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Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. január 29. napján tartott
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, Székely Szilárd, Pál Csaba,
Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdón Béla jegyző,
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt
jelenléti ív szerint.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte Scbmidt Szabolcs tűzoltó őrnagyot a Bm. Katasztrófavédelmi
Igazgatóság képviseletében. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van,
az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott 5./ napirendi pontot tárgyalják meg első napirendi
pontként. Továbbá 13./ napirendi pontként: Terra Stúdió Kft. által készítendő Sásd
Településfejlesztési Koncepcióját. Továbbá zárt ülés keretében javasolta megtárgyalni:
Közösségi kisbusz cseréjét.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a 11./ napirendi pont címét módosítsák, mely szerint:
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével összefüggő vagyonjogi kérdéseket.
Továbbá a Tüzépker Kft. követelésének elismerését Közösségi Házban tulajdonjog szerzésére
Rabb Győzőné polgármester más napirendi javaslat nem volt, kérte a testületet, hogy a
napirendi pontokkal kapcsolatos fenti módosításokat, javaslatokat fogadja el.
A képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása mellett döntött:
1./

Tűzoltóőrs létesítésével kapcsolatos feladatok meghatározása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

2J

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

3./

Roma és Német Nemzetiségi
felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4./

Sásd Város Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Önkormányzatokkal

kötött

megállapodások
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5./

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

6./

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület vételi ajánlata a Sásd és Térsége Terület- és
Humánfejlesztési Nonprofit Kft-ben meglévő önkormányzati üzletrészre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7./

Települési értéktár létrehozása és bizottság alakítása
Előadó: Urvald Péter képviselő

8./

EU-s pályázati tájékoztató táblák és hírlapértékesítő pavilon eltávolítása
Előadó: Urvald Péter képviselő

9./

Komlói Rendőrkapitányság kérelme a Rendőrőrs részére újabb helyiség biztosítása a
Sásd, Rákóczi F. u. 41. szám alatt
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

10./

Törvényességi felhívás (szippantott szennyvíz közszolgáltatás)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

11./

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével összefüggő vagyonjogi
kérdések
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

12./

Tájékoztató a szociális ellátások rendszerének felülvizsgálatáról
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

13./

Humánügyek Bizottsága elnökének javaslata az SZMSZ. 4. sz. mellékletében
megjelölt tanácsnokok megválasztására
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

14./

Tüzépker Kft. követelésének elismerése Közösségi Házban tulajdonjog szerzésére
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

15./

Terra Stúdió Kft. által készítendő Sásd Településfejlesztési Koncepciója
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

16./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

17./

Közösségi kisbusz cseréje
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 16./ és 17./ napirendi
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
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Napirend tárgyalása:
1./

Tűzoltóőrs létesítésével kapcsolatos feladatok meghatározása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a tűzoltóőrs létesítésével számos intézkedés
történt már. A képviselő-testületnek megállapodása még nem volt az előzőekben. Sásd
városának és a Bm. Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak is fontos, hogy milyen kötelezettségei
vannak az őrs létesítésével kapcsolatosan. A képviselők az írásos megállapodás tervezetét
megkapták, amiben lefektették, hogy mi a katasztrófavédelemnek és mi a városnak a
kötelezettsége. A Tűzoltó Őrnagy Úr személyesen hozta ma el a testület részére az általuk is
aláírt megállapodást.
Schmidt Szabolcs tűzoltó őrnagy polgármester asszony részére átadta a Sásdon
létesítendő katasztrófavédelmi őrssel kapcsolatos mindkét fél által aláírt megállapodást.
Dr. Kaidon Béla jegyző a testület korábbi döntése úgy szólt, hogy mindaddig semmilyen
intézkedést nem kíván tenni, amíg szerződés nincs az önkormányzat kezében, ami alapján
bármit is tennének ez ügyben. Ezt a katasztrófavédelemnek eljuttatták és ezután eljöttek
tárgyalni, e szóbeli egyezség alapján íródott meg a megállapodás. A talajmechanikai
méréseket átvállalták, melynek összege 375 eFt.
Schmidt Szabolcs tűzoltó őrnagy elmondta, ahogy megérkezik a forrás, azonnal nekiállnak
az építkezésnek. A tervek szerint jövő év tavaszán nyílna meg az őrs. Egyenlőre ők is egy
megállapodásra várnak. A terveket már elkészíttették.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt megállapodást 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
1/2015. (1.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt a Sásdon létesítendő katasztrófavédelmi őrssel
kapcsolatos megállapodást elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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2./

