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J e g y z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. október 6. napján tartott testületi üléséről.

Ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné alpolgármester, Hausmann Mária, Pál Csaba, Pintér
Gábor és Dr. Jusztinger János, Jusztinger Krisztina képviselők, Dr. 
Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 

, pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket, 
megjelenteket és a képviselőtestületet, az évadzáró, cikluszáró testületi ülésen. Megállapította, 
hogy a 6 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

- Szociális célú tűzifa támogatás igénylését,
~ a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló 

beszámolót zárt ülés keretében.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?

Más napirendi javaslat nem volt, javasolta a testületnek, hogy a kiadott meghívóban szereplő 
napirendi pontokat és a kiegészítő napirendi pontokat tárgyalják meg.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal — ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontok megtárgyalását:

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

2./ Tájékoztató Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./ , A közterületek elnevezése és a házszám megállapítás rendjéről szóló rendelet 
megalkotása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4./ Alpolgármesteri beszámoló a 2014. január 1. napjától polgármesteri feladatkörben 
végzett tevékenységről 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

5./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
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6. / ÁROP-l.A.3-2014. számú „Területi együttműködést segítő programok kialakítása az
önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című projektre DFT-Hungaria Kft. 
Budapest együttműködési ajánlata és a partnertelepülésekkel együttműködési 
szerződés kötése 
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző

7. / Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kérelme
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

8. / „Lungo Drom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Sásd Város
Tagszövetségének kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

9. / Sásd, Arany János utcai kiszáradt platán fák kivágására vonatkozó kérelem
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

10. / A Sásd, Rákóczi u. 38. és Hömyék u. 19. számú önkormányzati ingatlanok műszaki
állagának felmérése és a sürgős teendők meghatározása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Bódog Tamás műszaki ügyintéző

11. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

Rabb Győzőné alpolgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt köszöntötte a testületi 
ülésen megjelent Horváth Lászlóné nyugdíjba vonult védőnőt, akit a képviselőtestület 
nyugdíjba vonulása alkalmából a több évtizedes kiemelkedő szakmai munkájának 
elismeréséül Köz Szolgálatáért Díjban részesített. Részére átadta az elismerő oklevelet és a 
dísztárgyat. Nyugdíjas éveihez sok erőt, jó egészséget kívánt.

Horváth Lászlóné nyugdíjba vonult védőnő elmondta, hogy amikor értesítést kapott a 
képviselőtestület döntéséről, nagyon meghatódott és nagyon örült a kitüntetésnek. Nagyon 
sajnálta, hogy a Bor- és Pitefesztiválon nem tudott részt venni, külföldön tartózkodott. 
Megköszönte a képviselőtestületnek a számára adományozott díjat, a képviselőtestületnek jó 
munkát, sok sikert kívánt.

Ezt követően Horváth Lászlóné kitüntetett és félje elköszöntek, majd távoztak az 
ülésteremből.

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

1./ Beszámoló a leiárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
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Rabb Gvőzőné alpolgármester elnézést kért mindenkitől, hogy a múlt hét csütörtökre 
tervezett képviselőtestületi ülés időpontján változtatni kellett azért, mert a
Miniszterelnökségtől telefonhívást kapott az ügyben, hogy október 2-án, Putnokon részt 
kellene vennie egy tanuszoda alapkőletételének rendezett ünnepségen. Ezen a rendezvényen 
részt vett, ahol Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere bejelentette a 23 helyszínt, ahol 
tanuszoda lesz. Baranya megyében egyedül Sásdon lesz tanuszoda. Ezen az ünnepségen vett 
részt Godó Erzsébet, aki 2013. novembere óta nagyon sokat tett a tanuszodával kapcsolatosan, 
ő a kormány meghívásából volt jelen a rendezvényen.
Elmondta, hogy augusztus 28. napján volt az utolsó testületi ülés, már akkor tájékoztatta a 
testületet, hogy elkezdték a belvízi árkok tisztítását. Az árkok tisztítása megtörtént 
Hömyéken, a lőtémél, Vas Béla házánál Vámosi Lászlónál is, továbbá Szabó Zoltán házánál 
is az árok. A Zrínyi és Béke utcában folytatták az árkok tisztítását. A baj az volt, hogy a vasút 
felöl, ahol a töltés megy tovább, évek óta a gaz és akácbokor belepte, most ezeket az árkokat 
is kitisztították, az átereszeket pedig most fogják majd a géppel tisztítani.
Szeptember 13-án Tóth Gábor a Sásdi Nyugdíjas Klub vezetője elhunyt. Mindenkit nagyon 
lesújtott ez a hír, nagyon sokan voltak a temetésén. Olyan ember ment el, aki igazán 
mozgatója volt a nyugdíjas klubnak.
A közmunkás asszonyok a sportpályán lévő futópályát a múlt hét folyamán kigazolták. A 
gyerekeknek ott volt egy atlétikai futóverseny, emiatt is szükséges volt a futópálya 
rendbetétele.
A régi temetőben a kápolna melletti híres embereknek a sírjait fogják rendbe tenni a 
közmunkások.
A gyakorlókertben kiszedték a burgonyát, melyet a napközi konyhán fognak értékesíteni 
kedvező áron. Megköszönte Merk Zsolt ügyvezetőnek és a közmunkásoknak a munkáját, amit 
ebben a hónapban végeztek is.
2014. szeptember 20. napján volt a Bor- és Pitefesztivál, mely nagyon jól sikerült a 
rendezvény. Megköszönte Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatónak, Bódog Vilmosnénak, 
az óvónőknek, a kulturális közfoglalkoztatottaknak, a konyha dolgozóinak, a vendéglátóipari 
középiskolának, Gáspár Andrea igazgatónak, az általános iskola pedagógusainak, a diákok 
felkészítéséért a két pedagógusnak, a Dömse családnak, a Borbarát Körnek, a Foltvarróknak, 
a kulturális csoportjaiknak a munkáját. Külön megköszönte az általános iskolának, hogy az 
aulában engedélyezték, hogy a raabai delegációt ott fogadhatják. Továbbá megköszönte a 
munkáját a pitesütőknek, a főzőcsapatoknak, Merk Zsoltnak és a mögötte álló csapatnak. A 
raabaiak fogadásához megköszönte a Sásdi Vegyes Kar támogatását, külön megköszönte 
Sohonyai Bernadettnek és a konyhásoknak a fáradhatatlan munkájukat.
Szeptember 12-én részt vettek a szentlőrinci Lobbi-partin, mely jól sikerült. Megköszönte 
Pintér Gábornak, Bódog Vilmosnénak, Meggyesi Mónikának, Nagy Lajos Lászlónak, Tamás 
Ferencnek és Kovács Sándornak a rendezvényen való részvételüket és segítségüket.
A kistérségi társulásnak múlt csütörtökön volt az ülése, ahol ismételten egyhangúlag 
döntöttek a társulás megszüntetéséről. Elkészült a vagyonleltár is.
Aláírásra került a Szedibau Építőipari Kft-vel, a kivitelezővel az ivóvizes pályázat 
kivitelezésére.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a úitemetöben a kettes parcella megcsúszott az esőzések 
miatt. A jegyző úrral együtt kint jártak a helyszínen, a bokrokkal benőtt árkok, melyek nem 
tudták a temető két oldalán elvezetni a vizet, ez okozhatta ezt a problémát. Megbeszélte Merk 
Zsolttal, hogy ezt az árkot ki kell tisztítani, de csak akkor tudják kitisztítani, ha a temető 
melletti földterületről a földtulajdonos a kukoricát betakarítja.
Két héttel ezelőtt Bódog Tamással közösen jártak az iskolában, a KLIK jelezte az 
önkormányzat felé, hogy mennyi probléma van az iskolában.
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Tapasztalták valóban sok a probléma, az aula fölötti tetőszerkezet két helyen beszakadt, 
emiatt teljesen leázott, itt kellett egy darabon gerendát és léceket cserélnie Tóbiás Róbertnek. 
Nagyon szomorú, hogy hosszú évek óta nincs rendben az általános iskolánál a csatorna, nincs 
vége a csatornának és emiatt össze vissza folyik az eső, a járda alá mossa a sok csapadékot, 
ezért a rámpás felhajtónál a járda megsüllyedt.
Az alsóőrsi üdülőnek a tetőfedése elkészült, remélik, hogy nem lesz vele gond.
Felolvasta Dr. Simon Tibor fogorvos levelét, mely szerint kezdeményezte a fogorvosi körzet 
összevonását, révén, hogy azok külön-külön történő működtetése napi 9 órát jelentene. 
Összevont körzetek esetében az ellátás napi 6 órára korlátozódna úgy, hogy közben a 
fogorvosi alaptámogatás mértéke sem csökkenne számottevően. A tapasztalata az, hogy a napi 
6 óra bőven kielégíti a lakosság igényeit. Bízik abban, hogy kérése elfogadásra kerül. 
Ellenkező esetben kénytelen lesz a helyettesítésre vonatkozó szerződést felbontani. Elmondta, 
hogy ebben az évben lejár az önkormányzat és a fogorvos között kötött szerződés, annyira 
kevés normatíva finanszírozást kap, hogy így már tovább nem tudja folytatni. A kistérségi 
társulási ülési tagoknak kiküldték ez ügyben az értesítőt. Ezzel a kéréssel már a következő 
testületek fognak foglalkozni, erről most tájékoztatta a testületet.
A Bm-i Területfejlesztési Koncepciós Programba belekerült az idősek bentlakásos szociális 
otthon létesítése Sásdon című program. Ezen kívül az idősek napközbeni otthoni ellátása is. 
Ezzel kapcsolatosan kaptak egy levelet, mely szerint a testületnek elvi döntést kellene hoznia 
az ügyben, hogy az idősek napközbeni ellátását a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épületben 
kellene majd megvalósítani. Nyílászáró cserékre is akkor lehet beadni majd a pályázatot, ha 
ennek az épületnek funkciója lesz. Továbbá majd szükséges lehet egy ingatlan vásárlása is, de 
erről majd később kell tárgyalni és döntenie is a testületnek.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy egy héttel ezelőtt faültetés volt Környéken, melyen többen 
részt vettek, mindenkinek, aki részt vett megköszönte a segítségét. Kivágásra kerültek a fák, 
mert már veszélyesek voltak, ezért helyükre újakat ültettek.

