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J e g y z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. október 27. napján tartott alakuló üléséről.

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

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger
János, Pál Csaba, Pintér Gábor, Székely Szilárd, Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető, Újhelyi Istvánné HVB elnöke.

Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, a testületi ülésre 
meghívott vendégeket, a sásdi választópolgárokat, akik megjelentek, az apparátus dolgozóit. 
Külön köszöntötte Újhelyi Istvánnét, a HVB elnökét. Megköszönte részére a választások 
alkalmával végzett munkáját, továbbá megköszönte a munkáját a Helyi Választási 
Bizottságnak és a Szavazatszámláló Bizottságoknak.
Megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban 7 fővel jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják még meg:

- 10.) napirendi pontként: a 2014. október 24-i árvízveszélyről jegyzői tájékoztatót.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?

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

1. / A képviselők eskütétele
Előadó: Újhelyi Istvánné a HVB elnöke

2. / A  polgármester eskütétele
Előadó: Újhelyi Istvánné a HVB elnöke

3. /  A polgármesteri program ismertetése
Előadói Rabb Győzőné polgármester

4.1 A  polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./ Alpolgármester megválasztása titkos szavazással
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

6./ Az alpolgármester eskütétele
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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77 Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

87 Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

97 A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2010. 
(X.20.) önkormányzati rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

107 Jegyző tájékoztató a 2014. október 24-i árvízveszélyről 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

117 Bross Válságkezelő Kft. egyezségi ajánlata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. K aidon Béla jegyző kérte a testületet, határozatilag döntsenek abban, hogy a 117 
napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalják meg.

R abb Győzőné polgárm ester javasolta a testületnek, hogy a 117 napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalják meg.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

143/2014. (X.27.VKTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy döntött, hogy a 117 napirendi pontot üzleti érdekekre
való hivatkozásra zárt ülés keretében tárgyalja.

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

17 A képviselők eskütétele
Előadó: Újhelyi Istvánné a HVB elnöke

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Újhelyi Istvánné a HVB. elnöke tisztelettel köszöntötte a megjelenteket.
Felkérte a megválasztott képviselőket, hogy tegyék le az önkormányzati törvényben előírt 
esküt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az eskütétel idejére álljanak fel.
Ezt követően a képviselőtestület tagjai letették az esküt, majd aláírásukkal is hitelesítették az 
-esküokmányt.

(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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2./ A polgármester eskütétele
Előadó: Újhelyi Istvánné a HVB elnöke

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Újhelyi Istvánné a HVB elnöke megkérte a jelenlévőket, hogy továbbra is maradjanak állva, 
majd felkérte Rabb Győzőnét, a törvényben előírt esküt a képviselőtestület előtt tegye le.
Ezt követően Rabb Győzőné polgármester az esküt letette, majd aláírásával is hitelesítette az 
esküokmányt.

(Az eskü szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ A polgármesteri program ismertetése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a polgármesteri programot mindenki írásban 
kézhez kapta. Erről a képviselő-testületnek nem kell szavaznia, csak tájékoztatásképpen 
osztották ki.

Székely Szilárd képviselő megkérdezte, hogy ez nem a gazdasági programnak a része? Ha 
igen, akkor csak egy rövid kivonat.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nem a gazdasági program része.

Székely Szilárd képviselő elmondta, látható, hogy a kiadott anyag a választási program, 
véleménye szerint lehetett volna egy-egy adattal kidolgozva, hogy miből lesznek 
megvalósítva ezek a dolgok. Hiszen mindenki megígérte a  leírt dolgokat, igen fontos 
kérdésekről van szó, csak sajnos nem tudott meg több információt, mint korábban, amikor a 
szórólapot kézhez kapta. Úgy gondolta, hogy a mai ülésre a programmal kapcsolatban több 
információt kapnak.

Rabb Győzőné polgármester úgy gondolta, hogy a kiadott anyag 1./ pontja tartalmazza 
mindezeket.