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 2014. december 18-án Merk Zsolttal és a DélDunántúli Vízügyi Igazgatóság képviselőjével tárgyaltak a Zöldfa utcai zsilipekkel
kapcsolatban. A megbeszélésen elhangzott, hogy végleges megoldás nem tud bekövetkezni,
hiszen a város felöli oldalon lévő zsilipeket az önkormányzatnak kell karbantartani,
gondoskodni arról, hogy ezek rendesen záródjanak. Ezzel kapcsolatban két árajánlatot
küldtek. Ezt majd a február 12. napján tartandó ülésen szeretné külön napirendi pontként
tárgyalni, mivel ennek költségvonzata is van. Szükséges lesz majd egy szivattyúállásra is,
hogy a meglévő szivattyúikat tudják használni. Szeretné majd meghívni a testületi ülésre a
Zöldfa utcai lakókat is.
December 18-án volt, amikor elküldték az 50 fős járási mentőcsoportnak a névsorát.
Bejelentette, hogy a képviselő-testület is tagja a mentőcsoportnak. Ugyanezen a napon
ülésezett az Kistérségi Társulás Tanácsa. Elmondta, hogy a Tanács 3 döntést hozott, mely
szerint Gelencsér Gábort választották meg a Társulás elnökének, ezen kívül Dr. Barka Tamás
lemondását elfogadták, ezért ismételten meghosszabbították további egy hónapra Sipos Tímea
megbízatását. Ezenkívül indítványozták, hogy a Kft. felszámolását indítsák meg. De erről
majd külön napirendi ponton tárgyalnak majd.
December 18-án volt este a karácsonyi hangverseny, megköszönte a pedagógusoknak és a
gyerekeknek a színvonalas műsort.
December 19-én volt a r.kat. templomban a Vegyes kar hangversenye. Megköszönte Lakatos
Juditnak és a kórusnak a fellépését.
December 20-án volt a negyedik gyertyagyújtás, itt az óvodások és az óvónők adtak
karácsonyi műsort. Megköszönte részükre a szereplést.
December 21-én volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében a ,JKi mit tud”
vetélkedő, itt a fellépők roma dalokat, prózákat adtak elő. Megköszönte, hogy személyesen őt
meghívták a rendezvényre.
December 27-én volt a sportcsarnokban a II. Arizona Focikupa. 12 csapat versenyzett. Első
helyezett csapat lett a Szabó Gumi csapata, a második a Nevada csapata, harmadik a Roth-Ker
csapata.
December 31-én volt a szilveszteri kocogás, amelyet már negyedik alkalommal rendeztek
meg. Nagyon sokan voltak annak ellenére, hogy ezen a napon milyen hideg volt.
Megköszönte Buzási Lászlónak, a Sportkör elnökének és a Dömse családnak a jó szervezést.
2015. január 6-án ismételten óvodai bejárást tartottak, itt merült fel, hogy az óvoda automata
tűzjelző rendszerét újra meg kell rendelni. Ennek költsége az árajánlat alapján bruttó 32
eFt/hó és a karbantartás éves szinten 108 eFt/év. Egy évre kötötték a szerződést. A tegnapi
nap folyamán a tűzoltóság elfogadta ezt a rendszert és már beélesítették a rendszert, tehát
működik.
Január 7-én a Dózsa Gv. u. 21. szám alatti lakóházban sajnos tűzeset történt, mely szerint
kigyulladt a melléképület és a konyha épülete. A lakóház tetőszerkezetére is már átteijedt a
tűz. Nagy József és családja levelet küldött az önkormányzathoz, melyben megköszönte
mindenkinek a számukra nyújtott segítséget. A levelet szó szerint felolvasta. ( A levél a
jegyzőkönyvhöz csatolva.) Akkor éppen nagy esőzések is voltak, így fóliát is vásároltak
részükre, hogy ne ázzanak be. Továbbá intézkedett még abban is, hogy ezen a napon a család
a napközi konyhán étkezett.
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Január 12-én tárgyaltak a katasztrófavédel emmel. de már tárgyaltak róla, a megállapodás
aláírásra került.
Január 13-án megkereste az önkormányzatot a Belügyminisztérium az ITS program
elkészítésével kapcsolatosan. Erről majd a későbbi napirendi pont kapcsán tárgyalnak.
Január 14-én a Humánügyek Bizottsága ülésezett, ahol tájékoztatta a bizottságot, hogy a
START munkaprogrammal és a kulturális közfoglalkoztatottakkal kapcsolatosan intézkedni
kell. Kulturális közfoglalkoztatottakra 3 főre regisztráltak, 1 fő koordinátor és 2 fő munkás.
Megbeszélte a bizottsággal, hogy a mezőgazdasági programelemeket és a belvízi és egyéb
értékteremtő programot. A nevekről még nem tudott semmit mondani, a képzések még
folynak. Még azt sem tudják, hogy a leadott létszámra a keretet megkapják-e. Ezen az ülésen
kapott felhatalmazást, hogy a nyugdíjas bált megszervezze. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy február 6-án este 18 órai kezdettel szeretnék ezt a bált megtartani a
Közösségi Házban, Pintér Gáborék fognak zenélni. Itt kérte a testületet, hogy az ezzel
kapcsolatos költségeket vállalja. Ezen bálra minden képviselőt szeretettel várnak.
Január 15-én megtörtént az óvoda műszaki átadás-átvétele és elkezdődtek a használatba vételi
eljárással kapcsolatos ügyek intézése. Ugyanezen a napon a közbeszerzés a pótmunkákkal
kapcsolatban. Egy pályázó volt, ez a Pillér Kft. így őket bízták meg a pótmunkák elvégzésére.
A helyszínen derült ki, hogy a szárazáru raktárnak az aljzata csak betonozva van, nincs rajta
semmilyen burkolat. Erre ott a testület tagjai, mivel határozatképesek voltak, megszavaztak
50 eFt-ot. Ezt a munkát a Pillér Kft. már elvégezte. Megköszönte az Investment Kft-nek és a
Pillér Kft-nek a munkáját. A hivatalos átadási ünnepség pontos időpontját még nem tudta
megmondani, mert a használatbavételi engedélyek miatt nem tudható. Amikor erről már tudni
lehet, akkor majd a testületet tájékoztatni fogja.
Ugyanezen a napon az Investmen Kft. Gyura Balázs mérnök úrral kint jártak a temetőben a
megcsúszott parcellával kapcsolatban. A testületi ülésen átadott egy anyagot, mely szerint
kérte a testületet, hogy nézzék meg. Ezt a mai nap folyamán küldték meg. Az anyagban
látható és olvasható, hogy mi lenne a megoldás. Gyura Balázs azt mondta, hogy két
közmunkás több napon vagy héten keresztül, megmutatva, hogy mit kell csinálni, elhárítható
lesz ez a baj.
Január 20-án volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak az ülése.
Január 21-én tartották a Közösségi Házban az éves rendezvényeket. Kérte Bódog Vilmosné
intézményegység-vezetőt, hogy a programlistából majd küldjön minden képviselő részére.
Január 22-én a könyvtárban rendezték és tartották meg a Kultúra Napját.
Kérte a testületet, határozzanak abban, hogy az ÁMK konyháján dolgozó Bánhegyiné Illés
Andrea egy képzésen vehessen részt, melynek összege 195 eFt. Ez a képzés már szombaton
indulna, mely diétás szakácsképzést biztosít. Kérte a testületet, hogy biztosítsa részére ezt az
összeget.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
2/2015. il.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul és a 2015. évi
kötlségvetése terhére biztosítja az ÁMK részére, hogy egy konyhai dolgozó
díjköteles szakmai képzésen részt vehessen. A képzési költség maximált
összege 195.000,-Ft.
Határidő: január 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a holnapi nap folyamán lesz a szociális
szövetkezetnél lévő gyakorlati, szóbeli vizsga. A holnapi nap folyamán döntik el, hogy 11 főt
fognak felvenni.
Folyamatosan levelet írt a mentőszolgálat létesítése miatt, levelet kapott Dr. Gyarmati
Istvántól, melyet szó szerint felolvasott. (A levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nem régiben olvasta, mely szerint 20 mentőállomás
létesítéséről olvasott, ebből egyet adtak eddig át. Bízik abban, hogy most ez a dolog beindul.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy január 22-én az általános iskolában leltározás
volt, a selejtezni kívánt tárgyakat az önkormányzatnak fogják átadni. Elsősorban az
iskolakönyvtár könyveiről van szó, az iskola jelezte már feléje, hogy a pedagógusok szeretnék
majd az ott lévő könyveket hazavinni. A leltárlistát még nem kapta meg, de majd küldeni
fogják.
A Dél-Kom Nonprofit Kft. tájékoztatást küldött, hogy ebben az évben január 1-től átszervezi
a hulladékszállítást. Az átszervezésnek az a lényege, hogy a gyűjtőgépkocsik közelebbi
helyről indulnának. Ha bármilyen gond, probléma merülne fel, akkor kért mindenkit, hogy
jelezzék feléje.
Rónai Elemér és felesége panaszlevelet írtak részére, melyet felolvasott. (A levél a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Leírták, hogy a DRV iroda miatt eleve árnyékban van
az az utca, az utat olyan magasan csinálták meg, hogy a víz odafolyik a házukhoz. Az ott lakó
család már próbált több megoldást is csinálni. Állandó baj az, hogy van egy busz, ami a Mária
utcából errefelé közlekedik, és ez tönkreteszi még azt a betonozást is, amit ő odacsinált.
Elmondta, hogy Merk Zsolttal megnézik majd, milyen megoldást lehetne találni. Kérte a
testületet, hogy rendelje el abba az utcába a 3,5 súlykorlátozás táblát kitenni.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal — ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
3/2015. (X29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Rónai Elemér Dózsa György
utcai lakos panaszos levelében foglaltakat megtárgyalta, melynek alapján úgy
rendelkezik, hogy a Petőfi utcai kereszteződés és a Dózsa György utcai
kereszteződés által közrefogott Mária utcai szakaszra 3,5 t súlykorlátozó táblát
helyeztet ki.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester a múlt hét folyamán megkereste személyesen egy vállalkozó a
Baranya megyei települések zászlaja és címere című kiadvánnyal kapcsolatosan. Ezzel
kapcsolatban kereste Urvald Pétert, hogy ő is nézze meg ezt a kiadványt. 4 db kiadványt adna
az önkormányzatnak 60 eFt+áfa összegért.
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Urvald Péter képviselő beszélt ő is az úrral személyesen, a kiadvány a megye összes
településének a pecsétlenyomata, illetve jelenkori zászlaja van benne. Úgy gondolta, ami
miatt hasznos is lenne, hogy ebben a kategóriában sem a Tékában, sem Sásdon nincs sehol
fellelhető forrás, a levéltárban is amikor nézték, nem találták. Sásd első pecsétjéről van szó,
ilyen anyaguk nincs.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy kb. 12 évvel ezelőtt kaptak Magyarország almanachban
benne van a sásdi címer is, minden település címere.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy őhozzá is jött minden évben ez a vállalkozó
ugyanezzel az árral. Véleménye szerint túlárazott a kiadvány, javasolta, hogy meg kell nézni
ezt egy könyvesboltban. A hivatal saját költségvetéséből vásárolhat ilyen könyvet. Egyébként
minden egyes alkalommal tájékoztatta arról a vállalkozót, hogy van sok lieder közösségnek
pályázati programja, szinte 100 %-os támogatással lehetne betenni bármelyik lieder
programba, amennyiben ő megkeresné az egyesületet. Akkor mindig jó ötletnek találta, de
ugyanúgy visszajött minden évben, mint aki elfelejtette az említett javaslatát.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, amennyiben az ÁMK ha úgy ítéli meg, hogy ez fontos
számára, akkor saját költségvetése terhére beszerezheti. Be kell építeni a II. kosárba és a
testület majd dönt ebben.
Urvald Péter képviselő megkérdezte a vállalkozót, hogy miért kerül ennyibe, azt mondta,
mert levéltári kutatás és a digitalizálás díját tartalmazza. Úgy tudja, hogy a városról egy pár
sor is lenne megjelentetve.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy előtte nézzék meg azt a könyvet, ami a jegyző úrnál van.
Rabb Gvőzőné polgármester a tavalyi évhez hasonlóan a sásdi asztalitenisz szakosztály
kérelmet nyújtott be felé, ugyanúgy kérte 10 alkalommal kérte az önkormányzat Renault
kisbuszát díjtalanul.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez nem így van. Szigorú szabályok szerinti
költségszámítást végeznek. Ezt csak úgy lehet, hogy valaki kap az önkormányzattól
támogatást, és a támogatásból kifizetik, mert különben a könyvelésben ez a tétel nem
szerepel.
Székely Szilárd képviselő úgy tudja, itt még van tartozás is.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tavalyi évben 500 km-t ment a
kisbusz asztalitenisz kapcsán, kb. most is ezzel kell kalkulálni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a képviselő-testület a sásdi
asztalitenisz kérelmét támogassa.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
4/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Sportegyesület
Asztalitenisz szakosztályának kérelmét támogatja és ennek értelmében 10
alkalomra biztosítja az önkormányzat kisbuszát. Egyúttal a kisbusz
önköltségével megegyező támogatást állapít meg részükre az idei
költségvetésből.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy február 13-15. napja között lesz majd a
Kultúrházak Éjszakája.
Urvald Péter képviselő úgy tudja ez az a regisztráció lehet, ami elsősorban nem jár pénzzel.
Tehát részt lehet venni a programban, szerveznek, csatlakoznak saját forrásból.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Bross Kft, felszámolótól megérkezett a javított
végszámla, melyet már korábban megküldték, de vissza kellett küldeni, mert nem volt jó.
Az Osgyáni család névre szólóan őt kereste meg és nem a testületet, a küldött levelet
mindenki részére kiküldték. Az ügyvédnek majd levelet fog írni a testület döntése értelmében,
mely szerint szerződésmódosítást kémek azzal a pontokkal, melyet már korábban megvitatott
és javasolt a testület.
A közvilágítási lámpákkal kapcsolatban elmondta, hogy az iparterületnél már egy éve húzódik
ezen lámpák felszerelése, de most úgy néz ki, hogy rendeződnek, felteszik az óraszekrényt,
ami mérni fog. Egy lámpát mindenképp felszerelnek az Adamkó-szervíz bejáratához, mert ott
nagyon sötét van és balesetveszélyes.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindenképp kell valamit tenni, mert a
bejelentett közvilágítással kapcsolatos hibákat hetek múlva javítják meg, addig viszont nincs
világítás.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a mai nappal kaptak egy 100 eFt-os bírságoló
végzést, márciusig kaptak újabb határidőt. Elmondta, ha a temető előtti részről a tervet
elkészíttetik, az ajánlat 1.600 eFt. Most azért bírságolták meg az önkormányzatot, mert nincs
terv. A költségvetésbe most beállítják majd a tervezési költséget, mint kötelezettséget.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a tervbe olyan kerüljön leírásra, amit az
önkormányzat majd végrehajtani is tud.

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került az államkincstári levél és az azt
megelőző önkormányzat által írt levél, aminek a lényege az, a kistérségi tartozást az
önkormányzaton keresztül szeretnék behajtani, melynek összege 24 mFt. Megítélése szerint
nincs jogszabályi rendelkezés arra, hogy ezen a címen és így tőlük a tartozást behajtsák. A
másik levél az, amire már régóta vártak, végre kaptak egy hivatalos levelet, hogy megindult a
hatósági eljárás.
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A hatósági eljárásban rendes határozatot fognak hozni, ami ellen fellebbezhetnek
másodfokon, harmadfokon a közigazgatási bírósághoz lehet fordulni és a bíróság dönt, ha
odáig kerül az ügy. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető utánanézett, kifejezetten a
kistérségi tartozásokra, ez nemcsak Sásdra igaz, hogy erre ÖNHIKI-s pályázatot lehet beadni.
Ha nem tennének semmit, akkor bekövetkezik az inkasszálás. De most nem teszik meg, mert
elindul az eljárás, kapnak egy végzést. De módosították az Áht. törvényt, mely szerint a
bírósági per nem halasztó hatályú, korábban az volt. Most ha jogerős a végzés, akkor
benyújthatja. De ha és amennyiben az önkormányzat működését alapvetően veszélyezteti,
akkor felfüggesztik a végrehajtást az államkincstárnál, csak ezt az Önkormányzatnak külön
kell kérnie.
Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a mai nap folyamán kihelyezésre
került a Benzinkúttal szemben területre az ivóvízes pályázattal kapcsolatos tábla. A mai nap
folyamán is volt egyeztetés. Január 15-én már Mindszentgodisán a kút megkezdte működését.
A tegnapi nap folyamán megérkezett a pénz, Dr. Szilovics Csabának a 3.808 eFt-os díjat ki
tudják fizetni.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják 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
5/2015. (1.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót tudomásul vette.

