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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. február 11. napján tartott
üléséről.

Az ülés helve: 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. Kaj dón Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Rabb Gvőzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül tárgyalják még meg: 

sásdi tanuszoda létesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatokat,
- sásdi szennyvíztelep szennyvíziszap kezelőjének megépítését,
- a TÖOSZ Szövetség kitüntetéseinek adományozására javaslattételi felhívást,
- lakásügy megtárgyalását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Rabb Gvőzőné polgármester más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi 
napirendi pontok tárgyalása mellett döntött:

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

2.1 Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetése, I. forduló 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Jogszabályváltozásból adódó törzskönyvi nyilvántartási módosítások: önkormányzat,
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Általános Művelődési Központ, az 
intézmények alapító okiratainak módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. / Sásdi tanuszoda létesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

5./ Sásdi szennyvíztelep szennyvíziszap kezelőj ének megépítése
Előadó: Dr. Kaj dón Béla jegyző
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6.1 Megyei Rendőr-főkapitánysággal megállapodás a Sásdi Rendőrőrsnek helyet adó 
Sásd, Rákóczi F. u. 41. szám alatti ingatlan használatára
Előadó; Dr. Kajdon Béla jegyző

1J Együttműködési megállapodás kötése a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel a 
„Zsolnay Programiban való részvételre 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8./ Székely Szilárd sásdi lakos kérelme a sásdi 013/20. hrsz-ú ingatlanra 
Előadó: Székely Szilárd kérelmező

9.1 A TÖOSZ Szövetség kitüntetéseinek adományozására javaslattételi felhívás 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

10. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

11. / Lakásügy megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 9-11./ napirendi 
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülésük január 28. napján 
volt. Január 29-én volt a Zsolnay program megnyitó rendezvényén. Ezzel kapcsolatosan 
kiosztásra került az együttműködési megállapodás. Erről majd külön napirendi pont kapcsán 
fog beszélni.
Február 2-án a DRV Zrt-vel megbeszélést tartottak, erről is majd külön napirendi pont 
kapcsán tárgyalnak.
Február 2-án Tóbiás Róbert bejelentette, hogy megjavította az óvoda tetőzetét, ahol a hibát 
feltárták, a tetőjavításának anyagköltsége és munkadíja 10 eFt volt.
Személyesen kezdeményezte a sásdi tanuszoda létesítésével kapcsolatosan a Nemzeti 
Sportközpontoknál egy megbeszélés összehívását. Úgy érezték, hogy a munkának 
folytatódnia kellene, ha már a régészeti feltárások is megtörténtek, és nem találtak semmit, 
így az együttműködési megállapodást megköthetnék. Február 4-én volt ez ügyben Budapesten 
Dr. Kajdon Béla jegyző úrral és Bódog Tamás műszaki ügyintézővel. A tegnapi nap folyamán 
kapták meg erről az együttműködési megállapodást. Erről is majd önálló napirendi pontként 
tárgyalnak.
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Február 5-én tartották meg az Idősek Báliát a Sásdi ÁMK-ban, ami nagyon jól sikerült. 16 fő 
öltözött be jelmezbe, nagyon ötletes beöltözések voltak. A szombati nap folyamán az 
általános iskolában is farsangot tartottak, ezért az időseket megkérte, akik beöltöztek, hogy az 
iskolai farsangon is vonuljanak fel. Megköszönte Dr. Jusztinger János alpolgármesternek és 
Urvald Péter kulturális tanácsnoknak a bálban végzett segítségüket, Pintér Gábornak a zene 
szolgáltatását. Az idősek visszajelzése szerint nagyon jól érezték magukat az estén.
Február 5-én levelet kapott a KJímatrió Kft-tőh mely szerint csarnokot szeretnének bérelni a 
Kht. udvarán lévő régi asztalosműhelynél. Tevékenységük műanyagcsőgyártás lenne 3-4 
soron. A szükséges műhelycsarnok hosszmérete, amire szükségük lenne 12-13 m, szélességi 
méret 10 m. Ezért is lenne jó az előbb említett műhely. A tegnapi nap folyamán kint jártak a 
helyszínen, megtekintették a műhelyt. Kezdetben 3 fővel dolgoznának. A bérletre 5 éves 
szerződést szeretnének kötni. Kérték, hogy a testület állapítson meg bérleti díjat. A 
zöldszövetkezet bérli az előtte lévő csarnokot, ennek a bérleti díja havi 50 eFt, de a 
megtekintett műhelynek ez fele akkora része. Semmilyen átalakítást nem kémek, csak ami ott 
van átjáró rész a két helyiség között, ott 1 méter szélesítést kémének. A Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság ezt a kérelmet megtárgyalta és egyben támogatta a műhely 
bérbeadását havi bruttó 100 eFt bérleti díjért.
Javasolta a testületnek, hogy erről 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

