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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. június 16. napján tartott 
rendkívüli testületi üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

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

Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponton kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

- Dr. Simon Tibor fogorvos kérelmét,
- lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatás igény 

benyújtását 2015. évre,
Sásd, Szent Imre, u. 14. szám alatt lévő belső út kialakítását,

- Borzsova település támogatását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

1. / Hulladékszállítási rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

2. / Dr. Simon Tibor fogorvos kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3. / Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatás igény
benyújtása 2015. évre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4. / Sásd, Szent Imre. u. 14. szám alatt lévő belső út kialakítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző
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5. / Borzsova település támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

6. / Lakásügyek megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az 5-6./ napirendi pontokat zárt 
ülés keretében tárgyalják meg személyi érdekekre való hivatkozással

A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

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

1./ Hulladékszállítási rendelet módosítása !
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző |

*  í

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. j

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy szükséges a rendelet módosítása, mert a I
hulladéktörvénynek is a végrehajtási kormányrendeletének július 1-én hatályba lép egy olyan 
változása, hogy a szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy a minimum hulladékedény méret |
család esetében 80 literes, egyedülálló esetében pedig 60 literes legyen. Eddig 120 literes volt 
a legkisebb, amit egy családnak eddig rendelnie lehetett. Ez természetesen azt jelenti, hogy 
ennyivel kevesebb lesz a szemétszállítási díj a lakosság számára.

!
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott rendelet- 
tervezetet fogadja el. I

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletét alkotta:

Sásd Város Képviselő-testülete

9/2015. (VII.01.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 5/2015. (III.30.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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2J Dr. Simon Tibor fogorvos kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen arról döntöttek, hogy 
a fogorvos rendelési ideje 4 órára csökkenjen. Aljegyző asszony elkészítette a szerződést, 
melyet 8 napon belül alá kellene írnia. A fogorvos a kiküldött szerződéstervezetet azért nem 
tudja elfogadni, mert nem tetszik benne a 6 hónapos felmondási idővel kapcsolatos rész. 
Ebből úgy érezte, mintha szándékában állna elmenni Sásdról. Aljegyző asszony megnézte a 
törvény szerint 6 hónap a felmondási idő, őzen változtatni nem lehet. Ami még nem tetszett a 
fogorvosnak, hogy amikor ő elmegy szabadságra, akkor neki helyettest kell biztosítani. Az a 
probléma, hogy ő júliusban egy hétre majd elmegy szabadságra és nem fogja kifizetni a 
helyettes fogorvos díját. Eddig úgy volt, hogy kiírta hogyan működik a helyettesítés, és 
kiderült nem is volt velük megbeszélve. Van egy fogorvos, aki napi 10 eFt-ért helyettesítené, 
de a fogorvos ezt nem fogja kifizetni, ő úgy gondolja, hogy ezt az összeget az 
önkormányzatok fizessék ki. Dr. Vándor Éva fogorvos úgy nyilatkozott, hogy elvállalja a 
sásdi körzetet tartósan is helyettesítésbe, ezzel az a probléma, hogy nem jön ki Sásdra 
rendelni, mivel ő Komlón rendel, ezért a betegeknek be kellene utazniuk. Úgy gondolja, hogy 
ezt a sásdiaktól és a környékbeliektől nem várható el. Ha mégis felmondana Dr. Simon Tibor 
fogorvos, akkor helyettes fogorvost kell keresniük, ebben az esetben az önkormányzatnak az 
ő rendelőjét kell kibérelni.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, ha jönne helyettes, akkor a bérleti díjat az 
önkormányzatnak kellene fizetnie?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ha ezt nem is bérelni, akkor másik helyiséget 
biztosítani, de az pedig nincs.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, ha nem írja alá, ez az önkormányzatnak 
csak jó.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mennyi a felmondási idő?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 6 hónap.
Elmondta, hogy a rendelő még mindig a Mühl Gyuláé, megnézte a tulajdoni lapot, tulajdonjog 
fenntartással van a fogorvos bejegyezve, a tulajdonos még mindig a Mühl Kft.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, ő úgy tudja, hogy Dr. Simon Tiboré.
Véleménye szerint meg kellene keresni a korábban érdeklődő fogorvost ez ügyben, 
amennyiben találnának fogorvost, akkor ezt a fogorvosi rendelőt ki kell bérelni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzatnak kell majd találnia fogorvost és 
ha szükséges, támogatást kell nyújtani részére.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mennyibe kerül egy fogorvosi rendelő 
kialakítása?
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy több millió forint.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, amennyiben nem írja alá a 
szerződést, akkor a korábban hozott döntését nem változtatja meg.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