Székely Szilárd képviselő elmondta, ha a gazdasági program elkészül, akkor ott részletesen 
ki lesz dolgozva ez a ciklusprogram, mert ez így rövid, átfogó, címszavas, csak a célokat 
ismerteti, az odavezető utat és eszközöket, a kiindulási helyzetet jelen pillanatban nem látják.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatásképpen elmondta, hogy a törvény értelmében a 
gazdasági programot 6 hónap alatt kell elkészíteni és akkor lesz majd kidolgozva a törvény 
által meghatározott pénzügyi tartalommal.
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4./ A polgárm ester tiszteletdíiának megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

D r. K aidon Béla jegyző tájékoztatta a megjelenteket, mely szerint új törvény van, ami a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi LXXXIX. törvény. Ez a törvény már 
lehetővé teszi, hogy Sásdon társadalmi megbízatású személy is elláthatja a polgármesteri 
tisztséget, tehát már nincs lakosságszámhoz kötve a főállás, ez korábban nem így volt. A 
korábbi polgármesterek jogállásáról szóló törvény október 12-vel hatályát vesztette, amely 
többek közt a polgármesterek javadalmazásáról szóló rendelkezéseket tartalmazta, itt volt a 
testületnek mozgástere, mérlegelési jogköre bizonyos szűk körben. Ez teljesen megszűnt, 
ezért van az, hogy a jegyző az előterjesztő. Nem célszerű a polgármester elfogultságát, 
személyes érintettségét bejelenteni ez ügyben. Jelen esetben tiszteletdíjról beszélnek és nem 
illetményről. Ennek az összege a törvény értelmében Sásd viszonylatában bruttó 224.360,-Ft. 
A törvényi rendelkezés alapján erről a testületnek döntenie kellene, ettől eltérni nem lehet. A 
másik összeg, amely a polgármester javadalmazását illeti, ez az un. költségtérítés. Itt is 
korábban az SZMSZ-ben és a rendeletben is a törvényi felhatalmazás alapján lényegesen 
nagyobb összeget állapítottak meg. A törvény most azt írja, hogy a törvény által megállapított 
tiszteletdíj 15 %-a lehet a költségtérítés, ez számszerűen 33.650,-Ft. Nem lehet átalány, erről 
tételesen el kell számolni. A jelenlegi szabályzatuk szerint a Pénzügyi Bizottság elnöke, de 
volt ahol a jegyző igazolta le a polgármester költségeit, itt útiköltségről, kiküldetésről 
beszélhetnek.
Kérte a testület tudomásul vételét abban, hogy a polgármesternél a telefonhasználat eddig, 
mivel magasabb összegű költségtérítése volt, hiszen az illetménye után volt megállapítva, 
ezért akkor arra jutottak, hogy a telefonbeszélgetések díját a polgármester a költségtérítésből 
kifizette, tehát továbbszámlázásra került ez a tétel. Ebben a helyzetben az volna a célszerű, 
hogy szolgálati telefont kapjon a polgármester, a jelenlegi előfizetés is az önkormányzaté, 
tehát nem ő fizeti a díjat, hanem helyette az önkormányzat. Tehát a költségtérítésnek nem 
lenne része a telefonköltség. A képviselők tiszteletdíjáról szóló helyi rendeletben semmilyen 
törvényi rendelkezés sincs, tehát ezt nagyon gyorsan a képviselő-testületnek módosítani kell. 
Kérte a testületet, hogy a fentiekben felvázolt két összeget fogadja el, továbbá vegye 
tudomásul a testület, hogy a szolgálati telefonnál a számlafizető az önkormányzat legyen.

R abb Gvőzőné polgárm ester javasolta a testületnek, hogy a polgármester tiszteletdíját havi 
bruttó 224.360,-Ft összegben állapítsa meg.
Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a polgármester tiszteletdíjával egyetért, 
az kézfelemeléssel szavazzon:

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
144/2014. (X.27.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete Rabb Győzőné polgármester 
havi tiszteletdíját 2014. október 12. napjától havi bruttó 
224.360,-F t-bán állapítja meg.