3./

Roma és Német Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött megállapodások
felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a felülvizsgálatot a választást követően írják elő a
törvények. Egyrészt az elmúlt ülésen a helyiséghasználat ügyében a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal megkötött megállapodás módosításokról van szó, az új helyiség
biztosítására számukra, másrészt pedig természetesen a megállapodás alapjául szolgáló
jogszabályi rendelkezésekhez is hozzáigazították a megállapodás szövegét. Elmondta, hogy
mind a két nemzetiségi önkormányzat már elfogadta a megállapodásukat.
Kérte a testületet, hogy fogadják el a megállapodásokat.
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Dr. Kaidon Béla jegyző kiegészítette az elmondottakat azzal, hogy a testület által biztosított
helyiséget már átadták a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak használatra. A régi hivatal volt
adós irodájának egyik részét kapták meg egy kis konyhával együtt. A kistérségi bútort
otthagyták átmenetileg, mert azt még nem tudják, hogy a bútoroknak mi lesz a sorsuk.
Ugyanígy kapott a polgárőrség is. Számítógépet nyomtatóval együtt is biztosítottak az
önkormányzat részére. A működéssel kapcsolatos költségeket a sásdi önkormányzat
költségvetésében kell tervezni, ezt a törvény előírja, hiszen a nemzetiségi önkormányzat erre
külön támogatást nem kap.
Orsós József elnök megköszönte a testületnek a helyiség biztosítását.
Hausmann Mária képviselő is megköszönte a Sásdi Polgárőrség nevében a testületnek a
helyiség biztosítását.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást fogadja el. A testület egyúttal hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviseíő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
6/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv
mellékleteként
csatolt
Roma
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodást elfogadta.
A testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
megállapodást fogadja el. A testület egyúttal hatalmazza fel a polgármestert a megállapodás
aláírására.
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 határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
7/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv
mellékleteként
csatolt
Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött megállapodást elfogadta.
A testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a következő napirendi pontot ne most tárgyalják,
hanem a 7./ napirendi pont után. Mindenki láthatta, hogy ezen napirendi javaslat már
feltételez egy SZMSZ módosítást.
A testület a jegyző úr javaslatával egyhangúlag egyetértett.

AJ

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester a kiadott anyaggal kapcsolatban szeretné javasolni, hogy az
ivóvizes pályázattal kapcsolatban most volt megbeszélésük, azt kérték, hogy szeretnének
tartani lakossági tájékoztatót a pályázattal kapcsolatban. A közmeghallgatás napján
szeretnének ők is tájékoztatót tartani, akár előtte egy órával való kezdéssel. Akik a mai
megbeszélésen itt voltak, valamennyiüknek megfelelt az időpont, ezért ott lennének ők is ezen
a tájékoztatón.
Székely Szilárd képviselő az önkormányzat dönthet úgy, hogy tart ezzel kapcsolatos
tájékoztatót és meghívja a szakembereket.
Pál Csaba képviselő nincs ennek semmi akadálya, véleménye szerint tartsanak tájékoztatást.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy február 12. napján tartandó testületi ülésre
javasolta, hogy a Zöldfa utcai lakókat hívják meg a Gödrei árok zsilipjeinek megtárgyalása
miatt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy február 12-én a 2015. évi költségvetés tervezetét
fogja a testület tárgyalni. A február 23. napján tartandó közmeghallgatás után a sásdi testület
folytatná tovább ülésezését, melyen lehetőség szerint elfogadnák a költségvetési rendeletet.
Márciusra tervezik az Önkormányzat gazdasági programjának megtárgyalását, a
magyarhertelendi üdülő hasznosítását, mert rendezetlen ez a tétel.
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Ezen kívül májusban tárgyalnák még a közös hivatal 2014. évi munkájáról szóló beszámolót.
Ugyanezen az ülésen adnának teljesen átfogó képet az STKT megszűnésével kapcsolatos
időszerű kérdésekről. Szeptemberi hónapban beszámolna az óvoda és a bölcsőde vezetése,
továbbá októberi hónapban pedig az ÁMK kulturális része. Az adóztatást október hónapban
azért jelölte meg, mert olyan törvényi változások voltak, amelyek alapján gyakorlatilag az
önkormányzat bármire kivethet helyi adót, amit a törvény számára nem tilt. Novemberben
nagyon fontos rendeletről kellene tárgyalni, mégpedig a helyi temető rendelet felülvizsgálata.
A heíymegváltásokat el kell indítani az alsó szinten, mert régen lejárt a 25 év.
Székely Szilárd képviselő szeretne egy felmérést látni arról, hogy mennyi a lejárt meg nem
váltott sírhely, mielőtt döntenének ebben.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egy új katasztert készíttet, ez már az új rendeletet
alapozza meg.
Pál Csaba képviselő megkérdezte van valami kiindulási alap?
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen. Jogszabály előírja, hogy mindezt meg kell
hirdetni.
Rabb Gvőzőné polgármester a temetővel kapcsolatban elmondta, hogy Vámosi László
temetőgondnok folyamatosan szólt, hogy az emberek nemcsak azt a területet használják, ami
az övéké, hanem körbeszórják még kővel és virágokkal is, emiatt kint járt Bódog Tamással,
hogy megnézzék. Ez nagy problémát okoz mindenkinek, mert a közmunkások kaszálnak és a
köveket véletlenül is rávágják a síremlékekre. Nagy károkat okozhat ez, mert a
temetőgondnok felelőssége, ami ott történik. Ezzel kapcsolatban valamit ki kellene találni,
mert ez így nem jó.
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van érvényes temetői rendelet, be kell tartatni.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, hogy a temető rendelet felülvizsgálatát lehet-e
októberben tárgyalni, mert ha novemberben többen járnak a temetőben, akkor a hirdetőtáblán
tájékozódhatnak is az új szabályozásról.
Rabb Gvőzőné polgármester véleménye szerint szeptemberben is tárgyalhatnak erről.
Koszorús Tímea aljegyző nincs akadálya annak, hogy a testület a rendeletről előbb
tárgyaljon.
Pál Csaba képviselő megkérdezte miért nem tárgyalják márciusban?
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy addig nem készül el a kataszter.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nagyon sok van, ami veszélyes. Ezt is
megnézték, személyesen kint jártak a temetőben. Van olyan fa, amit ki kell vágni. A
kolumbáriumok során is vannak fák, melyeket vissza kellene vágni, mert nagyon nagyok.
Koszorús Tímea aljegyző véleménye szerint a bizottság tárgyaljon erről, menjen ki a
helyszínre és utána lehet erről tárgyalni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy októberben legyen a temető rendelet felülvizsgálata,
novemberben pedig a temető rendelet módosítása.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a módosító javaslattal
együtt fogadja el a munkatervet.
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
8/2015. (1.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Képviselő-testület írásban beterjesztett 2015. évi üléstervét elfogadja
azzal a módosítással, hogy az október hónapra tervezett napirendi
pontokhoz felveszi a temetői rendelet felülvizsgálatát, a november
hónapra tervezett temetői napirendet pedig megváltoztatja és a helyi
temető rendelet módosítását fogja tárgyalni.
Határidő: azonnal, illetve értelemszerűen
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./

Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület vételi ajánlata a Sásd és Térsége
Terület- és Humánfejlesztési Nonprofít Kft-ben meglévő önkormányzati
üzletrészre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a saját bevételeikből tudták 3 mFt-ra emelni a
törzstőkét, ezt nem engedi a jogszabály, hanem az alapítóknak, tulajdonosoknak, akik ebben
benne vannak. Javasolta, hogy ennek figyelembe vételével támogassák a kérelmüket és adják
el részükre névértéken.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el a Szigetvári
Kultúr- és Zöldzóna Egyesület írásban tett ajánlatát az üzletrész vásárlására vonatkozóan.
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 határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
9/2015. (I.29T KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásd és Térsége
Nonprofit Kft-ben meglévő összesen 130.000,-ft névértékű
üzletrészének megvásárlására tett együttes vételi ajánlatot elfogadja.
Ennek megfelelően a Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület az
üzletrészből 60.000,-Ft névértékű üzletrész illetőségre, a Humán
Innovációs Csoport Nonprofit Kft. pedig az üzletrészből 70.000,-Ft
üzletrész illetőségre szerezhet tulajdonjogot.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
6./

Települési értéktár létrehozása és bizottság alakítása
Előadó: Urvald Péter képviselő