Dr. Kaidon Béla jegyző a választások előkészítésével kapcsolatban elmondta, hogy új 
törvényi rendelkezések vannak a megbízó levelek átadására-átvételére vonatkozóan, mely 
szerint erre nem az alakuló ülésen fog sor kerülni. Ezért úgy határoztak, hogy jövő héten 
pénteken, 2014. október 17-én 18 órakor a Közösségi Házban kerülne sor a megbízó levelek 
átadására. Ugyanis az új törvényi rendelkezések szerint a választást követő 5 napon belül kell 
átadni a megbízó leveleket, az alakuló ülések lebonyolítására viszont 15 napot ír elő a 
törvény. De erről majd értesítőt fognak kiküldeni valamennyi érintett részére.
Az energetikai pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy sajnos nem tudtak pályázni a Sásd, 
Dózsa Gy. u. 33. számú épület nyílászáróinak a cseréjére. Sajnos nem felelnek meg a 
pályázati feltételeknek, szigorú szabályok vannak, komplexen kellett volna egy projektet 
kidolgozni, ez sajnos nem sikerült. Dolgoztak rajta cégek, szakemberek, sajnos még sem 
sikerült, hogy a pályázatban részt vegyenek. Az egyik fő cél a nyílászárók cseréje, továbbá a 
napenergiát is kellett volna hasznosítani. Sajnos műszakilag nem megoldható.
A sásdi úitemetövel kapcsolatban elmondta, hogy felmérték a temető kihasználtságát. Az első 
szinten már lejártak azok a parcellák, amelyek már néhány helyen ott vannak. A rendelet 
értelmében ezeket a sírhelyeket újból meg kellene váltani. Ebben eddig semmilyen lépés nem 
történt. Most úgy döntöttek, hogy lépéseket tesznek, tehát kitesznek majd a temetőhöz egy 
értesítőt ez ügyben, mely szerint meg kell váltani az ottani sírokat. Most pontosítják a 
nyilvántartást is, nyilván nem mindegyik sírhelyre vonatkozik. Amennyiben nem váltják meg, 
hiszen nagyon sok elhagyott sírhely van, akkor ebben az esetben rátemetés lesz majd.
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Véleménye szerint ezáltal lesz sírhely a temetőben, ezáltal nem biztos, hogy szükséges a 
temető bővítése, hiszen ez sok pénzbe is kerülne. Nagyon jó dolog volt, hogy az umatemetőt 
megnyitották, ugyanis egyre többen döntenek emellett.
A kistérségi üléssel kapcsolatban elmondta, hogy a társulás megszűnése csak év végéig 
sikerülhet, hiszen jogi feltételnek kell megfelelni ahhoz, hogy a testületek ebben dönteni 
tudjanak. Kell egy megszüntető okirat, amelyben már a vagyont felosztották. Ennek az 
előkészítése megtörtént, de már nem ennek a ciklusnak a feladata lesz. Egyhangú döntés van 
abban, hogy meg kell szüntetni a társulást. Ebben döntés van, sőt a vagyonfelosztási tervről is 
elvben döntöttek és elfogadták a könyvvizsgálói jelentés alapján.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Bross Kft., mint a SZAK-KOM Kft. felszámolójának 
sürgető levelet írt, mivel augusztus 14-én küldte el azt a levelet, melyet kiosztott már a 
testületi tagoknak, melyben megfogalmazta az egyezségi ajánlatukat. Még mindig nem 
válaszoltak a levélre. Ismét írt egy sürgető levelet, az ottani jogtanácsostól olyan információt 
kapott, hogy már a felszámolás előkészítésénél tartanak, felhívta a figyelmüket arra, hogy 
amennyiben ez az egyezség nem jön létre, akkor az önkormányzat igényt tart azokra a 
dolgokra, amikre már márciusban a testület az elállás kapcsán leírt és jogszavatossággal él e 
tekintetben és vegyék figyelembe a felszámolásnál, hiszen a szerződés egyoldalú 
megszüntetésénél van egy kötbér, az maga a vállalt összeg 20 %-a. Mindezeket ismételten 
leírta, de nem válaszoltak.
A KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a kiviteli szerződést aláírták. Volt már 
szakmai egyeztető megbeszélés, ahová valamennyi felet meghívták, akik a kivitelezésben 
érintettek. Nagyon sok szakmai kérdést kell majd tisztázni, mert a kiviteli terveket is a 
kivitelező készíti el. Több olyan részkérdés is felmerült szakmailag, amelyek tisztázandók 
ahhoz, hogy a terveket el tudják készíteni. Jövő csütörtökön lesz a következő ezzel 
kapcsolatos megbeszélés.