114/2015. (VI. 16/) KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselőtestülete Dr. Simon Tibor fogorvossal kötött ellátási 
szerződés hatályának módosításához, melynek értelmében a szerződése 
határozott idejűvé válik. A fogorvosnak az OEP-el kötött ez irányú 
finanszírozási szerződés módosításának napjától számított 6 hónapos 
időtartamra kötnek a felek szerződést. A szerződés a 6 hónapot követően 
megszűnik.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3J  Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás ráfordításainak csökkentésére támogatás
igény benyújtása 2015. évre 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy írásban mindenki kézhez kapta a határozati 
javaslatot. A pályázat benyújtásához szükség van képviselő-testületi döntésre.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott javaslatot 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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

115/2015. (VI. 16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete a 2015. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a pályázat benyújtására és 
a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

4.1 Sásd, Szent Imre, u. 14. szám alatt lévő belső út kialakítása 
Előadó; Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdón Béla jegyző

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Niedling Gyula megkereste 
telefonon. Tájékoztatta őt, hogy neki szolgalmi joga van bejegyezve az útra. Nyilatkozott, 
hogy az önkormányzat ezzel tisztában van. Megkérdezte, hogyan lesz az út megcsinálva? 
Elmondta, hogy ezt ne telefonon beszéljék meg, hanem személyesen. Beszélni szükséges a 
kivitelezővel is, hiszen az o birtokukban vannak a tervele, o tudja, hogyan lesz majd az ut. A 
hivatalos út nem is ott megy a térképen, hanem a posta mellett, ami nincs megcsinálva. 
Elmondta részére, hogy közösen kellene ezt az utat megcsinálni, ő erre úgy reagált, mivel neki 
van útja, ő nem csinál semmit. Arra jutottak, hogy valamilyen megoldást ki kell találni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a helyzet valóban komoly. Van térképes út önálló 
hrsz-al, amit nem használnak. A térképen be van rajzolva az út. Beszélt Wágner Ernővel, ő azt 
mondta, hogy a pályázatban nem szerepel kerítésépítés. Elmondta, hogy az állam olyan, ami 
az övé, ahhoz ragaszkodik, amennyiben úgy gondolja, akkor lekerítheti ezt a részt, mivel, 
hogy van térképes út, amin be tudnak járni. Az önkormányzatnak muszáj lesz ezt az utat 
kinyitni. A közúttól külön engedélyt kell kérni a kijáráshoz, hatósági engedélyhez kötött. 
Javasolta, hogy a testület egyetértésével hatalmazzák fel a polgármestert, hogy a 231/2. hrsz-ú 
önkormányzati útról a Szent Imre útra, ami a 66-os főút a kijárásra az illetékes hatóságnál 
kezdeményezze az engedélyes hatósági -eljárás lebonyolítását. Az önkormányzatnak ez 
költségébe kerül, hiszen meg kell terveztetni. Az a lényeg, hogy legyen hatósági engedélyük, 
mert ha ki kell nyitni az utat, akkor semmi akadálya ne legyen a kihajtásnak.

Rabb Gvőzőné polgármester az előző testület már tárgyalt arról, hogy ezt a területet is adják 
oda, de akkor ezt nem kérték. Úgy gondolja, ha térképen a nevezett út szerepel a posta mellett 
a villanyoszlop másik oldalán, akkor meg kell csinálni az utat.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy ez mennyibe kerül?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az engedélyeztetés kb. 100 eFt, továbbá néhány 
kocsi kő szükséges.
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Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy mennyi idő az, amíg az engedélyt 
megkapják?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kb. 1 hónap.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a 
polgármestert arra, hogy az engedélyeztetési eljárást kezdeményezze és az ezzel kapcsolatos 
költségeket biztosítsa.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

116/2015. (VI. 16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselőtestülete megbízza a polgármesterét, hogy a sásdi 231/2. 
hrsz-ú önkormányzati útról a Szent Imre útra, a 66-os főútra való 
rácsatlakozással kapcsolatos hatósági eljárást kezdeményezze és az ezzel 
kapcsolatos terveztetési és egyéb feladatokat ellássa.
A képviselő-testület a szükséges költségekhez a költségvetésének tartaléka 
terhére a szükséges pénzeszközöket biztosítja.

Határidő: azonnal, illetve szeptember 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./ Borzsova település támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy jelen pillanatban az elkülönített számlán 216 eFt 
van. Erről még a testületnek tárgyalni kell, de azt már zárt ülés keretében teheti meg.

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

Rabb Győzőné 
polgármester