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Urvald Péter képviselő szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a hungarikumokról szóló
törvény értelmében pályázatokat folyamatosan írnak ki Települési Értéktárak működtetéséhez,
bővítéséhez és nyilvánosságra hozásához, illetve reklámozásához. Sajnálatos módon a
középiskolával egy hungarikum pályázatról már lekéstek. Viszonylag nagy összegű pályázati
lehetőségről van szó, ezeket a kereteket hamar kimerítették. A környező településekkel
beszélt, igazából a nagyobb településeken mindenhol működik az értéktár. Javasolta, hogy
Sásdon is hozzák létre a települési értéktárat. Ennek fontossága, hogy személyek nem
lehetnek benne, viszont olyan kiemelkedő értékek, mint például a csérigézés, ez benne
lehetne. Továbbá bizonyos művészek munkássága, művei felkerülhetnének ide. Ennek az
értéktárnak a feltétele a bizottság létrehozása, erre több lehetőség is van. Az egyik a korábban
működő civil szervezetnek, illetve egy szervezetnek átadni ezt a lehetőséget. Van még olyan
lehetőség, hogy szakmai bizottság alakítása, személy szerint elsősorban ezt támogatná. Előnye
lenne többek közt, hogy nem önkormányzati állandó bizottságot terhelnének ezzel a feladattal,
illetve nem kellene SZMSZ melléklet módosítása és a bizottságnak egy évben csak kétszer
kell üléseznie. Akkor kell azokat az ajánlásokat megvizsgálnia, amit a település lakossága
beterjeszt, a települési értékek közé javasol. Figyelni kell arra, hogy olyan tevékenységet
végző személy ne legyen, akinek minőségi változás lehet a munkájában.
Dr. Jusztinger János alpolgármester egy kérdés felvetődött benne, hogy 2013. évi
kormányrendeletről van szó, 60 napon belül nyilatkozni kellett volna a testületnek arról, hogy
szeretne-e ehhez a kezdeményezéshez csatlakozni. 2013. évben képviselő volt, de nem
emlékszik arra, hogy ilyen lett volna.
Rabb Gvőzőné polgármester személy szerint ő is kapott erről tájékoztatást, hogy van ilyen
lehetőség.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester a rendeletben az van, hogy az önkormányzatnak
döntést kell hozni abban, hogy 60 napon belül hozza létrehozza-e az értéktárat. A testület
ebben sem nemleges, sem támogató döntést nem hozott, mivel nem is volt napirendi ponton.
Megkérdezte, hogy ez nem probléma?
Urvald Péter képviselő úgy tudja, ha annak idején nemleges döntést hozott volna a testület,
akkor most megváltoztathatná. Mivel a testület semmilyen döntést nem hozott, így véleménye
szerint nincs lehetősége.
Székely Szilárd képviselő elmondta, ha az értékek meg vannak, akkor az értéktár
létrehozható.
Dr. Jusztinger János alpolgármester akkor nem érti, hogy miért kell határidőt beleírni.
A 2.) ponttal kapcsolatban elmondta, ha jogszabály szerint létre kell hozni egy bizottságot, az
nem azt jelenti, hogy egy meglévőnek a feladatkörét bővítsék, hanem azt, hogy létrehoznak
egy új bizottságot.
Dr, Kaidon Béla jegyző megnézte a jogszabályi hátterét ennek az előterjesztésnek. Az a
lényege, hogy azok az önkormányzatok, akik kifejezetten nyilatkoztak, hogy nem kívánják, de
megváltoztatható, hogy bármikor létrehozhatják. Tehát bármikor létrehozható ez a bizottság.
Személy szerint egyetértett azzal, hogy legyen szakmai bizottság, akkor ehhez valószínű nem
kell SZMSZ-t módosítani. Viszont ha nézi a jogszabályi rendelkezéseket, akkor az
önkormányzat, a képviselő-testület hozza létre a bizottságot.
Akkor ez most a saját szerve lesz döntési jogkörrel, vagy nem a saját szerve lesz. Ha saját
szervet hoz létre, akkor ez a testület bizottsága. Ennek döntési joga is van, és az
önkormányzat nevében hoz döntést. Ha a testület önálló bizottságot hoz létre, akkor ott
tiszteletdíj is van.
Emiatt javasolta, hogy az 1. és 2. pontját vonják össze, a döntési jogot adják át a Humánügyek
Bizottságának, tehát egészítsék ki, de a szakmai előkészítésre, javaslattételre és az egész
bonyolításra hozzanak létre testületi határozattal egy szakmai bizottságot, ahová
szakembereket kell bevonni egy képviselővel és a javaslatát pedig a Humánügyek Bizottsága
tárgyalná meg és döntene benne.
Urvald Péter képviselő környező településeken úgy van, hogy nem az önkormányzat
bizottságával összevontan működik, külsős személyekből álló bizottság van.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, akkor legyen szakmai bizottság, a testület hozza meg a
döntést, hogy mit terjeszt fel.
Székely Szilárd képviselő a szakmai bizottság szakmailag fontos és kell.
Dr. Kaidon Béla jegyző ha szakmai bizottság van létrehozva és nem a testület bizottságaként
funkcionál, hanem mint egy szakmai speciális bizottság, javaslattevő, véleményező, de akkor
a testület hozza meg a döntést a javaslat alapján és nem a bizottság.
Dr. Jusztinger János alpolgármester akkor megkérdezte a testület miért ne hozhatna létre
egy olyan bizottságot, hiszen nem hatáskört ad át részére a testület, hiszen a testületnek nincs
is ilyen hatásköre, hogy települési értéket azonosítson, gyűjteményt hozzon létre, a megyei
értéktárral kapcsolatot tartson.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a törvény az önkormányzatot nevesíti, őt jogosítja
fel arra, hogy a bizottságot létrehozza.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a testületnek az a dolga, hogy megalakítsák ezt a
bizottságot.
Dr. Jusztináéi- János alpolgármester nem a képviselő-testület ruház át meglévő hatáskört
erre a bizottságra, akkor lenne probléma, ha valamilyen őket az önkormányzati törvény
alapján megillető hatáskört erre a bizottságra ruháznának át. A testület erre a feladatra hozná
létre a bizottságot. A törvény szerint a testület részére biztosítja, hogy létrehozzák a
bizottságot, aki megcsinálja ezt az értéktárat.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy nézzenek utána és térjenek vissza rá a következő
testületi ülésen.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy amikor döntést hoz a bizottság, azt saját jogán
hozza meg vagy átruházott hatáskörben?
Urvald Péter képviselő a saját jogán hozza meg a döntést.
Dr. Jusztinger János alpolgármester benne van a végrehajtási rendeletben, hogy a bizottság
feladata a gyűjtemény létrehozása, gondozása, kapcsolattartás.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy ezt a napirendi pontot
vegyék le a tárgyalandó napirendi pontok közül, jegyző úr nézze meg a jogi hátterét és két hét
múlva újratárgyalják.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

7./

Sásd Város Önkormányzata SZMSZ-ének módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelettervezetet fogadják 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:
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2015.(11.2.) önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

8./

EXJ-s pályázati tájékoztató táblák és hírlapértékesítő pavilon eltávolítása
Előadó: Urvald Péter képviselő

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a városban három darab uniós projekttábla van még
kint, melyből úgy gondolja az önkormányzat két esetben volt kedvezményezett, nyilván
ezeket az önkormányzat bontathatja el. A határozati javaslatban is leírta, hogy ezeket a
táblákat bontsák el. A bontás oka az, hogy semmiféle haszna nincs már, továbbá, hogy
későbbi pályázati megvalósítások során ez már nem használható fel. a Városgazdálkodási
Nonprofit Kft-t bízzák meg azzal, hogy ezeket a táblákat bontsák el és azok anyagának
további hasznosításával. Az egyik tábla az általános iskola előtt van, a másik tábla az óvoda
udvarán van, a harmadik tábla pedig a HSZAK előtt van. Ezzel kapcsolatban nem tudja ki volt
a kedvezményezett.
A másik javaslata az volt, meg kellene nézni, hogy a LAPKER Z rt, akinek a pavilonja ott áll
a parkolóban, ezzel hosszú ideje nem foglalkoznak, a villamos hálózatról a vezeték le van
vágva, ezért balesetveszélyes, és felszólítani az esetleges bérleti díjak térítésére, illetve, ha
nem kívánják tovább folytatni a tevékenységet, akkor a pavilon távolítsák el.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy Pál Csaba képviselőt bízzák meg ezzel a
feladattal.
Pál Csaba képviselő megkérdezte fizetnek egyáltalán bérleti díjat, hány éves tartozásuk van?
Mindezeket meg kellene nézni.
Dr, Kaidon Béla jegyző erre most nem tudnak válaszolni, nyilván meg kell nézni a
pénzügyön.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy van egy helyi rendeletük a közterület foglalással
kapcsolatban. Ez alapján meg kell nézni és felszólítani őket, hogy rendezzék a tartozásukat,
amennyiben van tartozásuk.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Pál Csaba bizottsági
elnököt hatalmazza fel arra, hogy a hírlappavilon tulajdonosánál az önkormányzat nevében és
képviseletében teljes jogkörrel eljápon.
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-testületé 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
10/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
a hírlap értékesítő pavilon tulajdonosát felszólítja, hogy az esetlegesen
elmaradt bérleti díjak térítésére, a balesetveszély elhárítására, illetve
amennyiben tevékenységét továbbra sem kívánja folytatni, úgy a
pavilon eltávolítására.
Képviselő-testület felhatalmazza egyúttal Pál Csaba bizottsági elnököt,
hogy a pavilon tulajdonosánál az önkormányzat nevében és
képviseletében teljes jogkörrel eljárjon
Határidő: azonnal
Felelős : Pál Csaba bizottsági elnök

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a pályázati tájékoztatási
táblákkal kapcsolatos határozati javaslatot 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
11/2015. (X29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az előző ciklusban kihelyezett pályázati tájékoztatási táblákat
eltávolítja.
A tájékoztatási táblákat a pályázat kedvezményezettei állíttatták,
elbontásuk is őket terheli. Amennyiben a kedvezményezetteknek erre
nincs módjuk, úgy Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza meg
az Önkormányzat a táblák elbontásával, illetve azok anyagának további
hasznosításával.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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9.1

Komlói Rendőrkapitányság kérelme a Rendőrőrs részére újabb helyiség
biztosítása a Sásd. Rákóczi F. u. 41. szám alatt
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester az írásos előteljesztést mindenki kézhez kapta, mely szerint
szeretnének helyiséget igényelni sportolási célra.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatt lévő ingatlan
együttes külön álló épület részéből 1 helyiséget biztosítson.
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
12/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Komlói
Rendőrkapitányság Sásdi Rendőrőrsének térítésmentesen biztosít
további egy helyiséget sportolási célra a Sásd, Rákóczi F. u. 41. szám
alatti volt hivatali épület adóirodájában.
A helyiség fűtésének díját számla alapján a használó köteles
megtéríteni.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

10./

Törvényességi felhívás (szippantott szennyvíz közszolgáltatás)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző korábban rendezték a szilárd hulladékszállítási közszolgáltatást,
most a vízgazdálkodási törvényben előírt un. szippantott szennyvíz, nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvízre is közszolgáltatást létesítsen. Ez gyakorlatilag azt jelenti,
hogy azok a lakosok, akik a szolgáltatást igénybe veszik csak az általuk kijelölt szolgáltatóval
és a Vízügyi Igazgatóság által kijelölt átadó helyre vitethetik el a szennyvizüket. Folyamatban
van az érintett lakosoknak a felmérése.
Javasolta testületnek, hogy vegye tudomásul és fogadja el a törvényességi felhívást és annak
megfelelően intézkedjen a közszolgáltatás bevezetéséről. A korábban elfogadott ütemtervben,
pontosabban üléstervben a feladat ütemezése a mulasztásuk pótlásának az ütemezése már
szerepel, tehát még várhatóan, ha minden jól megy, akkor február végén ki lehet választani a
közszolgáltatót, megalkothatják a hiányzó szabályozást.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy nem közművel
összegyűjtött folyékony települési hulladék gyűjtésére és szállítására pályázatot hirdessen,
továbbá rendelje el az ezzel kapcsolatos rendelet-tervezet elkészíttetését.
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
13/2015. (1.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul
veszi a Baranya Megyei Kormányhivatal törvényességi
felhívását, azzal egyetért. A nem közművel összegyűjtött
folyékony települési hulladék gyűjtésére és szállítására
pályázatot hirdet, továbbá elrendeli az ezzel kapcsolatos
rendelet-tervezet elkészíttetését.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