Határidő.
Felelős.

azonnal
Dr. Kajdon Béla jegyző
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármester költségtérítését 
havi 33.650,-Ft összegben állapítsa meg.

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása.

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a polgármester illetményével egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

145/2014. (X27.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselőtestülete Rabb Győzőné polgármester költségtérítését 
2014. október 12. napjától a megállapított havi tiszteletdíjának 15 %-át 
figyelembe véve havi 33.650,-Ft.bán állapítja meg.

Határidő. azonnal
Felelős. Dr. Kajdon Béla jegyző

5./ Alpolgármester megválasztása titkos szavazással 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester pontosította a napirendi pont címét, mely szerint 
alpolgármesterek személyére fog javaslatot tenni. Emiatt az SZMSZ-üket módosítani kell 
majd.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy itt is törvényi módosítás van, új törvényi szabályok 
léptek hatályba. Tehát egy alpolgármesternek mindenhol lennie kell, bármilyen kis 
településről beszélnek. Jelen törvény szerint több alpolgármester is lehet, akár külsős 
személyre is tehet a polgármester javaslatot. Ennek alapján valóban szükséges az SZMSZ 
módosítása. Először a képviselő-testületnek arról kellene határoznia, hogy egy 
alpolgármestert vagy kettő alpolgármestert kíván megválasztani. Az alpolgármester 
társadalmi megbízatásban látná el a feladatokat.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a képviselő-testületi tagokból szeretne 
alpolgármesterek személyére javaslatot tenni.
Javasolta a képviselő-testületnek, határozzanak arról, hogy két alpolgármester választására 
kerüljön sor.

Megkérdezte, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, hozzászólása. 

Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

146/2014. (X.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Sásd Város 
Önkormányzatánál 2 társadalmi megbízatású alpolgármestert kíván választani, 
ezért a képviselő-testület megbízza a jegyzőjét, hogy a Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló rendeletének módosítását ennek megfelelően készítse elő.

Határidő. azonnal
Felelős. Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester két alpolgármester személyére tett javaslatot, mely szerint az 
egyik jelölt a legtöbb szavazatot kapott Dr. Jusztinger János, a másik jelölt pedig Pintér 
Gábor.
Megkérdezte a jelöltektől, hogy kémek-e zárt ülést?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Polgármester Asszony javaslata alapján két név 
szerepel a szavazólapon. A lapon egy üres négyzet van, aki egyetért a két jelölttel az a 
négyzetbe tesz X vagy + jelet, aki nem ért egyet, akkor üresen kell hagyni. így értelemszerűen 
érvényes és IGEN az a szavazat, ahol elhelyezték az X vagy + jelet, és érvénytelen azaz 
NEM, ahol nem tettek jelet a négyzetbe. A titkos szavazáson mindenkinek részt kell venni, 
tartózkodás nem lehetséges.

Dr. Jusztinger János képviselő a jelölést megköszönte, kérte a zárt ülés elrendelését. 

Pintér Gábor képviselő úgyszintén kérte a zárt ülés elrendelését.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérte a jelenlévőket, hogy a szavazás lebonyolításának 
idejére a zárt ülés elrendelése végett, az üléstermet hagyják el. Az alpolgármesterek zárt 
ülésen megválasztását követően (erről a napirendi pontról külön jegyzőkönyv készült) a 
testület nyílt ülésen folytatta tovább munkáját, ahol az alpolgármester megválasztásának 
eredményét nyilvános ülésen ismertették.

Pál Csaba a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az urnát felnyitotta és a szavazólapokat 
ellenőrizte, mely szerint mind a 7 szavazólap az urnában volt, ezután külön válogatta az 
érvényes és érvénytelen szavazólapokat. A szavazás lefolytatásáról és eredményének 
megállapításáról külön jegyzőkönyvet vettek fel. Az elnök ismertette a jegyzőkönyv alapján a 
szavazás eredményét. Megállapította, hogy az alpolgármester választás eredménytelen volt, a 
titkos szavazás eredményeként 3 Igen szavazattal, 4 ellenszavazattal nem választottak 
alpolgármestereket.