Pál Csaba képviselő megkérdezte elkezdődtek már a munkák?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs még ilyen, ugyanis a 
kiviteli terveket 28 napon belül kell elkészíteni. Addig nem lehet dolgozni, amíg a tervek nem 
készülnek el. A tervek jelenleg elbírálás alatt vannak. Ha az engedélyek elkészülnek, akkor 
indul a munka.

Székely Szilárd elmondta, hogy a vezetékjogok megszerzését meg kellene vizsgálni.

Dr. Kaidon Béla jegyző úgy tudja, hogy ezek már rendben vannak. Az engedélyes tervek, 
amikor az első körben elkészíttették a Kristály Kft-vel, akkor ezeket már be kellett szerezni.

Székely Szilárd megkérdezte, hogy a tulajdonosoktól?

Dr. Kaidon Béla jegyző úgy tudja, hogy igen.

Székely Szilárd ő úgy tudja, hogy eddig nem kellett a tulajdonosokkal tárgyalni soha sem. 
Személy szerint ő sohasem találkozott a tulajdonosokkal. Véleménye szerint utána kellene 
nézni, mert beszélt mással is hasonló ügyben és ezzel gond van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy HÖmyéken nincs gond. O úgy tudja, hogy 
mindezeket elrendezték.
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Pr. Jiisztinger János képviselő megkérdezte, hogy ősszel elkezdődik a munka?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen.
Az óvoda beruházásával kapcsolatban elmondta, hogy személyesen járt a munkaterületen, 
valóban dolgoznak, jól haladnak. A kivitelező felmérte, hogy milyen munkákat kell még 
elvégezni, ezek olyanok, amelyek állítólag nincsenek benne, ennek a pótmunkának a költsége 
kb. 8-10 mFt. Egyeztetett a műszaki ellenőrükkel, az ő megítélése szerint ez nem pótmunka, 
hanem többletmunka. A pótmunka az, ami előre nem látható és nem volt tervezve, de 
mindenáron meg kell építeni, és mindezért fizetni kell. A többletmunka, amit ő tár fel és 
benne volt a projektben, ez az ő költsége és felelőssége. Ez most egyeztetés alatt van.
Az alsóőrsi üdülővel kapcsolatban elmondta, hogy több mint egy év után sikerrel jártak 
szakmailag és jogilag is. A legutóbbi ülésen kiosztásra került az ingatlan tulajdonjog 
bejegyzését tanúsító okirat másolatát. Ennek értelmében az alsóőrsi ingatlan tulajdonosa az 
ÁMK és gyakorlatilag minden szakmai érvet, amit ott felsorakoztatott, azt elfogadta a 
földhivatal és bejegyezte 100 %-ban már az önkormányzat intézményére. A következő lépés 
az lesz, hogy az AMK adományozza az önkormányzat tulajdonába az ingatlant, mivel a helyi 
rendeletük értelmében nem lehet saját ingatlana. Ekkor lesz Sásd város tulajdona. Erről 
nagyon sokat beszéltek már, több ügyvéd is foglalkozott már ezzel a dologgal. Végül is a 
legvégén bebizonyosodott, hogy nem volt más út, mint amit már az elején megmondott, 
szorgalmazott.

Hausmann Mária képviselő észrevételezte, hogy alpolgármester asszony a Polgárőrségnek 
nem köszönte meg a munkáját a pitefesztiválon.

Rabb Gvőzőné alpolgármester elnézést kért, nem szándékosan tette. Külön megköszönte a 
polgárőrök munkáját is.

Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy rendben megtörtént a 
komposztáló edényekről való sorsolás és az edények kiosztása. Nem volt túljelentkezés, 
mindösszesen 8 igénylő nem részesült a kiosztásnál.

P r. Jusztiuger János képviselő a KEOP-os pályázattal kapcsolatban megkérdezte, hogy 
miért kaptak kétszer lakossági tájékoztatót, két pályázat van folyamatban?

Rabb Gvőzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs két pályázat 
folyamatban. Elmondta, hogy sajnos kétszer nyomtatták ki.

Székely Szilárd megkérdezte, azért, mert kétszer nyomtatták, attól még miért kellett kétszer 
ugyanazt kihordani?

Rabb Gvőzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kétszer nyomtatták, 
kétszer küldték ki, ő mondta, hogy legyen kihordva ha már idehozták.

Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló 
táj ékoztatót fogadj a el azzal, hogy a Baranya Megyei Területfej lesztési Koncepciós 
Programban szereplő idősek napközbeni ellátását a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti 
épületben kellene majd megvalósítani.
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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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

134/2014.rVIII.Oó.) KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta.

2./ Tájékoztató Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének időarányos
teljesítéséről
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ezt a 
napirendi pontot.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető az írásos anyag kiosztásra került, ami arról szólt, 
hogy a kialakult országos helyzetet az államháztartási szférában könyveléstechnikai váltás 
történik, hogyan lehet ezt megoldani és hogyan nem lehetett ezt megoldani. Tájékoztatta a 
testületet, hogy áttérnek majd egy új könyvelési programra, az EPER-re. Ez a program 
várhatóan sokkal könnyebben fogja venni az akadályokat, ami országosan nem sikerült sem 
az általuk használt programmal, sem másikkal.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a jogszabályváltozás olyan lehetetlen helyzetbe 
hozott országosan valamennyi önkormányzatot, hogy gyakorlatilag a könyvelési feladatokkal 
elmaradásban vannak. Van egy államilag preferált program, ami teljesen meghalt. Sásdnál 
nagyobb városok pénzügyi osztályai mondtak le erről a programról. Szeretné, ha már 
decemberre új alapokon elérjék azt a célt, amit szerettek volna. A pénzügyi irodának nagyon 
sok többletmunkát kell vállalniuk. Emiatt elnézést kért minden jelölttől, hogy az a megszokott 
mérleg és indoklás, amit korábban kiosztottak, bár ezt törvény már nem írja elő, ezzel sajnos 
nem tudtak szolgálni. Elmondta, hogy nagyon jó évet zárnak pénzügyileg. Év végéig ez 
további pénzösszeggel növekedni fog. Ez a helyi adóztatás kiemelkedő teljesítményének 
köszönhető egyrészt, másrészt pedig az adóemelésnek köszönhető, amit a törvény írt elő. A 
lakossági kommunális adónál 500,-Ft-ot emelt, a helyi iparűzési adónál emeltek, külső 
szakértőt vett igénybe az adóügyi csoportnál, ennek eredményeként a költségvetésbe tervezett 
bevételekhez képest a számlán már plusz összeg szerepel és ehhez érkezik majd még 
decemberig plusz pénz. Ezen felül olyan hátralékbehajtások vannak folyamatban amelyek 
még ezt az összeget több millió forinttal emelni fogják. Elmondta, hogy a pénzügyi 
egyensúlyba probléma nem lesz.
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Székely Szilárd véleménye szerint az önkormányzatnak mindenképp tartalékolnia szükséges, 
hiszen nem biztos, hogy azok a túlfinanszírozott évek jönnek, amik most voltak.
Megkérdezte, hogy a Pécsi Vízmű Zrt-vei szemben az önkormányzatnak követelése van, ezzel 
kapcsolatban mi a helyzet?

Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy majd a későbbi napirendi pont tárgyalásánál 
ez a kérdés érintett lesz, akkor kíván majd erről tájékoztatást nyújtani.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a hallottak kapcsán örül 
annak, hogy nincs gond.

Pintér Gábor képviselő bízik abban, hogy nem lesz megszorítás, természetesen tartalékolni 
kell.

Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének 
időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatót fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

135/2014.(VIII.06.) KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város 
Önkormányzata 2014. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről 
szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

3./ A közterületek elnevezése és a házszám megállapítás rendiéről szóló rendelet 
megalkotása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta. Elmondta, hogy az elmúlt évben hatályba lépett rendelkezés alapján kellene a 
testületnek rendeletet alkotnia. Kérte a testületet, hogy alkossák meg a rendeletet.
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Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt közterületek elnevezésének és házszám-megállapítás 
rendjéről szóló rendelet tervezetet fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának 

5/2014. (X.09.) önkormányzati rendelete 

a közterületek elnevezésének és a házszám-megállapítás rendjéről 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Alpolgármesteri beszámoló a 2014. január 1. napjától polgármesteri 
feladatkörben végzett tevékenységről, a 2011-2013. évek közötti önkormányzati 
ciklus testületi munkájának ismertetése 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy alpolgármester asszonnyal 
megállapodtak abban, mivel ez egy rendhagyó, cikluszáró testületi ülés, ezért a 
választópolgárok felé és a törvény is lehja, hogy a ciklus végén a testület négy éves 
tevékenységéről egy átfogó beszámolót kell adni. Alpolgármester asszonnyal megbeszélték, 
hogy ő az elmúlt 9 hónapról számol be, a jegyző pedig az előző három évről tartana 
beszámolót.

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy 2014. január hónapban döntöttek először 
arról, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek autót vásárolnak. A belterületi utak 
javítását el kellett kezdeni, ezt előkészítve árajánlatokat kértek. Tájékoztatta a testületet arról, 
hogy a kistérségnél lévő 24 mFt-os hiányt a könyvvizsgáló fogja majd megvizsgálni. A Sásdi 
Szociális és Gyermekjóléti Társulásnál a normatíva leigénylése miatt a gondozási létszámot és 
a gondozottak arányát rendezni kell. Továbbá döntöttek arról, hogy a Közösségi Házba 
takarítógépet kell vásárolni, a Közösségi Házba és az Iskolába a lifteket újra kell indítani. 
Felvette a kapcsolatot Dr. Gyarmati Istvánnal az OMSZ Projekt Támogató Iroda vezetőjével, 
akkor azt mondta, hogy a tervek alapján kevés az út a mentőnek az udvarban lévő 
megfordulására, erről ismételten a következő hónapban tárgyaltak. Döntöttek a sportköri 
faház elemeinek a cseréjéről, a csatornázásról és az öltöző felújításáról. Ebben a hónapban 
beadásra került a rehabilitáltak foglalkoztatására kiírt TÁMOP pályázat. Döntöttek az 
iparterületen három telephelynek a közvilágítását szolgáló közvilágítási lámpák 
felhelyezéséről. Az óvoda felú jításával kapcsolatban levelet írtak a jegyző úrral közösen a 
felszámolónak, mert az ügyvezetőtől megtudták, hogy a cég felszámolás alatt van. A 
felszámoló a munka továbbfolytatásához hozzájárult. Rendkívüli testületi ülésen döntöttek a 
katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez építési telek biztosításáról.
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Február hónapban az óvodában folyó építési munkák nem úgy haladtak, ahogy kellett volna, 
erről többször is jelzést tett a képviselőtestület felé. Ebben a hónapban tartották meg a 
nyugdíjasok bálját, ami nagyon jól sikerült. A lifteket üzembe helyezték, végre elindultak. 
Ebben a hónapban indult el a KEOP-os pályázat a napelemes rendszer kiépítésére a 
szennyvíztelepen. Megtartották a közmeghallgatást is ebben a hónapban.
Március hónapban Csirke Csaba rendőrőrs parancsnok és Bánfalvi Árpád csoportvezető részt 
vettek a testületi ülésen és beszámoltak a rendőrség munkájáról. A kulturális 
közfoglalkoztatottakra benyújtották a pályázatot 2 főre. A kistérségi társulás döntött, hogy 
Hetesi Ildikót bízza meg a társulás átvilágításával. 2014. március 12-én Budapesten a 
Miniszterelnökségen tárgyaltak a jegyző úrral közösen a KEOP-os pályázattal kapcsolatban. 
Bővült a közfoglalkoztatottak létszáma 10 fővel. A Kossuth Lajos utcai járdajavításáról is 
döntöttek, Jusztinger Krisztina képviselő felvetése volt a járda felújítása.
Április hónapban a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerák beszerzésére 
pályázatot írtak ki, melynek keretében pályáztak. Ezen kívül a középiskolai pályázatnak 
köszönhetően a játszótéri játékokat rendbe tették, a virágokat elültették a városban. A 
mentőállomás építésével kapcsolatban egyeztetést kezdeményezett a kijelölt helyszínen, a 
SZAK-KOM Kít-vel felbontották a szerződést az óvoda felújításával kapcsolatban. A 
takarítógépet megvásárolták a közösségi házhoz. Együttműködési megállapodást kötött a 
tanuszoda beruházással kapcsolatban. Ugyanúgy tárgyaltak a mentőállomással kapcsolatban. 
I. és II. világháborús emlékműnél és a forgalmi csomópontnál a virágosítás megkezdődött. A 
rehab-os pályázat kapcsán 6 főre nyertek támogatást. Elkészült a Közösségi Háznál a kapu, 
továbbá az újtemető bejáratánál az akadálymentesített feljáró. A KEOP-os pályázattal 
kapcsolatosan a BM. Önkormányzati Koordinációs Irodájának képviselőivel tárgyaltak. 
Döntöttek a fonyódligeti lapos épület felújításáról, továbbá a lengyel gyerekek fogadásáról és 
a lengyel delegáció meghívásáról a zenekar 40. jubileumi ünnepségére. Benyújtották a 
„Virágos Magyarországért” pályázatot. Újabb közbeszerzésre volt szükség az óvoda 
beruházásánál.
Május hónapban a KEOP-os pályázattal kapcsolatban a nyilvános közbeszerzési eljárás 
kiírása megtörtént. Május 1-én részt vettek Alsómocsoládon az Európa Napon. Ebben a 
hónapban újabb 15 fővel növekedett a közfoglalkoztatottak létszáma. Elkészült a Gödrei 
ároknál a Hammer Attila kertje végében lévő zsilip. A településen a kátyúzások befejeződtek. 
Befejeződött és elkészült a fonyódligeti lapos épület felújítása. A tanuszoda létesítésével 
kapcsolatosan újabb vizsgálatokat kellett elvégeztetni. Az óvodai beruházásra újabb 
közbeszerzési eljárás kiírására került sor. Úgy döntöttek, hogy a Pécsi Vizmű Zrt-vel pert 
indítanak, Dr. Halmos Péter ügyvédet bízták meg az üggyel kapcsolatosan.
Június hónapban elfogadták az alsóőrsi üdülő használati szabályzatát, ennek alapján a 
pedagógusok az üdülőben nyaralhattak. A tűzoltóőrs létesítésével kapcsolatban területjuttatási 
megállapodást kötöttek. A belterületi utak burkolatának felújításáról döntöttek, a Hősök tere, 
Deák tér és a Petőfi utcába való behajtónál. A térfigyelő kamerákkal kapcsolatos pályázatuk 
nem nyert, ezért önerőből kellett megvalósítani a kamerarendszer kiépítését, ezzel 
kapcsolatban tárgyaltak a kivitelezővel. A KEOP pályázat beadásáról döntöttek, mely szerint 
a Vendéglátóipari Középiskola melletti épületnek nyílászáró cseréjére lehetett pályázni. 
Sajnos a baj az volt, hogyha lett volna funkciója ennek az épületnek, ahol például egy idősek 
napközi otthona működik, akkor esélyesebb lett volna a pályázat. A Sásd, Szent Imre u. 14. 
szám alatti irodaépület felújítása megtörtént Lieder pályázat keretében. A tanuszoda 
létesítéséhez önerő felajánlásáról döntött a testület. A KEOP ivóvízberuházás közbeszerzési 
eljárása lejárt, egy beruházó cég adta be a pályázatát. Átadásra került a napelemes rendszer a 
szennyvíztelepen. Június 28-án a Közösségi Házban volt a Hegyháti Járási szépségverseny, 
ennek megszervezésében vett részt.
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Július hónapban a testület nem tartott testületi ülést, szünetelt. Július 25-én volt a Sásdi Fúvós 
Zenekar 40. jubileumi ünnepsége. Ezen a rendezvényen vett részt Mogilány település 
delegációja is.
Augusztus hónapban az óvoda felújításával kapcsolatos SZAK-KOM Kft. felszámolójának 
egyezségkötési javaslatot küldtek, amire sajnos a mai napig nem kaptak választ. A Sásdon 
létesítendő katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez szükséges rendezési terv módosításáról 
döntött a képviselőtestület. ÁROP pályázatra érkezett pályázati felhívás, melyet ismertettek a 
képviselőtestülettel. A „Tiszta víz-tiszta élet” ivóvízminőség javítása című pályázatra 
együttműködési megállapodást kötöttek a kivitelezővel. Sásd, Rákóczi u. 38. sz. alatti 
szociális bérlakás lakóinak elhelyezése, erről is augusztusban döntöttek. Továbbá az 5 
szociális szövetkezettel a bérleti szerződés aláírásra került, valamennyi szövetkezett havi 50 
eFt-os bérleti díjat fizetnek. Augusztus 6. napján aláírta az új vállalkozóval az óvoda 
beruházására vonatkozó szerződést. Az általános iskola műfüves pályájának felújítása 
megtörtént, továbbá a veszélyes fák kivágása is, plusz -egy darab fa van még, amit ki kell 
vágni. A kamerarendszer működése augusztusban elkezdődött a Hősök terén. A kulturális 
közfoglalkoztatottak foglalkoztatására a pályázaton 2 főre nyertek támogatást. Július és 
augusztus hónapokban 17 diákmunkást foglalkoztatott a város nyári munkára. A településen 
elkezdődtek az árkolások, újabb 10 fő közfoglalkoztatott állt munkába. Benyújtásra került a 
testvérvárosi pályázat.
Januárban 9 fő közfoglalkoztatott dolgozott, jelenleg 45 fő közfoglalkoztatott, ezen kívül 2 fő 
kulturális közfoglalkoztatott és 6 fő rehabos közfoglalkoztatott dolgozik a városban. 
Megköszönte a képviselőtestületnek a munkáját, hogy ezeket a célokat és feladatokat együtt 
közösen megvalósították. Megköszönte az apparátus segítségét, külön megköszönte Dr. 
Kajdon Béla jegyző úrnak segítő munkáját az első naptól, továbbá Koszorús Tímea 
aljegyzőnek, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek, a Titkárságnak, a munkaügyön Dr. 
Papp Leilának, az igazgatásnak, a műszakon külön Mihályi Péternek és Bódog Tamásnak a 
munkáját. Megköszönte továbbá az AMK dolgozóinak, Gálné Banizs Gabriellának, Bódog 
Vilmosnénak, Sohonyai Bernadettnek, az Általános Iskolának és a Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolának a segítségét és munkáját. Megköszönte még Merk Zsoltnak és a 
közmunkásoknak a munkáját.
Megköszönte mindenki figyelmét.