11./

A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésével összefüggő vagyonjogi
kérdések
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy részt vett a kistérségi társulási ülésen,
megjegyzésként elmondta, ahogy jegyző úr eljárt a társulási ülésen, ahhoz ő személy szerint
gratulálni tud.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kistérségi társulás az idei évben most ült össze
először. Sajnos két fontos rendezetlen dolog is van, ami utólag jutott tudomásukra. Az egyik a
Renault kisbusz, melyet a Király Lajos vezet, nem az önkormányzat tulajdonában van, csak
üzembentartóként szerepel. Hiszen a szándék az volt korábban, hogy a társulás átadja Sásd
városának ezt a kisbuszt. Valószínű adminisztratív hibát követtek el. Erről nem volt külön
testületi döntés. A kistérségi ülésre beterjesztett javaslatokat minden képviselőnek kiosztották.
Az ezzel kapcsolatos javaslatban az van, hogy a társulás Sásd városának átadja
térítésmentesen a kisbuszt, továbbá van egy utánfutó is, ezt is sikerült most rendezni. Kérte a
testületet, döntsön arról, hogy tudomásul veszi és köszönettel elfogadja a térítésmentes
kistérségi felajánlást. A szerződést meg kell kötni, ez alapján a tulajdonjog átvezetése
megtörténik majd. Azon finanszírozásoknak kellett véget vetni, amit úgy ítéltek meg, hogy
már okafogyottá váltak.
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A pályázat lezárult, a záró elszámolás megtörtént, ezért gondolták, hogy meg kell szüntetni,
február 28-al gondolták mindezt. Amennyiben ekkor megszűnik, innentől fogva minden olyan
pénzügyi feladat, vagyonkezelés, ami még a Társulásnál van, ez gyakorlatilag átszáll a
hivatalukra. Innentől kezdve ők lesznek a munkaszervezet, ők lesznek azok, akik leltár szerint
mindent átvesznek Gábor Gyulától. Innentől kezdve a hivatal felel mindezekért mindaddig,
amíg a társulás nem szűnik meg. Megállapították, hogy Gábor Gyulának, mint a költségvetési
szerv vezetőjének 2001. évtől folyamatos közalkalmazotti jogviszonya volt és 5 havi távolléti
díjnak megfelelő összegű végkielégítés illeti meg. Ennek azonban nincs fedezete. A
következő határozati javaslatban szerepel, hogy két részből áll a Sásdot érintő anyagi dolog.
Az egyik 1 mFt-os hozzájárulás kérése a Társulástól, valamennyi tagja felé lakosságszámarányosan, kiosztásra került egy táblázat is, mely a lakosságszám-arányos részt mutatja.
Sásdra jut a legnagyobb Összeg, közel 400 eFt. Az 1 mFt-ra azért van szükség, mert
forráshiány van, a kiadott anyagban látható, hogy finanszírozási terv, így áll a likviditása a
kistérségnek. A számlán 3.714 eFt van, ezzel szembe állították azokat a feladatokat, amelyek
február 28-ig jelentkeznek. Ebben a legnagyobb tétel a végkielégítés. A helyzet az, hogy
augusztus óta a kistérségi társulás nem adta át a bérek utáni SZJA és egyéb adójárulékokat a
nettó finanszírozás keretében, a nettó bért megkapta az ott dolgozó az önkormányzaton
keresztül és az Államkincstár az önkormányzattól inkasszálja a járulékot és az adót. Ennek a
bérnek a járulékai a pályázati pénzből finanszírozták, tehát még a fedezete is meg volt,
azonban úgy gondolta a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben, hogy elkezdett
tartalékolni, hogy a vezető végkielégítését ki tudják fizetni. Nyilván nem dönthette volna el
így, hiszen az Államkincstár az önkormányzattól minden hónapban leemelte az összeget.
Összességében 3,5 mFt tartozása van a kistérségi társulásnak az önkormányzat felé, ez
köztartozás. Ez olyan pénz, amit a gyermekesély pályázaton lefinanszírozták. Gyakorlatilag
ezt a pénzt nem arra használták fel, amire kötelezően adták és durva szabálysértések történtek.
Úgy gondolták a 3,5 mFt-ot lerendezni, hogy a társulás részéről Sásd elfogadja-e azt a
javaslatot, hogy odaadják a két sátrat 1,5 mFt értékben, a további 2 mFt rendezetlen tétellel
kapcsolatban a kiadott anyagban az van, hogy egyelőre ezt Sásd nem kémé, hanem majd a
pótlólag befolyó bevételekből fogják ezeket kifizetni. A Tanács úgy döntött, hogy meghirdeti
a Sásd, Szent Imre u. 23. szám alatti irodaházat eladásra. Ennek már az értékbecslése
megtörtént, mely szerint 8 mFt + áfa. Ha ennek az eladása sikerülnek, akkor szinte mindent ki
tudnának fizetni. Továbbá be kell hajtani mindazokat a hátralékokat, amelyeket a Társulás
tagjai felhalmoztak. Ennek értelmében minden tartozó önkormányzatnak kiküldik a
felszólítást, 15 napon belül ezt meg kell fizetniük, amennyiben nem, akkor közjegyző
bevonásával megkezdik a végrehajtást.
A legnagyobb tartozása Vásárosdombónak van, egy többletnormatívával kapcsolatos, ahol
kimondottan ők hibáztak, 2012. zárszámadásban kimutattak 1.200 eFt-ot, a Társulás kifizette,
de ők nem, holott ezt a pénzt ők használták fel téves adatok alapján, hiszen túligénylés volt a
részükről és ezt nem adták vissza. A Kistérségi Társulás hozott egy döntést, ahol a Társulás
Kft-je átadja a jelzőrendszeres feladatellátást és a támogató szolgálati feladatellátást egy
másik Kft-nek. A társulás már korábban döntött, hogy megszűnik majd, akkor hogyan adják
oda azokat az eszközöket, ami a Társulásé, így nem lehet szerződést kötni. 3 db autójuk van, a
mai nappal visszavettek egy Suzuki Ignis gépkocsit. Ez az autó értékesítésre fog kerülni. Erről
majd a jövő héten tartandó társulási ülésen fognak dönteni. Május 31-ig az Opelt is
visszaadják majd és a harmadik a Ford Transit, amit most Csongrádi Zsolt vezet. Tehát május
végéig 2 db autót visszakapnak majd.
A Társulásnak meg kellett állapítania, hogy a Kft-je fizetésképtelen. Gelencsér Gábor elnök
úrnak sikerült a könyvelővel felvennie a kapcsolatot. 200 eFt + áfa összegért elvállalta a
felszámolással kapcsolatos dolgok intézését.
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A fizetésképtelenség bekövetkezett, megállapítható, hogy tartósan, már több mint 5 mFt-os
tartozás van a Kft-nek, ebben munkabér is van (1 havi), nem fizették ki a telefonos
szolgáltatókat. Emiatt ügyvéd által megindul a felszámolási eljárás.
Az egyik változat, hogy Sásd elfogadja a sátrakat, továbbá a 2 mFt-ot majd a későbbiekben
megkapja valamikor és az 1 mFt-os tartozáshoz lakosságszám-arányosan hozzájárul közel 400
eFt összeggel. A javaslatban az is benne van, hogy ezeket a hozzájárulásokat ideiglenesen
adják, mert ahogy érkeznek a bevételek, úgy azt mindenki visszakapja majd. A másik verzió,
hogy Sásd adja az 1 mFt-ot, de a sátor mellé kéri a 2 mFt-ot, ebben az esetben Gábor
Gyulának nem lesz végkielégítése csak részben, mert az onnét fog hiányozni. A harmadik
verzió szerint sem a sátor nem kell, sem halasztott fizetés, Sásd kéri a 3,5 mFt-ot. Ha ezt Sásd
kémé, akkor ezt ki kellene fizetniük, mert törvénysértést követtek el, ezt senki sem tarthatja
vissza, ők ezt a pályázat kapcsán megkapták.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy jelen volt ezen a társulási ülésen. A
tagok közül senkinek nem jutott eszébe, hogy Sásd felé ekkor adósság keletkezett, akkor
ennek van egy felelőse? A Társulás, mint munkáltató, ha fegyelmivel bocsájtja el a vezetőjét
ez alapján, akkor részére nem jár végkielégítés. Ez így fel sem vetődött?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy felvetődött. Erre mondták a tagok, hogy 2001. év
óta itt dolgozik, sok mindent letett az asztalra, tehát ők erről nem döntenek.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy annak idején a Társulás tagjai ragaszkodtak Gábor
Gyula dolgozóhoz.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a november 1S-i társulási ülésen személy
szerint egyedül mondta azt, hogy nem kell elhamarkodni az átadást. Senki nem figyelt rá,
véleménye szerint elhamarkodott döntés volt. A többiek megszavazták, holott tudták, hogy
megszűnik majd a Társulás. Személy szerint ezzel nem értett egyet és nem is szavazta meg,
továbbá azt sem, hogy ez a Kft. kapja meg a szolgáltatást. Elmondta, hogy nézzenek meg több
szolgáltatót is.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, miért nem lenne korrekt döntés, hogy fegyelmit
indíthatnának ellene, és nem kap végkielégítést?
Urvald Péter képviselő megkérdezte, hogy a sorrendben hol áll Sásd? Amennyiben nem
kérik a 2 mFt-ot, mekkora az esély arra, hogy Sásd Város Önkormányzata lesz első?
Dr. Kaidon Béla j egyző elmondta, hogy a javaslatban benne van, Sásd Város
Önkormányzata elsőbbséget élvez.
Székely Szilárd képviselő Sásának a pénzét követelni kell.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy kérik a 2 db kistérségi
sátrat, amiről a Társulás már döntött, továbbá kérik a 2 mFt-ot.
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 határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
14/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulás döntését köszönettel veszi, melyben az
Önkormányzat üzemeltetésében, de a Társulás tulajdonában lévő
Renault gyártmányú Trafic típusú 2006. évi gyártású KKB-471. frsz-ú
gépjárművet, valamint a 2006. évi gyártású XVU-380. frsz-ú utánfutót
térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába adja.
A Képviselő-testület a Kistérségi Társulás 3.493.130,-Ft tartozásának
kiegyenlítésére elfogadja részbeni kompenzálásként a 2 db kistérségi
sátrat 1.500 eFt értékben. A fennmaradó 1.993.130,-Ft összegű pénzbeli
tartozás megfizetésétől az Önkormányzat eltekinteni nem tud, ezért kéri
ennek soron kívüli átutalását.
Határidő: február 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 395.015,-Ft-ról is
döntsenek.
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
15/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulás alapítójaként a Társulás megszüntetésével
összefüggő többletköltségek finanszírozásához lakosságszám-arányosan
hozzájárul. Az írásos anyagban kiadott táblázat alapján a fizetendő
összeg 395.015,-Ft. A Képviselő-testület a Társulás részére a
támogatást azzal a feltétellel utalja át, hogy előzetesen az
Önkormányzat felé fennálló tartozást a Társulás rendezi, továbbá ezen
támogatás visszatérítendő, amelyet a különböző vagyontárgyak
értékesítéséből befolyt összegekből kell a Társulásnak megtérítenie.
Határidő: február 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Kft. ellátja a jelzörendszeres szolgáltatást és
támogató szolgálatot. Ez a Kft. 2015. január 1. napjától a 6 fő dolgozót átvette. A tegnapi nap
folyamán helyszíni bejáráson volt Zentai Gáborral. A korábbi Kft. az egész volt tüdőgondozó
épületét használta, ezt ő nem tudta. Nekik viszont kellene helyiség majd, hiszen a szociális
társulásba szeretnék majd esetleg az idősek napközbeni ellátását megszervezni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Családsegítő Szolgálat az idős embereket
napközi otthonra invitálja. Első körben kezdeményezés lenne, ehhez lenne szükség egy
teremre, ahol az idős emberek összejönnének.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott rajzon jól látható, mely részre lenne
szükségük. Ehhez a sásdi önkormányzat ne kérjen bérleti díjat, természetesen a közmű
költségeket ők fizetik majd, hiszen a korábbi Kft. is ingyen kapta használatra. Viszont ő
lemond a feléről.
Szeretné, ha a testület elfogadná, hogy a polgármester olyan szerződést kössön a Kft-vel,
hogy ingyen és bérmentve használhatják addig, amíg ezeket a feladatokat ellátják
természetesen az ott jelentkező költségekkel.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, miért kell ingyen és bérmentve részükre odaadni
a helyiséget?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy korábban a Kft. is ingyen kapta meg a bérleményt,
közszolgáltatást végeznek.