Rabb Gvőzőné polgármester megállapította, hogy a szavazás eredménytelen volt, ezért a 
bizottsági elnökökre és tagjaira sem kíván javaslatot tenni. A  tárgyalandó napirendi pontok 
közül ezért leveszi a 6./, 7./ 8./ és 97 napirendi pontokat.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy még egy ülésen a polgármester javaslatot tehet az 
alpolgármester személyére és a bizottsági tagokra, ha itt sem sikerül alpolgármestert 
választani, akkor tudni kell, hogy az SZMSZ értelmében „A képviselőtestület alakuló ülése 
automatikusan ülésszakká alakul át, amennyiben a testület az alakuló ülés napirendi 
pontjainak vonatkozásában nem tud dönteni. Az ülésszak egyes ülései egymást követő 
napokon, 18 órakor kezdődnek és ismétlődnek a döntés meghozataláig”. Ebben a szombat és 
vasárnap is benne van. Ha a soron következő ülésen nem sikerül döntésre jutni, akkor 
automatikusan ülésszakká kell hogy átalakuljon a testületi ülés és mindennap a hétvégéket is 
beleszámítva este 18 órakor ülést tart.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a soron következő testületi ülést 
2014. október 30. napján, csütörtökön délután 14 órára hívja össze, melynek napirendi pontjai 
a most levett napirendi pontok újratárgyalása.

A képviselő-testület a polgármesteri bejelentést vita nélkül tudomásul vette.