Dr. Kaidon Béla jegyző bevezetőjében elmondta, hogy ez a testület az elmúlt négy évben 
nagyon sok mindenen ment keresztül.
2011. évben az iparterület meglévő parcelláit sikerült bővíteni egy külterületi parcellával. Egy 
ceglédi vállalkozó vásárolt ott 6,5 mFt-ért területet, sajnos időközben a vállalkozó elhunyt, 
ezzel a tervek is odavesztek. Hiába vállalta az önkormányzat önerőből, hogy a rendezési 
tervét módosítja, ami kb. 300 eFt-ba került, többszöri fórumon sikerült csak elérni, hiszen 
belementek egy országosan védett állami földterületbe, ami kiemelten védett maga a törvény 
is, és ezt kellett valahogyan felülírni a különböző országos fórumokat belevonva, körbejárva. 
Sikerült végül is hozzájárulást szerezni a megyei, illetve országos fórumoktól. Az elhunyt 
vállalkozó két örökös lánya úgy nyilatkozott, hogy nekik nincsenek itt vállalkozási 
elképzelései. Nem tudja mi lesz ezzel az üggyel, mert egy nem helyi vállalkozónak 
elővásárlási joga van erre a nevezett területre.
A Pécsi Vizmű Zrt-vel áprilisban a testület egyoldalúlag felmondta a vagyonkezelési 
szerződést és a DRV Zrt-vel kötött új szerződést.
A létesítendő mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy az OMSZ 2011-ben bontási
építési engedélyt kapott. Ennek az évnek a végén eredményesen pályáztak is és megnyerték a 
pályázatot, tehát a pénz is rendelkezésre áll már 2011. decembere óta.
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Május 14-én a Közösségi Ház ünnepélyes átadására került sor, szerencsés kimenetelű volt a 
beruházás a tekintetben, hogy 800 mFt-os beruházásnál csak 1,5 mFt-os garanciális igény 
merült fel utólag. Sajnos a cég mindezek után omlott össze. Itt is voltak bírósági perek, a 
felszámoló perelte az önkormányzatot, végül is a Kft-jüknek kellett 800 eFt-ot fizetni.
A liftek működnek és karbantartási szerződésük is van.
Az iparterülethez kanyarodósáv épült a Soltút Kft. beruházásában, több mint 20 mFt értékben. 
Ezzel lehetővé vált az iparterület további letelepítése, betelepítése. Ennek hiányában nem 
adhattak volna ki engedélyeket, mert nem volt szabályszerű az ottani forgalom levezetésére az 
a meglévő állapot. A Soltút Kft. nagyon sokat tett ennek érdekében.
A volt Keszler kocsma épületrészének felújítása pályázati pénzből megvalósult, nagyon 
szükséges volt, mert nagyon rossz állapotban volt ez az épület. A legnagyobb gond az északi 
fallal van, ezzel valamit a jövő évben kezdeni kell, mert elképzelhető, hogy kidőlhet a fal.
A városközpontban elkészült és átadásra került a forgalmi csomópont, és az azt követő egy év 
múlva jelentkező garanciális felújítást is elvégezték úgy, hogy az önkormányzatnak anyagilag 
nem kellett hozzájárulnia.
Pályázaton nyertek az általános iskolánál 38 db és a középiskolánál 15 db számítógépet. 
Beléptek a kistérségi szintű Európai Park Szövetségbe, több rendezvényen is részt vett a 
városi önkormányzat.
Sajnos ebben az évben, hogy összeborult a finanszírozás, nem tudtak bért fizetni. Első 
reakció, hogy a testületbe felmerült, hogy önfeloszlatással most itt a vég és nincs tovább. 
Ebben az időszakban a testületi ülések követték egymást. Minden egyes ülésen 
megmutatkozott a testületi tagoknál az, hogy fontos számára ez a város, a közösség, mert 
mindent leszámítva volt bátorsága szembenézni azzal a problémával, azzal a kihívással, ami 
annak a döntésnek súlyos következményei lettek. Majd ezután óriási létszámleépítések 
következtek. Létszámgazdálkodási ütemtervet kellett készítenie pénzügyi irodavezető úrral 
közösen. Ez már 2011-ben elkezdődött az oktatásban, de a hivatalt is érintette. Ez a 
létszámleépítés 2012-ben folytatódott. Sajnos nem tudtak fizetést adni, először a fizetés felét 
tudták csak, majd ismét a felét, azután hónapról hónapra voltak. A legrosszabb év 2012. volt. 
2012-ben jött az ASZ és egy átfogó célvizsgálatot tartott az önkormányzatok eladósodásáról. 
Sásd az egyik kiemelt város volt e tekintetben. Országosan sajtótájékoztatón számoltak be az 
eredményről, többek közt Sásdról is. Ennek a legfontosabb megállapítása az volt, hogy ebben 
a helyzetben az önkormányzat önhibáján kívül került. A hiány ugyanis az önkormányzat 
alulfinanszírozásából adódik.
2012-ben az egy diák után már 95 eFt volt a plusz ráfizetés, a zeneiskolánál 80-90 eFt, a 
középiskolánál 80 eFt. Ezt az önkormányzatnak minden évben hozzá kellett tennie. Ebből is 
látható, hogy mennyire alulfinanszírozott volt az önkormányzat. Válságköltségvetést 
készítettek, létszámleépítések voltak, támogatások drasztikus megvonása következett. 
Példaként említette a Sportkört, hiszen egyik pillanatról a másikra 4 mFt-ot vontak éi, emiatt a 
focicsapat visszalépett a bajnokságból.
2012. évben kiemelendő az ivóvízminőség javító programra a KEOP-os pályázatot 
megnyerték és a nyár folyamán a polgármesterek a támogatási szerződést aláírták. 8 
településről beszélnek 420 mFt, ebből Sásdnak több mint 120 mFt jut, ami most kerül majd 
beépítésre. Jövő év tavaszáig, május végéig kell megvalósítani. Ugyanekkor önerős pályázatot 
nyújtottak be magára az önerőre, mert az nem 5 %, hanem 15 % lett volna. Viszont annyi 
Önerőt kaptak, hogy gyakorlatilag önkormányzati támogatás nélkül sikerül megvalósítani, 
teljesen pályázati pénzből a beruházást.
Fontos dolog volt a közigazgatás, közoktatás átszervezése. Kiemelkedő, hogy együttes 
lobbizás eredményeként a sásdi kistérség járási rangot kapott.
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Ennek eredménye több emberhez köthető, elsősorban a sásdi képviselőtestületnek, Dr. 
Hargitai János akkori kormánymegbízottnak, Godó Erzsébetnek köszönhető, ezt a sásdi 
képviselőtestület kitüntetéssel is elismerte. Év végén egyezségre kellett jutniuk 
kormánymegbízott úrral a városháza közös használatára, és erre szerződést kellett kötniük. 