Urvald Péter képviselő megkérdezte nem akadálymentesített?

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem akadálymentesített. Az akadálymentesítés a
HSZAK-on keresztül van.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a csökkentett
alapterületre ingyenes használatot adjon a Kft-nek mindaddig, amíg ezt a közszolgáltatást
ellátja természetesen az ott jelentkező költségek megtérítésével. Hatalmazza fel a
polgármestert a szerződés megkötésére.
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:
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Sásd Város Képviselő-testületének
16/2015. (129.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
tudomásul veszi a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás által elfogadott
használatba adási szerződést, amelyben a Sásd és Térsége Terület- és
Humánfejlesztési Nonprofit Kft. részére a korábban jóváhagyott ellátási
szerződés alapján - melyben elfogadták, hogy a nevezett Kft. lássa el
január 1-től a Kistérség területét a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
és a támogató szolgálati feladatok ellátásáról - megkötött használatba
adási szerződést.
A Képviselő-testület e szerződésből kiindulva a nevezett Kft-nek január
1-től a felsorolt közszolgáltatási feladatok ellátására és annak idejére
ingyenes helyiséghasználatot biztosít a sásdi 312. hrsz-ú Sásd, Arad u.
1. szám alatti (volt tüdőgondozó) ingatlanon a mellékletként becsatolt
és külön bejelölt helyiségekre. A Kft. a közműköltségeket számla
alapján köteles az Önkormányzat felé megtéríteni.
Az Önkormányzat az akadálymentes közlekedést a szociális társulás
intézményeként használt épületrészen keresztül biztosítja. A csatolt
alaprajzban bejelölt ingatlanrész magába foglal 3 db irodahelyiséget és
a
hozzájuk
tartozó
mellékhelyiségeket,
közlekedőket
és
tárolóhelyiséget.
A Képviselő-testület elrendeli az épületen belül a Kft. által
kizárólagosan használt helyiségek leválasztását a többi helyiségtől.
Határidő: azonnal, illetve február 28.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

12./

Tájékoztató a szociális ellátások rendszerének felülvizsgálatáról
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az előterjesztés már egy állásfoglalását
tartalmazza a bizottságnak is. El kell készíteni az előirányzatok mellé a szabályozás tervét is.
Különösen a lakásfenntartási támogatásnál, a méltányossági ápolási díj, méltányossági
közgyógyellátás, itt mindenképpen kell valamit tenniük, valamilyen módon meg kell oldani
ezeknek az ellátásoknak a hiányát. A lakásfenntartási támogatás azért fájó, mert nagyon
sokakat érint, a településen több száz családról van szó. Az ápolási díj azért fájó, mert
várhatóan nem tudják fenntartani. Ez egy rendszeres pénzellátás volt, jövedelmet biztosított,
nyugdíjidőbe beszámítandó biztosítási jogviszonyt is adott. A bizottság álláspontja is az volt,
hogy bármennyire fájó, ezeket az ellátásokat pótlás nélkül kell megszüntetni. A méltányossági
közgyógyellátás kiesése viszont véleménye szerint azért fájó, mert igen sok idős embert érint.
A tervezetben leírt előirányzatok egy minimális pótlást jelentenek, az biztos, hogy akkora
összegű támogatást már nem tudnak sem lakásfenntartási támogatásnál, sem gyógyszer segély
keretében, mindenképpen visszalépést jelent.

26

Ezzel a csökkentett alapú támogatással számolva is túllépték azt a keretet, amelyet az állam
biztosít az önkormányzat számára. Ráadásul töredék évre van számolva, jövő már még
nagyobb összegű éves előirányzatot fog igényelni.
Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy erről a lakosságot megfelelően tájékoztassák. Le
kell írni, hogy ezek a források megszűntek.
Rabb Győzőné polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy a szociális ellátások
rendszerének átalakítása tárgyában nyújtott tájékoztatót vegye tudomásul.
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
17/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a szociális ellátások rendszerének átalakítása tárgyában
nyújtott tájékoztatót tudomásul vette.

13./

Humántigyek Bizottsága elnökének javaslata az SZMSZ. 4. sz. mellékletében
megjelölt tanácsnokok megválasztására
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy személy szerint nem javasolta és nem is
szavazta meg az SZMSZ-ben a tanácsnokok megválasztását. Úgy gondolja, hogy a
képviselőnek az önkormányzati feladatok megvalósításában titulusok nélkül is ugyanúgy a
feladata. Bármelyik bizottsági ülésen tanácskozási joggal részt vehetnek a képviselők. Az
eltelt pár hónap is bebizonyította, hogy nincs szükség még további tanácsnokokra és nem
kellenek újabb titulusok.
Hausmann Mária a bizottság elnöke úgy gondolta, hogy a kulturális feladatok ellátását
felügyelő tanácsnok és a fejlesztési programok felügyeletét ellátó tanácsnok megválasztására
szükség van. Javasolta, hogy válasszanak tanácsnokokat.
Székely Szilárd képviselő elmondta, a tanácsnoki rendszert pontosan azért hozták létre annak
idején, hogy megvalósítsák a polgármesteri ciklus programot, szeretnék látni, hogy mik azok
a feladatkörök, amelyeknél jobban kiveheti a részét a munkából, nemcsak értesül a dolgokról,
hanem aktív részese is és közreműködője.
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Látszik, hogy vannak a testületben olyan tagok, akik aktívak és szeretnek bizonyos
területeken jól működni, értenek is hozzá. Látható, hogy alpolgármester úr a jogi területen
nagyon aktív, viszi is az alpolgármesteri tisztséget, támogatja is a polgármester munkáját,
szüksége is van a polgármesternek arra, hogy alpolgármester úr jogi szakértelmével
támogassa is a polgármestert. Megjegyezte, hogy jegyző úr is maximálisan ellátja a feladatát,
de ugyanakkor polgármester asszony széleskörűen támaszkodhat másnak a véleményére, amit
meg is tesz. A kulturális feladatoknál a kulturális területen azt látja, hogy Urvald Péter
rendkívül aktív, olyan innovatív javaslatokat tesz a testület elé, amit az elmúlt időszakban sem
látott, hogy valaki eléjük tette volna. Azt szeretné, ha az aktivitását megőrizné és sokkal
szélesebb hatáskörökkel tudna dolgozni. Éppen ezért kulturális tanácsnoknak Urvald Péter
képviselőt javasolta.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az SZMSZ is módosították már, úgy érzi ezen a
történeten már túl vannak. A fejlesztési programok felügyeletének ellátásával javasolta
Székely Szilárd képviselőt tanácsnoknak megválasztani.
Dr. Jusztinger János alpolgármester amikor módosították az SZMSZ~t a tanácsnokokkal
kapcsolatban, akkor is elmondta, hogy azért tartózkodott a döntésnél, mert nyilvánvaló, hogy
ez kőkemény politika. Igyekezett az SZMSZ kialakításában jegyző úrral együtt úgy részt
venni, hogy az egymással szemben álló oldalaknak a javaslatai úgy kerüljenek bele, hogy
jogszerűek maradjanak. Próbál most is e szerint dönteni.
Az új önkormányzati törvény és az SZMSZ-ük alapján önálló döntési hatáskört is kapott a
bizottság, pld. a Humánügyek Bizottsága. A bizottságnak önálló döntési jogköre van az
önkormányzat és az intézményeik által szervezett programok lebonyolítási rendjével
kapcsolatban, a nemzetközi kapcsolatok, az ezzel kapcsolatos programok lebonyolításával
kapcsolatban, illetve az intézmények házirendjével kapcsolatban.
A Humánügyek Bizottsága, aminek nagyon sok döntési jogköre van kulturális területen.
Ennek a bizottságnak tagja Urvald Péter. Ha most megválasztják kulturális tanácsnoknak
Urvald Pétert, az SZMSZ szabályozza, hogy milyen felügyeleti jogköre van.
Felügyeli a házirend betartását, amiről döntést hoz a bizottság, továbbá felügyeli a kulturális
programok megszervezését, lebonyolítását, melyről korábban már a bizottság úgyszintén
dönt, illetve felügyeli a Humánügyek Bizottsága döntéseinek végrehajtását. Továbbá Urvald
Péter az AMK-ban dolgozik munkavállalóként, tehát a döntésnek a végrehajtásában is aktívan
részt vesz. Őt munkaszerződéssel foglalkoztatják az ÁMK-ban, van egy munkáltatója, a
munkaviszonyát szabályozza a Munka Törvénykönyve. Az SZMSZ-ben az van, hogyha
önálló döntési jogkört hoznak a bizottságnak, és ezt adták a Humánügyek Bizottságának,
akkor ebből a döntésből a bizottság tagja ki van zárva az SZMSZ-ük értelmében akkor, hogy
őt vagy azt a szervezetet, aminek ő tagja akár hátrányosan vagy előnyösen érintené a döntés.
A kulturális területen nem tud olyan döntést mondani, ami Urvald Pétert a munkavállalói
pozíciójából adódóan ne érintené, valahogyan mindenféleképpen érinteni fogja. Ha
mindehhez még hozzáteszik a felügyeleti jogkört a döntések végrehajtása irányában, akkor ez
számára egy olyan jogilag lehetetlen helyzet, ami számára egyszerűen kezelhetetlen. Tehát
megszületik egy döntés, az adott szerv végrehajtja és egy harmadik felügyeli, de
mindháromban ugyanaz a tag szerepel.