6./ Jegyző tájékoztató a 2014. október 24-i árvízveszélyről 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy csütörtökről péntek hajnalra virradóra sajnos a nagy 
esőzések miatt gondok voltak a Gödrei ároknál lévő házaknál. Polgármester asszony 
külföldön tartózkodott, de tartották a kapcsolatot. Az előrejelzések azt mondták, hogy 
csütörtökről péntekre max. 35 mm csapadék fog esni ezen a környéken. A hivatalban Bódog 
Tamással úgy váltak el egymástól, hogy nem lesz gond, hiszen az előrejelzés szerinti 
csapadékot elbírják, nem kell készültségbe lennie senkinek. Pénteken reggel Kovács Jenővel 
beszélt, aki elmondta, hogy az éjszaka 50 mm esőt mért. Péntek hajnalban Bódog Tamás 
lement megnézni a helyzetet, hiszen az eső szakadt, ekkor látta már, hogy baj van, hiszen az 
utolsó ház udvarában, garázsában már bent volt a víz, közel 30 cm magasságban, és ekkor 
szólt a  lakóknak és Merk Zsoltnak a segítség miatt, őt személyesen kora reggel hívta 
telefonon. Ezután ő is a helyszínre érkezett.
(Kivetítőn néhány képet mutatott a péntek hajnali és a napközbeni állapotokról a 
megj elenteknek.)
Merk Zsolt és a dolgozói homokzsákokat hoztak és letették az utolsó házaknál a 
kapubejáróba, ez tartotta vissza a vizet, hogy több víz ne folyjon be.
Sajnos a Gödrei árokban a víz már bőven a zsilip felett volt, a víz azért jö tt vissza, mert a 
zsilip ki volt támasztva. Szerencse volt, hogy hajnalban a riasztás után megkezdődött a 
védekezés és nem lett nagyobb baj, hiszen több szivattyút is üzembe helyeztek. 3 db zsilip 
van, megjegyezte, hogy egyik sem jó. A gödrei vízgyűjtő területen a mérések alapján Kovács 
Sándor vállalkozó elmondta, hogy több mint 100 mm csapadék esett, ez nagyon -sok. A 
hömyéki rész teljesen vízbe borult. Az volt a szerencse, hogy a Baranya-csatorna 
legmagasabb pontjától számítva is volt még egy méter a töltés felső széléig. Szabó László 
vásárosdombói polgármester is érdeklődött, hogy mi van Sásdon és felajánlotta a -segítségét, 
ha szükséges. Megkérdezte, hogy szándékukban áll-e a gátat átvágni, mert akkor hozzájuk 
zúdul a víz. Elmondta részére, hogy nem kell átvágni a csatornát, mert ott nincs gond. A 
gödrei vízfolyásnál a házak felöli gátja tartotta a vizet, így Hömyéken nem voltak veszélyben 
a házak. A képviselő-testület 2-3 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy a Gödrei-vízfolyás depónia 
magasítását meg kell oldani, a magasítást elvégeztették a város felöl.
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Telefonált péntek délelőtt Székely Szilárdnak és kérte, hogy nézze meg a helyzetet, amiben 
vannak. Megnézte és azt mondta, hogy ezzel különösebb intézkedést nem kell tenni.
Egy lakóháznál kellett intézkedni, de nem az árvízveszély miatt volt, hanem a sok eső miatt. 
A gond Kulcsár Józsefék (Hömyék 26/A.) lakóházában volt, ahol a talajvíz feljött és mivel 
szuterénlakásban laknak, a bútoruk teljesen elázott, tehát gyakorlatilag lakhatatlanná vált az a 
helyiség. Felettük a nagyszülők élnek, oda költöztek be. Merk Zsolt vitt oda búvárszivattyút 
és megkezdték a szivattyúzást.
A jegyző nem volt felhatalmazva semmilyen intézkedésre. Nem tudja, hogy kihez fordult 
volna, polgármester asszony külföldön volt, természetesen a kapcsolatot tartották, de ha 
véletlenül kitelepítésről lett volna szó, akkor kivel beszélt volna, hiszen még a testület sincs 
meg, mert nincs alpolgármester, egyéb helyettes sincs. Annak idején úgy szabályozták, ha 
nincs alpolgármester, akkor majd az Ügyrendi Bizottság elnöke helyettesíti, de jelen esetben 
ez sem volt. Nem tudja, hogy mit csinált volna ebben a helyzetben. Szerencsére erre nem 
került sor az egy családot leszámítva Hömyéken.
Merk Zsolt és a dolgozói, Bódog Tamás is nagyon sokat dolgoztak ezekben a napokban, 6 db 
szivattyú üzemelt folyamatosan.
Javasolta a testületnek, hogy biztosítson pénzügyi keretet a  polgármester részére az esetleges 
jutalmazásokra a hétvégi pihenőidőben végzett munka elismerésére, gondolva itt elsődlegesen 
a Kft. ügyvezetőjére és mindazon személyekre, akik itt dolgoztak pénteken, szombaton. 
Továbbá Kulcsár József és családjának is biztosítson anyagi támogatást a helyi adó többlet 
bevételeinek terhére.

Rabb Gvőzőné polgármester személy szerint ő is megköszönte mindenkinek a munkáját, 
akik részt vettek a munkában. Sajnos nem tartózkodott Magyarországon, mert külföldre 
utazott a lengyelországi Mogilányba. Legszívesebben visszafordult volna, amikor megtudta, 
hogy mi a helyzet. Betetették a hátsó zsilipet, úgy gondolták, hogy tökéletesen meg lett 
csinálva, de ezek szerint még sem oldotta meg a problémát. Úgy gondolja, nem biztos, hogy 
csak ennek a 3 zsilipnek a problémája váltja ki mindig ezt a helyzetet. A napokban kimennek 
majd és a Zöldfa utcai árkot végig, ami a  Hammer Attiláéknál megy hátul, megnézik és itt is 
elvégzik a szükséges tisztításokat ugyanúgy, ahogy megtették máshol is az utóbbi 
hónapokban a városban. A Fáy A. utcából végig a Zöldfa utcában áll meg a víz. A  zsilip újra 
külön darabokból lett megcsinálva, meghegesztve, új gumit tettek rá, sajnos még sem záródik. 
Úgy gondolja, hogy sokkal nagyon probléma az, hogy Gödréből és Baranyaszentgyörgyről 
állandó jelleggel ezt a nagy mennyiségű vizet kapják és igazából a Bm. Területfejlesztési 
Koncepcióban szerepel Gödre alatt egy víztározó, ami Szágynak, Baranyaszentgyörgynek és 
Gödrének nagyon jó  lenne. Nagyon bíznak abban, hogy ebből az elképzelésből majd lesz 
valami. De addig is meg kell tenniük azt, hogy azt az árkot végig megnézik és ki kell 
tisztítani, múltkor már Merk Zsolttal körbejárták és látták, hogy tele van bokrokkal, ágakkal.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Hammer Attilával beszélt és ésszerű ötleteket 
mondott ennek kapcsán. Kérte, amennyiben lehetőség lesz rá, szeretne eljönni testületi ülésre 
és elmondani az észrevételeit, ötleteit, javaslatait.