Sokat tettek annak érdekében, hogy olyan körülmények fogadják az új hivatalt 2013. január 1- 
től, ami egy járási hivatalhoz illik.
A következő lényeges átszervezés a közoktatásban volt, a testületnek meg kellett tárgyalnia az 
általános iskolai és középiskolai oktatás irányításának és az intézményi fenntartásnak állami 
kézbevételét. Itt szintén át kellett adni a vagyonkezelést, ezt már 2012. decemberében kellett 
előkészíteni. Kiemelte Kocsisné Walter Ilona a járási tankerület igazgatójának szerepét, úgy 
gondolja, hogy maximálisan együttműködőek voltak mindkét irányban. Ezen átszervezéseket 
azok a jogszabályok alapozzák meg, amelyek -gyökeresen megváltoztatták a helyzetet. Új 
közoktatási törvény jelent meg, amely már az átszervezéseket alapozta meg. A nemzeti 
vagyonról szóló törvény, tehát az önkormányzati vagyon a nemzeti vagyon része lett. Nagyon 
fontos, hogy új finanszírozási rendszerre tértek át 2013. január 1. napjától. Az állam az 
Önkormányzattól valamennyi adósságát átvállalta. Ez nagyon sokat jelentett az 
önkormányzatnál.
2013. évben folytatódott az átszervezés önkormányzati szinten. Megszűnik a polgármesteri 
hivatal jogutód nélkül és új hivatalt kell szervezni, a 8 település közös Önkormányzati hivatalt 
alakít, amihez Gödre február 1. napjával csatlakozik.
2013. június 30. napjával megszüntették a TOT-ot. A törvény alapján valamennyi társulást 
meg kellett szüntetni. A kistérségi társulást meg kellett újítani, tagok váltak ki. Először 21 
tagra, jelenleg pedig 14 tagra módosult a társulás létszáma. A törvény szerint a társulás már 
nem kaphat közvetlenül támogatást, csak Önkormányzatokon keresztül.
HSZAK-nál jelentkeztek a finanszírozási problémák, emiatt december végével megalakították 
a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulást 14 önkormányzattal.
A kistérségi társulás helyzetét ezek a gondok rontják, tovább rontotta még az a tény is, hogy a 
sásdi polgármester 2013. december 31. napjával lemondott. Viszont a társulás elnöki 
teendőinek ellátását senki nem vállalta. Tehát a kistérségi társulásnak jelenleg sincs elnöke, 
korelnöke van, aki ügyvivő. Sásd kezdeményezte a társulás megszüntetését. A társulás is úgy 
döntött, hogy a társulást megszüntetik.
Sajnos a tüdőgondozót megszüntették 2013. év nyarán és nem az önkormányzat hibájából, 
hanem a jogszabályváltozás miatt, hiszen nem önkormányzati feladat. Megváltozott a 
finanszírozási rend, úgy tudja, hogy Dombóvár vette át. Sajnos ez komoly vesztesége a 
városnak. Viszont a testület fontosnak vélte az orvosi ügyeleti ellátás megszilárdítását, és a 
korábbi támogatási összeget megduplázta.
A mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy végre történt valami, itt jártak a mérnökök, 
tárgyaltak, új út biztosítását kérték. Elmondta, hogy időközben lejártak az engedélyek. Azóta 
már van új engedély mind a bontásra és mind az építésre. Sajnos csak érdemi munka nincs 
részükről.
2013. évben több energetikai pályázatot is beadott a képviselő-testület, sajnos mindezekből 
csak egy pályázat nyert, mely szerint a DRV Zrt. szennyvíztelepén napelemeket telepítettek.
A Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti üresen álló önkormányzati lakást a testület értékesítette licit 
eljárás keretében 3.500 eFt-ért, sajnos nem sokkal utána az új tulajdonos elhunyt.
2013. március 12-én tartott testületi ülésen tárgyalták az alsóőrsi ingatlan tulajdonjogi 
helyzetét, majd ezt követően több alkalommal.
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A költségvetés megalapozottságával kapcsolatban elmondta, hogy a testület két ízben is a 
BM. Önkormányzati Államtitkárához, Tállai Andráshoz fordult, a gyermekétkeztetés 
finanszírozásával voltak gondok, év végén pénzt kaptak erre a feladatra, de nemcsak erre, 
hanem egyéb ÖNHIKI-re is, összesen 55 mFt. 2014. évre már úgy lehet fordulni, hogy 
gyakorlatilag nincs finanszírozási problémája az önkormányzatnak.
Kiemelendő az osztrák Raaba település önkormányzatával, illetve annak kezdeményezésére, 
hogy a testület megújította a partnerkapcsolatot.
A képviselő-testület döntött a piac új helyéről, mely a Temető u. 1. szám mellette 
önkormányzati bérlakás melletti területen helyezkedik el.
A képviselő-testület döntött a helyi adók emeléséről, az iparűzési adót 1,7 ezrelékről 2 
ezrelékre emelte. A kommunális adót pedig 5.000,-Ft-ról 5.500,-Ft-ra emelte. 
Katasztrófavédelmi őrs létesítéséhez területjuttatásról döntött a testület. Sajnos ez az ügy 
megállt, nem halad előre. írtak levelet az illetékeseknek, mely szerint érdeklődtek, hogy mi a 
helyzet, de sajnos válasz nem érkezett.
Ovodafelújítási pályázatot nyertek 57 mFt támogatási összeggel, ennek a megvalósítása most 
folyik.
A 2014. évi költségvetés megalapozásához a 2013. évi költségvetési gondok enyhítésére 55 
mFt-os ÖNHIKI-t nyert az önkormányzat.
Kiemelte, nagyon fontos, hogy lejárt az ELMIB részvények vásárlására vonatkozó 
kötelezettségük. 10 évig fizették, mely szerint 71,5 mFt-ot fizettek ki ennyi év alatt.
Kiemelte a közfoglalkoztatást, mert éves szinten 2013-ban átlagosan havonta 25 főt 
foglalkoztat az önkormányzat.
Négy dolgot emelt ki ebből a ciklusból, 2011. évben két fontos dologban hozott döntést a 
testület, egyrészt amikor a testület szembenézett a problémákkal és megoldották a dolgot, ez 
dicséretes munka volt, másrészt amikor a testület a Pécsi Vizmű Zrt-vel felmondta a 
szerződést. 2012-ben a széleskörű szakmai és politikai összefogás eredményeként elnyerték a 
járási címet. Az alsóőrsi ingatlan tulajdonjogának rendezése ügyében a testület sokat harcolt 
ennek az ügynek az érdekében. Ebben minden érdekelt fél konszenzusra jutott, ez volt a 
fontos.
Megköszönte a testületnek maga és a hivatal nevében, hogy a négy évet jóban, rosszban 
együtt töltötték. Sok sikert, eredményes szereplést kívánt a választásokhoz.