Urvald Péter képviselő megkérdezte a táblán lévő rajznál, hogy meddig nincs gond?
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Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az SZMSZ-ük ezt valamilyen szinten
kezeli, azért nincs gond odáig, mert a bizottság 5 tagú, az SZMSZ és a törvény is gondolt arra,
hogyha adott esetben Urvald Pétert érinti, akkor a döntésből kizárja, de továbbra is tud
működni a bizottság, hiszen vannak még tagok. A tanácsnoknak viszont a testület saját
hatásköréből kiszakított egyet és átadott részére egy felügyeleti jogkört, és ezt a felügyeleti
jogkör gyakorlására véleménye szerint akkut akadálya van, hogyha Urvald Péter akármilyen
pozícióban munkavállalóként dolgozik az ÁMK-ban, mert a felügyeleti jogköre elég
jelentősen érinti az ő munkáltatójának az intézményvezetőnek a működését. Nem is tud erre
választ adni, majd a Kormányhivataltól kell kérni állásfoglalást. Nem tudja hogyan lehet ezt
feloldani.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az alpolgármester úr ezzel kapcsolatos levezetését
most hallotta először. Tény és való, hogy az SZMSZ és az önkormányzati törvény is előírja,
hogy a testületi tag köteles személyes érintettségét előre jelezni és bejelenteni. Tehát ha
minden olyan kulturális kérdésben, amiben tanácsnok is és feladatkörét érinti és mint
munkavállaló, akkor minden ilyen döntés előtt a testület és bizottság előtt is köteles
bejelenteni, de a testület határozza meg, hogy a személyes érintettsége fennáll-e vagy sem.
Önmagában ez a testületi munkát nem akadályozza, szavazni tudnak. Alpolgármester úr
egyéb olyan összefüggésekről beszélt, ami a munkahelyén jelentkezik. Gyakorlatilag a saját
főnöke lesz és az intézményvezető fölött fog állni. Nincs olyan törvény, ami leírná, hogy
emiatt nem lehet tanácsnok.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, nyilván a jogalkotó előre nem gondol ilyen
extrém helyzetre, viszont a felügyeleti jogkör azért más.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága tartott ülést, ahol
kérdéseket tettek fel az intézmény dolgozójának. Hol érkezett olyan válasz arra, hogy az
intézmény vezetője felelős, ő hoz döntéseket a rendezvény lebonyolításával kapcsolatban.
Erre nem kapott választ, pedig tudja, hogy a kérdés elhangzott, de válasz nem érkezett.
Ugyanis az intézményvezető Urvald Péter munkáltatója nem hoz döntéseket, azaz nem
érintett egy bizonyos kérdésben, akkor Urvald Péter sem az.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, miért nem munkáltatója?
Székely Szilárd képviselő elmondta, azért nem, mert Urvald Péter az ÁMK-ban dolgozik, itt
az SZMSZ szerint a munkáltatója az intézmény vezetője, ő pedig Gálné Banizs Gabriella.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy valóban így van, hogy a könyvtár
vezetőjének semmilyen utasítási jogköre nincs Urvald Péter felé?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a munkáltatói jogokat Gálné Banizs Gabriella
gyakorolja.
Dr. Jusztinger János alpolgármester ezt érti, nyilván ő gyakorolja a kinevezést, felmentést,
stb., de az összes többi közvetleneket nem.
Székely Szilárd képviselő ő úgy gondolta, hogy a bizottsági ülésen ezeket a kérdéseket majd
tisztázni tudják. A bizottság ezeket a kérdéseket úgy szabályozza, hogy Urvald Péter ne
legyen összeférhetetlen.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, az SZMSZ 4. sz. melléklete leírja, hogy kulturális
programok megrendezése során felügyeli a Humánügyek Bizottsága által hozott döntéseinek
végrehajtását. A felügyeleti jogkör bizonyos szempontból irányítási jogkörrel függ össze.
Tehát tényleg bekövetkezhet, hogy milyen szinten próbál a tanácsnok ezzel élni. Elméleti
szinten beszélve, előfordulhat az, hogy a tanácsnok mondja meg az intézményvezetőnek,
hogy mit kell csinálnia.
Dr. Jusztinger János alpolgármester a jog nem ismer olyant, hogy ki mennyire kíván élni a
hatáskörével, vagy megadják részére vagy nem. Amennyiben megadják, akkor azzal él. Van
egy Kormányhivatal, aki ezt a helyzetet majd megnézi és ha azt mondja, hogy ez nincs
rendjén, véleménye szerint nincs rendjén, akkor az összes időközben meghozott döntés az
akár érvénytelen is lehet. Ki tudja annak milyen anyagi vonatkozása lesz. Ezért lenne jó, ezt
itt tisztázni.
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a tanácsnoknak nincs döntési jogköre.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, de felügyeleti jogköre van, és ez érinti a
munkáltatóját, a munkaviszonyát.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy egyelőre a kulturális tanácsnok megválasztása
napirendet függessze fel, kérdezze meg a Kormányhivatal előzetes állásfoglalását és utána
térjenek vissza rá.
Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy a Humánügyek Bizottságának akkor is meg kell
erre vonatkozóan hoznia a szabályozását, mert akkor abból látható lenne, hogy miben lehet
ö sszeférhetetlen.
Dr. Kaidon Béla jegyző a közalkalmazotti jogviszonyáról van szó, ő munkahelyi
összeférhetetlenségéről beszél, nem a testületiről.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kulturális feladatok felügyeletét ellátó
tanácsnok személyére Urvald Péter képviselőre érkezett javaslat, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
18/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a kulturális feladatok felügyeletét ellátó tanácsnoknak
Urvald Péter képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a fejlesztési programok felügyeletét ellátó
tanácsnok személyére Székely Szilárd képviselőre érkezett javaslat, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ebben a testületben október 12-i választások óta
folyik, az már szembeköpése az egész önkormányzati munkának. Ő már önmérséklésre
szólítaná fel a képviselőket, ő már nem tudja hová fog ez vezetni, hogy mindenhová a
Humánügyek Bizottsága döntése szükséges. Hová fognak jutni, amikor már minden jogot
kivettek mindenhonnan, csak a többségben lévő képviselők kezében van minden. Elmondta,
hogy Urvald Péter három hónapja képviselő, véleménye szerint még nagyon az elején van,
szerezzen tapasztalatokat és majd egy bizonyos idő után legyen tanácsnok, és ne osztogasson
3 hónapos képviselői tanácsnokságot. Annak idején Székely Szilárdtól megkapta, azért nem
lehet ez és az, mert nem elég tapasztalt a már második ciklusban lévő képviselőként ebben az
önkormányzati munkában, elfogadta, lehetséges. De hogy három hónap után nem hiszi, hogy
valakit erre kellene buzdítani, hogy mi legyen. Székely Szilárd fejlesztési programok
felügyeletét ellátó tanácsnok kinevezésével kapcsolatban elmondta, hogy az ő polgármesteri
munkássága alatt sikerült kiválasztani a Gropius Zrt-t, akik el is tűntek, kb. 10 mFt-ot bukott
rajta az önkormányzatuk, továbbá az ő ideje alatt lett kiválasztva a SZAK-KOM Kft., ami
miatt állandóan az óvodába kell járni, és kb. 6,5 mFt kiadása lett az önkormányzatnak.
Sorolhatná, hogy a munkaügyi per, ami miatt 7,5 mFt-ot bukott az önkormányzat, továbbá az
Osgyáni ügy, ami miatt talán mulasztás történt, ez mind a Székely Szilárd polgármestersége
alatt történt. Úgy gondolta, hogy ilyen múlttal talán nem kellene a fejlesztési programok
felügyeletét ellátnia.
Kérte, hogy álljanak már le és próbáljanak összefogni és ne a cseszegetés és a minden
behabzsolása legyen, hanem próbáljanak egyszer már Sásdért is tenni valamit, eddig mindig
csak arról szólt minden, hogy a Négyüknek hogyan sikerüljön még jobban a hatalmat
magához kaparintani. Nem tudja, hogy ennek mikor lesz vége, de hogy a választópolgárok
előtt egyszer „kiüti a biztosítékot”, ebben biztos. Arra kérte a 4 képviselőt, hogy forduljanak
már magukba egyszer, haladjanak tovább.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy mindez nézőpont kérdése. Az, hogy ki milyen
eredményt ért el és mennyit hibázott, ez nézőpont kérdése. A Gropius Zrt-vel kapcsolatban
elmondta, hogy annak idején örült volna, ha valaki feláll a képviselők közül és azt mondja,
hogy ne válasszák ki ezt a céget. De nem a testület választotta ki, hanem egy közbeszerzési
bizottság. Országosan nyilvánosan meghirdették. Az önkormányzatnak kevés pénze volt, azt
választották, aki a legolcsóbb ajánlatot tette. Ettől függetlenül megépült a Közösségi Ház. A
Tudásközpontot is a Gropius Zrt. építette, ott is voltak problémák, megkérdezte képviselőtől,
Páva Zsoltot miért nem szidta akkor. A SZAK-KOM Kft-vei ugyanez a helyzet,
kiválasztották. Akkor is elmondta, hogy bárki szólhat. Senki nem szólt, hogy ne őket
válasszák ki, mert ez a cég tönkremegy majd. Kérte képviselőt, ha előre látja, hogy baj lehet,
akkor szóljon előre. Megkérdezte, hogy a Humánügyek Bizottsága hány kérdésben korlátozta
a képviselő-testületnek a jogkörét, kinek korlátozta a jogkörét.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy mindenki tudja, hogy a korábbi
SZMSZ-ben a polgármesternek mennyi hatásköre volt és mennyit vettek el tőle most.
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Székely Szilárd képviselő elmondta, ha valaki tenni szeretne valamit, akkor ő azt értékeli.
Eddig amiért képviselő úr hozzászólt valamihez, mindig az volt, ki miért ne csinálja. Kérte,
hogy lássa máshogy, pld. ki miért csinálja. Ha szeretne valamit tenni, örömmel meghallgatja,
elmondta polgármester asszonynak is.
Pál Csaba képviselő elmondta, ma van a napja annak, hogy az eddig 16./ napirendi pontban 7
igennel döntöttek. Akkor nem érti képviselőt, ki miben van korlátozva. Véleménye szerint
Székely Szilárd képviselő egyedül ő az, aki ebben jártas, szüksége van a tudására.
Rabb Gvőzőné polgármester miután már döntött a testület Urvald Péter tanácsnoki
megbízatásával kapcsolatban, megkérdezte képviselő urat, hogy a Humánügyek Bizottsága
tagságáról lemond-e?
Urvald Péter képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, nem gondolja, hogy ez szükséges
lenne, senki nem mondta. Abban az esetben, ha ez szükséges, akkor fontolóra veszi, hogy
melyik tisztségéről fog lemondani. De ő ezt egy hiteles állásfoglaláshoz kötné.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a fejlesztési programok felügyeletét ellátó
tanácsnok személyére Székely Szilárd képviselőre érkezett javaslat, kérte, hogy szavazzanak.
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 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 1
tartózkodással - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
19/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
a fejlesztési programok felügyeletét ellátó tanácsnoknak
Székely Szilárd képviselőt megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