fír. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint hozzáértő mérnökembereket kell meghívni és 
meghallgatni. Hatalmazza fel a testület a polgármester asszonyt, hogy mindezeket a 
problémákat, a kialakult helyzetet szakemberekkel nézessék meg és méressék fel.
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Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a pénteki napon ő is a helyszínen járt, Vadas Zoltán is 
megmondta, hogy nem jó a zsilip. Az első testületi ülésen meg kell szavazni mindezek díjait, 
és nem halogatni, meg kell csináltatni, hogy még egyszer a baj ne forduljon elő.

Székely Szilárd képviselő jegyző úr felvetésével kapcsolatban elmondta, hogy a 
polgármesternek nem kell felhatalmazás a  szakértő véleményének kikéréséhez, mert ezt az 
SZMSZ szabályozza, ennek értelmében ehhez joga van.

P r . K aidon Béla jegyző elmondta, hogy ez pénzbe kerül.

Székely Szilárd képviselő tisztában van azzal, hogy az Önkormányzatnak ez pénzébe kerül, 
de majd akkor döntsenek erről, ha a szakértő vagy szakértők már nyilatkoztak.
Őt is hívta a vásárosdombói polgármester az ügyben, hogy mikor vágják át a gátakat. 
Elmondta részére, hogy senki sincs, aki átvágja a gátakat. Hiszen a Vízügyi Igazgatóság soha 
nem fogja a saját gátjait átvágatni.
Ha esetlegesen bármilyen gátszakadás történne az önkormányzat irányában, ugye ezek nem 
gátak, hanem depóniák, az önkormányzat megerősíttette a depóniákat, ha véletlenül alámosás 
történik, akkor abban van a probléma, akkor nem tudnak ellene tenni. Egész délelőtt személy 
szerint kint volt, felelős vezető senki sem volt. Akkor megadta polgármester asszony 
telefonszámát, de visszahívták és közölték, hogy nem tudja elérni, mert Lengyelországban 
van. Valóban ha az önkormányzat dolgozói és a hivatal dolgozói saját felelősségvállalásuk 
alapján nem próbálnak meg helyt állni, akkor azok a házak teljesen elúsztak volna. Saját 
hatáskörükben, ami nincs nekik, úgy döntöttek. Megkérdezte, mi volt fontosabb, hogy csak az 
utolsó nap tartották meg ezt az alakuló ülést, ami ráadásul eredménytelen lett? Miért kellett 
elmenni Lengyelországba, amiről ők képviselők nem is tudtak, vagy legalább is nem tudja ki 
tudott róla, úgy, hogy nem történt meg a legfontosabb dolog a választások után, hanem 
kihasználták a maximális határidőt, ahhoz, hogy megalakuljon a képviselőtestület. Mi volt 
fontosabb, magánút volt ez az önkormányzat autójával vagy önkormányzati út, mert akkor 
tudtak volna róla. Ezeket meg kellett volna tenni és utána lehet magánprogramokat tenni. 
Véletlenül nem lett katasztrófa, de jobban felkészülhettek volna minderre és nem két hétig 
egy utat készítenek elő, a választásra várnak és végül botrányba fullad az egész, mert nem 
tudnak sem bizottságot, sem alpolgármestert választani. Ezek egymásnak egyenes 
következményei. Fontossági sorrendbe kell tenni a dolgokat.