Székelv Szilárd személy szerint is megköszönte a testületnek a négy éves munkáját. 
Megkérdezte mi a helyzet a Pécsi Vizmű Zrt-vel szembeni követeléssel?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, amikor megkeresték az ügyvédet, akkor az ügyvéd a 
testületi döntés értelmében elküldte a felszólítást, mely szerint kitűzött egy határidőt, hogy 
meddig jelentkezzenek, ezek a határidők leteltek, semmilyen egyeztetési hajlandóságot nem 
mutattak. Ennek következtében újra tárgyaltak az önkormányzat ügyvédjével és kérték, hogy 
fogalmazza meg a keresetlevelet, alpolgármester asszony megbízást ad részére és menjen 
bíróságra.

Dr. Jusztinger János képviselő gratulált Székely Szilárd 3 éves munkájához, alpolgármester 
asszonynak az elmúlt 10 hónapos munkájához. Elmondta, hogy amit elértek, az a testületnek 
köszönhető. A testületnek is megköszönte az elmúlt négy évet, hogy itt lehetett közöttük.
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Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 2014. január 1. 
napjától polgármesteri hatáskörben végzett tevékenységről szóló alpolgármesteri és a jegyzői 
beszámolót fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

136/2014.(X.0ó.l KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. január 1. 
napjától polgármesteri hatáskörben végzett tevékenységről szóló 
alpolgármesteri és a 2011-2013. évek között önkormányzati ciklus 
testületi munkájának ismertetéséről szóló jegyzői beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

5./ Szociális célú tűzifa támogatás igénylése 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Gvőzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy megjelent a BM. rendelet, 
mely szerint szociális célú tűzifa támogatására pályázatot lehet benyújtani. Maximálisan 
igényelhető 306 m3, az Önerő 388.620,-Ft. Javasolta a testületnek, hogy a támogatást nyújtsa 
be.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

137/2014.6X.06.') KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Képviselőtestülete igényt nyújt be a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet 
szerinti szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatásra.
Az igényelt támogatás 306 m3 tűzifamennyiség, önerő 3 88.620,-Ft, 
melyet saját költségvetéséből biztosít.
Az önkormányzat vállalja, hogy a rászorulók részére a tűzifát 
térítésmentesen biztosítja.
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A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási 
igényt benyújtsa.

Határidő: 2014. október 6.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

6./ ÁRQP-l.A.3-2014. számú „Területi együttműködést segítő programok
kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című projektre 
DFT-Hungaria Kft. Budapest együttműködési ajánlata és a partnertelepülésekkel 
együttműködési szerződés kötése 
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egyeztetési problémájuk van. A részt vevők száma 
jelenleg 18 fő. A céggel egyeztetni kell a résztvevők között megkötendő együttműködési 
megállapodás tartalmát. Javasolta, hogy bízzák meg a Agenda Pályázatház Pályázati 
Tanácsadó Kft-t, Budapest, és a tárgybani projekt pályázatának elkészítésére az 
együttműködési megállapodást fogadják el. A partnerek közötti megállapodásról nem tudnak 
most érdemben dönteni, ezért javasolta, hogy vegyék le a tárgyalandó napirendi pontok közül.

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó 
napirendi pontok közül,

A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett, egyúttal tudomásul veszi, hogy az 
előterjesztés tárgyában az alpolgármester megállapodást köt az Agenda Pályázatház Pályázat 
Tanácsadó Kft-vei (Budapest) a pályázat elkészítésére, beadására.

1J Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez 
kapta, mely szerint a gyógytestnevelő teremben levő radiátorok rácsának felszerelvényezése 
megtörtént, de ennek fedezetét nem tudj a biztosítani a KLIK. A Bm. Pedagógiai 
Szakszolgálat kérte a testület támogatását ez ügyben.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta 
ezt a kérelmet és támogatja a nevezett összeg kifizetését.

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kérelmet 
támogassa, a szükséges pénzügyi hozzájárulást adja meg.

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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

138/2014.(X.06.) KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Bm. Pedagógiai Szakszolgálat kérelmét támogatja, a gyógytestnevelő 
termében lévő radiátorok védőrácsainak költségeit vállalja, a kivitelező 
részére kifizeti.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

8./ „Lungo Orom” Országos Cigány Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Sásd Város 
Tagszövetségének kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy közben érkezett egy másik kérelem is, mely 
szerint Orsós Antal sásdi lakos olyan szervezet nevében kérte a támogatást, amely szervezet 
nem is létezik.