14./

Tüzér)ker Kft, követelésének elismerése Közösségi Házban tulajdonjog szerzésére
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a kiosztott levélnek az a lényege, hogy a Tüzépker Kft.
valamikor a Gropius Zrt. alvállalkozója volt és itt a Közösségi Házban dolgoztak, összesen
15.462.461,-Ft összegű eszközt építettek be az épületbe. A Gropius Zrt. a Kft-t nem fizette ki,
beadta az igényét a felszámolónak, de a felszámolás során nem jutott részükre kifizetés.
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Ott valamilyen sajátos jogértelmezés útján úgy gondolták, hogy az önkormányzat, mint
megrendelő a Gropius Zrt. tartozásáért helytállni tartozik és amennyiben nem fizeti ki az
önkormányzat, abban az esetben ő akkor tulajdonrészre tartanak igényt a Közösségi Házban.
Ha esetleg más javaslatuk van, akkor egyezséget próbál megkísérelni az önkormányzattal, és
ez ügyben kezdeményeznek egy megbeszélést. Hivatkoznak a polgári törvénykönyv hatályos
szövegére, melyet felolvasott. Azt mondják, hogy ő szerinte az önkormányzat jóhiszeműsége
megkérdőjelezhető, illetve az ellenérték sem valósult meg, mert ő a pénzét nem kapta meg.
Itt az Önkormányzat megrendelő volt és mindent kifizetett, a fővállalkozó felé a szerződésben
vállalt kötelezettségeiket teljesítette. Nekik akkor lenne igazuk, ha az önkormányzat ezt a
pénzt visszatartotta volna, vagy a Közreműködő Szervezet. De minden pénzt kifizettek, az
más kérdés, hogy a felszámoló bizonyos sorrend alapján elégítette ki a követeléseket
A testület egyetértésével válaszlevelet fog írni, melyben leírja, hogy ők nem így értelmezik,
semmilyen egyezségbe ne mennek bele, nem értenek egyet a tulajdonjog alapítással,
tekintettel arra, hogy az önkormányzat maximálisan teljesítette azt a törvényi szabályozási
feltételeket, amire ő maga hivatkozik.
Székely Szilárd képviselő elmondta, a levél nem fogalmaz egyértelműen, felhívta a
figyelmet, hogy „melynek során a volt polgármester előadta, hogy fizetést a Gropius Zrt. felé
még nem eszközöltek és biztosította Ügyfelüket, hogy a beépített termékek vételárait
megfizetik részükre. Ki az a „részük”. Emlékszik, hogy azzal a szándékkal jöttek ide, hogyan
lehetne nekik a pénzhez hozzájutni, mert a Gropius Zrt. nem fizet. O azt mondta, hogy a
Gropius Zrt. részére ők mindent megfizetnek majd.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, itt szállítói finanszírozás volt, tehát nem is közvetlenül
fizették a vállalkozót, hanem a Közreműködő Szervezet, egyértelműen csak a fővállalkozó
felé fizettek.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hatalmazza fel jegyző urat arra, hogy a
Kft. részére elmondottak szerint válaszlevelet írjon.
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
20/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Dr. Beréti Krisztián Ügyvédi Iroda Budapest által képviselt Tüzépker
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek tulajdonjog szerzési szándékát
visszautasítja, nem járul hozzá, hogy az önkormányzat tulajdonában
lévő Közösségi Házra tulajdonjogot létesítsenek.
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Az Önkormányzat a Közösségi Ház megépítésével kapcsolatosan
mindvégig jóhiszeműen járt el és valamennyi fizetési kötelezettségének
maradéktalanul eleget tett. Mindezekre figyelemmel a Kft. tulajdonjog
igényét elutasítja és erről egyezséget sem kíván kötni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az Önkormányzat
nevében írásban a testület álláspontjáról értesítse a Kft-t.
Határidő: február 28.
Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző
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Terra Stúdió Kft, által készítendő Sásd Településfejlesztési Koncepciója
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az Integrált Településfejlesztési Stratégia már
a tavalyi évben elkezdődött, a hivatal részéről Bódog Tamást bízták meg ennek
közreműködésre. Személyesen őt keresték meg január 5. napján a Belügyminisztériumtól,
hogy szeretnének személyesen Sásdra eljönni és ezzel kapcsolatosan egy megbeszélést tartani.
A Belügyminisztérium a Terra Stúdió Kft-t jelölte meg, ők jártak Sásdon. Érkezett egy
meghívás január 26. napjára a Belügyminisztériumba ezzel kapcsolatban, ezen a
megbeszélésen Dr. Jusztinger János alpolgármester és Bódog Tamás műszaki ügyintéző
vettek részt. A Terra Stúdió Kft. ezen kívül felajánlotta, hogy Sásdnak elkészít egy
településfejlesztési koncepciót az anyagban látható összegért. Ebben döntenie kellene majd a
testületnek. A jövő hét folyamán ismét jönnek majd Sásdra, létre kellett hozni egy belső és
egy külső munkacsoportot. A külső munkacsoportba már jelzett Urvald Péter felé, hiszen
egyesületek is tagjai lehetnek, továbbá az iskola, vállalkozók, egyház is valamennyien. A
belsős munkacsoport tagjai: személy szerint ő, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Dr.
Kajdon Béla jegyző, Bódog Tamás, Pintér Gábor.
Dr, Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy január 26-án jártak Budapesten a
Belügyminisztériumban Bódog Tamás műszaki ügyintézővel, ahol konferencia keretében
tájékoztatták a megjelenteket az ITS projektről. Ennek a lényege az, hogy a 2014-2020.
közötti fejlesztési időszaknak az alapját megpróbálják ezek alapján az elkészülő ITS-ek
alapján tervezni. Nagyon feszített a tempó, 7 ütemben zajlik ezeknek az ITS-eknek a
készítése. Gyakorlatilag a február végi indító jelenségek után 120 nap van ezeknek a
stratégiáknak a kidolgozására, és ezeket a regionális szakértői csoportokkal együttműködve
kell ezeknek a munkacsoportoknak elkészíteni. Ez a Terra Stúdió Kft., aki most ajánlatot tett a
településfejlesztési koncepció elkészítésére is, ez a BM által kijelölt regionális szakértői
csoport. Ha kidolgozzák ezt az ITS-t velük közösen, akkor ez visszakerül majd a
Belügyminisztériumhoz, lesz majd egy szakmai megfelelési vizsgálata és a végén a jegyző és
a polgármester együttes aláírásával ezt jóváhagyják, testület elé terjeszti és 2015.
szeptemberével le kell zárulnia ennek az egésznek. Itt mondták el, jó az, hogyha ez az ITS
összhangban van a településfejlesztési koncepcióval, de senki nem mondta, hogy feltétele.
Lehet olyan is, hogyha nem aktualizált, csak legyen koncepció. Tehát a Terra Stúdió Kft.
ajánlatát elfogadni nem kötelező. A Belügyminisztérium részéről kérdés nélkül hangzott el az
az állítás, miszerint a pénzek szétosztásánál növelni kell a járásszékhelyek szerepét.
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A munkacsoportnak komoly feladata lesz, hogy az ITS-t elkészítsék, majd átadják a regionális
szakmai csoportnak. Továbbá azt kérték még, hogy ne legyen hosszú az ITS.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy jövő héten szerdán lesz a belső munkacsoport
megbeszélése. Kérte Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnokot, hogy ezen a
megbeszélésen vegyen részt.
Legutóbb, amikor Sásdon jártak, akkor azt mondták, hogy a határidő április, ezt majd a
testületnek is el kell fogadnia.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a rendezési terv melléklete volt, 2003. évben készült
el a településfejlesztési koncepció. Ez valóban elavult már, a helyi építési szabályzatuknak
egy fejlesztési melléklete, leírja, hogy mit és merre szeretnének fejleszteni. Megnézték, kell-e
valahová kötelező érvénnyel ez a koncepció vagy sem. A műszaki csoport utánanézett, nem
találtak erre utaló előírást.
Urvald Péter képviselő valamikor volt integrált városfejlesztési stratégia, ez későbbi dátumú
volt, mint 2003., megkérdezte ez a dokumentum kiindulási alapot képezhet-e?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szükséges anyagokat odaadják részükre.
Elmondta, hogy a munkacsoportok megalakítása nem testületi és nem bizottsági hatáskör.
Ebben kifejezetten a polgármestert és a jegyzőt keresték meg, hogy olyan embereket
keressenek, akikkel érdemben tudnak konzultálni, továbbá tudnak együttdolgozni. Helyi
szinten az adatszolgáltatások, a kapcsolattartás, az egyeztetések folynak, dolgozni kell. A
külsős munkacsoportnál kifejezetten kérték, hogy a településen mindenféle szervezetek
részéről valakik legyenek jelen. Valószínű, hogy külön közmeghallgatást kell majd tartani ez
ügyben, mert a nyilvánosság náluk kiemelt szempont.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy annak idején az IVS nem volt kötelező, de egy
pályázathoz kötelező volt, csak éppen az A modulhoz és nem a B modulhoz, amihez
pályáztak. Az ÁSZ is vizsgálódott és akkor kiderült, hogy milyen jó volt, hogy rendelkeznek
ezzel a dokumentummal, amiben vizsgálódott ez a dokumentum alátámasztotta.
Ez az ITS, ami készül ez egy koncepció lesz, ez próbálja erősíteni azokat a
projektelképzeléseket, hajói készül el és úgy ahogy szakmailag indokoltnak tartanák, azokat a
programokat, amiket a múltkor a projektlistában elkészítettek. Jó lenne, ha látnák miért fontos
az önkormányzatnak az a programsorozat, projektsorozat, amit az önkormányzat elképzelt,
ami ennek a térségnek a fejlődését elhozná. Jó lenne, ha beépítenék valamilyen formában
ebbe a stratégiába, mert később lehet számítani fog.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy segítségül adnak hozzá egy web-es
alkalmazásra segítséget, ahol ez az ITS modul fent lesz majd (tervezőgrafikák, táblázatok),
most van folyamatban.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Kft. ajánlatát ne fogadja el,
ugyanis az önkormányzatnak nem áll módjában az új településfejlesztési koncepció
elkészíttetése
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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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
21/2015. (1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Terra Stúdió Kft.
ajánlatát megtárgyalva úgy döntött, hogy az ajánlatot elfogadni nem
tudja, illetve az Önkormányzatnak nem áll módjában az új
településfejlesztési koncepció elkészíttetése.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

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

Kmft.

jegyző