Rabb Gvőzőné polgármester volt olyan, amikor képviselő úr volt a polgármester és 
számtalanszor elment valahová és ő intézte helyette a dolgokat, mint helyettese és amiben 
kellett intézkedett.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy most nem volt ilyen.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy magánút volt, de mindenki majd kifizeti a 
ráeső költséget.

Székely Szilárd képviselő elmondta, örül annak, hogy a magánút volt a fontosabb.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem a magánút volt a fontosabb, ő előtte 
tájékozódott arról, hogy a meteorológia nem mondott nagy esőt, ha rosszabbat mondott volna, 
akkor nem ment volna el. Úgy gondolja, hogy most itt nem kell személyeskedni, ki hová 
megy, mi a fontossági sorrend. Elmondta, hogy neki a város mindig is fontos volt.
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Nem tehet azért, ami történt, ő folyamatosan éjszaka tartott a kapcsolatot. Őt először Tollár Istvánná 
ottani lakos hívta fel telefonon hajnalban, ezután azonnal megtette az intézkedést telefonon. Nem 
tudott visszafordulni, mert már Szlovákiában voltak. Úgy gondolja, hogy nem tehette meg azt, amikor 
többen voltak, hogy visszafordulnak. Azonnal hívta Merk Zsoltot, megkérte a jegyző urat, hogy 
segítsenek. Tehát ő, ha telefonon is, de megtette a szükséges intézkedéseket.

Székelv Szilárd képviselő megkérdezte, miért nem alakultak meg a választást követő héten?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, mert megtehette, hogy ezen a napon tartotta meg az alakuló 
ülést. Hangsúlyozta, hogy nem a lengyelországi út volt az oka.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Székely Szilárdnak van a legkevesebb erkölcsi okod arra, 
hogy megmondja polgármesterként ki hol volt.
Hiszen a tavalyi évben húsvétkor, amikor árvíz volt, akkor őt, mint akkori polgármestert hiába 
keresték Sásdon, így nem is tudott intézkedni.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy Rabb Győzőné alpolgármester asszony ott volt. Ha lett 
volna testület, akkor tudtak volna intézkedni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 2014. október 24. napján 
történt árvíz elleni védekezési munkálatok helytállásáért Merk Zsolt ügyvezető részére egy havi 
jutalmat biztosítsanak, továbbá a dolgozók részére a napi bér kétszeresét biztosítsák. Ezen kívül 
Kulcsár József és családját (Sásd, Hömyék 26/A.) anyagi támogatásban részesítsék.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
147/2014. (X.27.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete köszönetét fejezi ki mindazon 
személyeknek, különösen a hivatal köztisztviselőinek, a Kft. ügyvezetőjének és 
dolgozóinak az árvízi védekezésben nyújtott munkájukért.
A Kft. dolgozóinak és a bevont köózmunkások részére a költségvetési 
többletbevételek terhére biztosítja az anyagi fedezetet a többletmunkájuk elismerésére. 
Felhatalmazza a polgármestert a további intézkedések megtételére, valamint a Sásd, 
Hömyék u. 26/A. szám alatti vízkár enyhítésére anyagi támogatás nyújtására.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester a nyilvános ülést bezárta, minden meghívottnak megköszönte a 
megjelenést, 2014. október 30. napján, csütörtökön 14 órakor mindenkit szeretettel vár a 
képviselőtestületi ülésre, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját, melyen a 
„Bross Válságkezelő Kft. egyezségi ajánlata című napirendi pontot tárgyalja meg.

Rabb Győzőné 
polgármester