: Hansmann Mária képviselő elmondta, hogy őt megkereste Orsós Antal és a támogatást azért 
kémé, hogy egy gyűlést szeretne összehívni.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta 
ezt a-kérelmet és az írásban kiadott kérelmet is, úgy döntött, hogy a bizottság nem támogatja a 
kérelmeket.

Rabb Győzőné alpolgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a bizottság 
javaslatáról.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének

■ 139/2014. (X.06.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi 
Bizottságával egyetértve a,,Lungo Drom” Országos Cigány 
Érdekvédelmi és Polgári Szövetség Sásd Város Tagszövetségének 
kérelmét nem támogatja, részükre támogatást nem állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Gvőzőné alpolgármester kérte a képviselő-testületet, hogy szavazzon a bizottság 
javaslatáról.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

140/2014,(X06.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi 
Bizottságával egyetértve Orsós Antal Sásd, Gárdonyi G. u. 90. szám 
alatti lakos a cigány kisebbségi önkormányzat nevében benyújtott 
kérelmét nem támogatja, részükre támogatást nem állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

9./ Sásd, Arany János utcai kiszáradt platán fák kivágására vonatkozó kérelem 
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy minden képviselő-testületi tag írásban 
kézhez kapta a levelet. Személyesen járt a helyszínen, valóban a levélben leírt 5 db fa 
kiszáradt. A Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltak erről, úgy döntöttek, ha valóban kivágásra 
szorulnak, akkor a Kft. dolgozóinak kellene kivágni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testületnek fakivágás ügyben nincs hatásköre, mert 
jegyzői hatáskör. Mégis javasolta alpolgármester asszonynak, hogy a testület elé hozza be 
ezen kérelmet. Személyesen ő is megtekintette a nevezett fákat, valóban 5 db kiszáradt 
állapotban van. De úgy látta, hogy már van egy hatodik fa is, ami elszáradt.



Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a kosaras emelőgép 9-10 m magasságig jó. 
De ezek a fák sokkal magasabban vannak, igazából ennél magasabbra nem szeretne 
közmunkást felküldeni.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy az iskola sportpályájánál lévő fa kivágásával 
kapcsolatban mi a helyzet?

Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy a kerítést ki kell bontani és a fát ki kell 
dönteni, ehhez nem kell darus kocsi.
Kérelmező leírta, hogy vagy az önkormányzat vágja ki, vagy engedélyt kért, hogy ő 
kivághassa.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy engedélyezze kérelmezőnek a fák kivágását.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

141/2014.ÍX.06.1 KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi és hozzájárulását adja a Sásd, Arany János utcai 6 db 
kiszáradt platánfa kivágásához. Engedélyezi, hogy a kiszáradt fákat a 
kérelmező Kuhl Csaba Arany János utcai lakos kivághassa, a munka 
elvégzésének fejében a kiszáradt fákat hasznosíthatja. A kérelmező felel 
a fakivágással kapcsolatos biztonsági előírások alkalmazásáért, illetve 
betartásáért. Az önkormányzat a fakivágással kapcsolatos esetlegesen 
bekövetkező balesetekért nem felel. A hozzájárulás megadása a 
kérelmezőt nem mentesíti a jogszabályok által előírt fakivágással 
összefüggő kötelezettségek alól.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

10./ A Sásd. Rákóczi u. 38. és Hörnvék u. 19. számú önkormányzati ingatlanok 
műszaki állagának felmérése és a sürgős teendők meghatározása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy elkészültek a szakértői vélemények. A két szakértői 
vélemény alapján beáraztatta a leírt elvégzendő munkákat. Ingatlanonként kb. 15 mFt-ba 
kerülnének a költségek. A műszakkal közösen kidolgozták az előterjesztést.
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A Hömyék 19. szám alatti ingatlannál az ereszcsatornát kell szerelni, ez 110 eFt, a tetőt meg 
kell javítani, ami 200 eFt. A fedélszerkezete megerősítése, 240 eFt. Párkányt kell készíteni, 
javítani, ennek költsége 90 eFt, kéményjavítás 80 eFt, az elektromos hálózat cseréje 
mindhárom helyiségben 300 eFt, ajtók, ablakok cseréje 400 eFt, a belső javítások, festés 200 
eFt, ez összesen kb. bruttó 2 mFt. A Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlan felújítási költsége is 
kb. 2 mFt.

Hausmann Mária képviselő -elmondta, hogy már korábban beszéltek arról, hogy ezt az 
ingatlant fel kellene újítani. Akkor csak a tetőt kellett volna átrakni, de az akkori ott lakó 
Orsós Tibor elmondta, hogy ő nem dolgozik, ő nem segít átrakni a tetőt.

Rabb Gvőzőné alpolgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen tárgyaltak erről 
a napirendi pontról, a bizottság véleménye az volt, hogy a Rákóczi u. 38. szám alatti 
ingatlanra ne költsenek semmit. A Hömyék 19. szám alatti ingatlanra annyit költsenek, ami 
nagyon fontos, de nem vállalkozóval, hanem ha sikerül, akkor a Kft. dolgozóival kellene 
megoldani. Bízik abban, hogy november hónaptól tud majd még egy kőművest alkalmazni. 
Beszélt Búzás Zsuzsannával aki ott lakik a Hömyék 19. sz. ingatlanban, ő mindig szeretett 
volna beköltözni a Temető u. 1. szám alatti lakásba. Véleménye szerint ehhez a testületnek 
hozzá kellene járulnia. A Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlanból a két családot így ki tudnák 
költöztetni a Hömyék 19. sz. ingatlanba, ahol két üresen álló lakás lenne. Somogyi Róbertét 
pedig az iskola aulája feletti lakásba, melyet Tombi László bérel, de életvitelszerűen nem 
lakik ott.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezek a lakások nagyon kicsik, ahhoz, hogy hány főt 
szeretnének oda beköltöztetni. Tehát ott az udvaron van a víz, a házban nincs.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy igazából nem is a lakás nagyságával van a gond, 
hanem azzal, hogy komfort fokozatilag a Rákóczi u. 38. szám alatti ingatlanban van 
fürdőszoba, a Hömyék 19. sz. ingatlanban pedig nincs.

Székely Szilárd elmondta, annak idején arról volt szó, hogy a Temető u. 1. szám alatti 
ingatlanba nem tesznek már bérlőket. A városközpontba bekerülnének a problémás családok. 
Véleménye szerint a testület fontolja meg ezt a kérdést és napolja el a döntést.

Rabb Gvőzőné alpolgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy vegyék le a 
tárgyalandó napirendi pontok közül.

A képviselőtestület egyhangúlag úgy döntött, hogy levették a napirendi pontot a tárgyalandó 
napirendi pontok közül.

E g y e b e k

Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2014. október 18. napján 
szombaton lesz az iskola aulájában a „Vidám Kórusok” Találkozója, mindenkit sok szeretettel 
meghív és vár a rendezvényre.

Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója megköszönte a képviselőtestület támogatását és 
a hivatal dolgozóinak a segítségét



Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője mindenkinek megköszönte a 
segítését és felhívta mindenki figyelmét, hogy az Őszi Könyvtári Hét programjaira mindenkit 
szeretettel várnak. Mindenkinek-sok sikert kívánt a jövőben. Továbbra is várnak mindenkit a 
programjaikra.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné alpolgármester a nyilvános ülést 
bezárta, a testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

Kmft.


