixen kifizet 204 eFt-ot, de ha utána azt mondja, hogy nincs több pénze,
ott áll a traktor a településen és a többit nem kell fizetnie?
Merk Zsolt ügyvezető elmondta, úgy számolták, hogy naponta 4 üzemórát megy a traktor. A
pályázat előírja, hogy napokban kell számolni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha a traktor Felsőegerszegre megy, akkor már ketyeg az
üzemóra. A pályázati adminisztrációban le kell jelenteni, hogy mikor milyen munkát végzett.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a hóeltakarítást ez a traktor végzi?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen, ez szerepel a megállapodásban.
Rabb Gvőzőné polgármester a polgármesteri megbeszélésen a polgármesterek elmondták,
hogy az utakat kell rendbe tenni, nagyon elhanyagoltak, tehát lesz munka, szükség van a
traktorra.
Dr. Kaidon Béla jegyző hangsúlyozta, hogy ezt a traktort és eszközöket kifejezetten a pályázat
megvalósítására lehet felhasználni, nem lehet bérbe adni, nem tud vállalkozást vállalni a Kft,
ezt a polgármesterek is kikötötték.
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Be kell tartani a megállapodásban foglaltakat, azt kell tenni, ami a szerződésben van, például
földutak karbantartása, utak szegélyeinek rendbe tétele, síkosságmentesítés télen.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a Kft. vállalkozási
célra nem használhatja, viszont a településeken, ha melléktermék jövedelmet termel, akkor azt
értékesíteni lehet.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a másik megállapodás Sásd Város Önkormányzat és
a Kft. között kötött megállapodás, ahol az önkormányzat közfeladatokat határoz meg a Kft-je
felé, hogy mi az a feladat, amit köteles ellátni. Ami új az az V. fejezet, minden mást a régiből
vette át.
Merk Zsolt ügyvezető észrevételében elmondta, hogy rossz a cím, továbbá a temetői feladatok
rész meghatározásáról is beszélni kellene.
Dr. Kaidon Béla jegyző amiatt küldte ki email-ban, hogy mindenki nézze át, mert ez egy új
megállapodás lenne. Javasolta, hogy erről későbbi időpontban is lehet dönteni. Személy szerint
megnézte az alapító okiratot is, ami 2012-ben készült, több adat már nem valós, olyan
jogszabályi törvényi hivatkozások (önkormányzati törvény) vannak benne, amelyek már
hatályon kívül lettek helyezve. Kérte Merk Zsolt ügyvezetőt, hogy beszéljen Dr. Simon Zoltán
ügyvéddel az alapító okirat aktualizálása miatt.
Merk Zsolt ügyvezető javasolta és kérte a testületet, hogy ezt a megállapodást májusban
tárgyalják újra.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a bizottság részleteiben tárgyalja
meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
56/2019. (1V.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző által beterjesztett és a
jegyzökönyvhöz csatolt négy önkormányzat közötti feladatellátásra vonatkozó
megállapodás tervezetet változtatás nélkül elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9.1

Rabb Gvőzőné polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Rabb Gvőzőné polgármester bejelentette a napirendi ponttal kapcsolatos elfogultságát, kérte ennek
megállapítását. A testületi ülés vezetését átadta Dr. Jusztinger János alpolgármesternek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester átvette az ülés vezetését. Javasolta a testületnek, hogy Rabb
Győzőné polgármester személyes érintettségét állapítsa meg.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül
- az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
57/2019. f IV.3Q.J KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Rabb Győzőn polgármester napirendi ponttal kapcsolatos
személyes érintettségét megállapította.
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke szóbeli
előterjesztésében elmondta, hogy a bizottság tárgyalta ezt a plusz napirendi pontot. A bizottság úgy
döntött, hogy a polgármester részére a 2018. évben végzett munkájának elismeréséül 2 havi jutalmat
javasolt megállapítani. Kérte a testületet, hogy támogassák.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a az eddig végzett munkája
elismeréséül Rabb Győzőné polgármester részére kéthavi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat
állapítson meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
(Rabb Győzőné polgármester napirendi ponttal kapcsolatos elfogultsága miatt nem szavazott) az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
58/2019. (IV.30.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Rabb Győzőné
polgármester eddig végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként kéthavi (2xbruttó
274.200 Ft) tiszteletdíjának megfelelő összegű összesen bruttó 548.400 Ft jutalmat
állapít meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János alpolgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester a nyilvános testületi ülést bezárta,
mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább
munkáját.
Kmft.

(VHáXJ
Rabb Győzőné
polgármester
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