10/2016. (II.1 n  KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
felhatalmazza polgármesterét, hogy a helyi foglalkoztatás elősegítése 
céljából a Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti önkormányzati tulajdonú volt 
asztalosműhelyt vállalkozás részére 5 évre bérbe adja. A bérleti díjat 
havi bruttó 100 eFt-ban állapítja meg.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti 
szerződés aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester a tegnapi nap folyamán kapott levelet Sipos Imrénétől a 
Klubszövetség Életet az Éveknek Baranya Megyei Elnökétől, mely szerint 2016. május 21-én 
szeretnék megrendezni a Nyugdíjas Klubok és Idősek Életet az Éveknek Országos 
Szövetségének Baranya Megyei Szervezettel együtt a Megyei Nyugdíjas Találkozót. Az 
elmúlt évben is kérték, hogy a Sásdi ÁMK éttermét szeretnék erre a célra megkapni 
térítésmentesen.
Javasolta a testületnek, hogy erről döntsenek.
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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

11/2016. ÍÍU L Í KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete 
a Nyugdíjasklubok Országos Szövetsége 
Baranya Megyei Szervezetének kérelmére 
nyugdíjas találkozó megrendezéséhez a 
Közösségi Házat térítésmentesen biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy két pár is megkereste már az 
ügyben, hogy szeretnék a CSOK-ot igénybe venni és ez alapján építkezni. Jelen pillanatban az 
önkormányzatnak az Újtelepen 10 db közművesített építési telke van, aminek az ára 1000,- 
Ft/m2. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen kérte a bizottságot, hogy 
a m2 árat csökkentsék 500,-Ft/m2 árra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, volt olyan időszak, amikor az önkormányzat az 
építkezőknek ingyen adta a telket. Ezek a telkek kb. 800-1000 m2-es területnagyságúak. 
Véleménye szerint ezzel kapcsolatban ki kellene dolgozni egy rendelet tervezetet, amely egy 
feltételrendszert tartalmaz majd.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megkereste az oroszlói 
polgármestert őt, mely szerint szeretné megvásárolni a magyarhertelendi ingatlant a többi 
tulajdonostól. Továbbá a fonyódligeti ingatlanrészükről lemondanának. A magyarhertelendi 
ingatlant szeretné, ha csak az oroszlói önkormányzaté lenne, mert szeretnék felújítani.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy az ingatlanra új értékbecslést 
kell készíteni, miután komolyan érdeklődött és van komoly ajánlata ez ügyben.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, lassan közeledik a tavasz, rendbe kellene tenni a 
fákat, meg kellene metszeni a gömbkőriseket. Ezt szeretné megbeszélni a testülettel, az alsó 
részen ahol abbahagyták, onnét kellene folytatni.

Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint, ha kijönnek a közutasok, akkor ők szó nélkül 
megnyesik a fákat és nem biztos, hogy azt úgy fogják, ahogy kellene, meg kell nyesni, mert a 
közlekedésbiztonságot veszélyezteti.
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint ezek a fák messze vannak 
az úttól. Javasolta, hogy tájékozódni kell a neten a fák formavágásáról. Meg kell nézni az 
ötleteket a fasorról, milyen városi képet mutat és még árnyékot is nyújt.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy amik lent vannak fák, azok kilógnak az útra. 
Az AGRO Rt. is szólt már ez ügyben.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint ez ízlés dolga ki mit 
gondol befejezésnek.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, miért nem szólnak kertésznek?

Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezt is kertész végezte el.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a Közösségi Háznál is van fa, aminek 
van száraz ága, ezzel is kell majd valamit kezdeni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy gyorsan növö fát kellene 
választani, amit ültetnének, pld. hegyi juhar, ez a fafajta is elél 70-80 évig. Szintén gyorsan 
növő fa az ezüst hársfa.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy jön a tavasz és a sportpálya mellett is ültetni kellene 
fákat.

Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a Rákóczi úton fontos, hogy tegyenek valamit, mert 
baj lesz.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, akkor így maradnak a fák.
Felhívta a testület figyelmét, hogy 2016. március 5-én szeretnék megrendezni a Vállalkozók 
Bálját, melyre mindenkit szeretettel vár.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kivitelező ígérete szerint jövő héten szerdai napon 
fogja felszerelni a lámpákat a Fáy A. utcai garázssomál.
Bejelentette a testületnek a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság nevében is, 
hogy minden képviselő-testületi tag határidőben a vagyonnyilatkozatát leadta a hivatalhoz. A 
képviselők ezáltal a törvényi kötelezettségüknek eleget tettek.
A közmeghallgatással kapcsolatban elmondta, hogy amit tárgyalnak, az benne van az 
SZMSZ-ben. Február 22-én, hétfőn este 18 órakor lenne a közmeghallgatás a Közösségi 
Házban. Az SZMSZ szerint meg kell tárgyalni a költségvetés előzetes ismertetését a 
lakossággal, tájékoztató a testület előző évi munkájáról, vagyonalakulásról. Továbbá a 
képviselő-testület tagjainak a tájékoztatója az éves tevékenységükről. Ezt az új önkormányzati 
törvény hja elő. Kérte a képviselőket, hogy ezt vegyék tudomásul és az éves munkájukról 
tartsanak rövid beszámolót.

Pintér Gábor képviselő felesége üzenetét továbbította a testület felé, mely szerint 
megköszönte a testület támogatását a Csérige Tánccsoport tagjainak fellépő ruháinak 
elkészítéséhez. 10 db ruhát tudtak megvarratni, melyet a Deutsch Klub készített el. Az első 
ilyen ünnep március 15. lesz, amikor ebben a ruhában fellépnek majd.
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Zima István sásdi lakos megköszönte a testület intézkedését, mely szerint kihelyezésre 
került a kért közlekedési tábla.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok a temetővel kapcsolatban elmondta, hogy a 
temető tervét 2009-ben készíttették el. Bódog Tamással beszéltek erről, úgy értelmezték, hogy 
nagy mennyiségű földet kellene kitermelni és ez emeli meg ennyire a költségeket. Telefonon 
beszélt Wagner Ernővel, hogy ők bevágás-töltésben gondolkodtak, ami azt jelenti, hogy az 
alsó szint elkészítése úgy készülne, hogy a temető mostani alsó szintnek a Mindszentgodisa 
felöli sarkánál menne tovább a domboldalnál, akkor elég nagy földtömeg jönne ki. Tehát a 
bevágás-töltés megoldásban gondolkodnak, kiveszik a földet és visszatöltik. 
Kezdeményezzenek egy helyszíni bejárást, aki érintett, tekintsék meg a helyszínt. Wágner 
Ernő elmondta, hogy tömöríteni kell azt a területet. Meg kell nézni, hogy az alsó szinten hány 
sírhely alakítható ki, akkor tudnak egy kalkulációt készíteni. Az ő becslése az, hogy az alsó 
szint tekintetében akár 15-20 évre tervezhetnek. Első körben egy kotrógép készítse el a tükröt, 
a szükséges földet betolják a bevágás helyére és a föld ülepedhet.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, akkor most lehet szakaszolni, mert eddig azt mondták, 
hogy ezt nem lehet.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok ki kell menni és meg kell nézni. Jegyző úr 
egyeztessen Wágner Ernővel, aki szeretne még a helyszínbejáráson részt venni, akkor a sásdi 
titkárságon jelezze. Javasolta, hogy a műszaki csoport számolja ki, hogy az alsó szinten hány 
db sírhely található.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és úgy döntött, hogy szakaszolja, melyre 3 mFt-ot 
különített el.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok az elmúlt időszakban egy programot 
készítettek, erről még a testületnek nem számolt be. Biztos információja van arról, hogy a 
sásdi járásra vonatkozóan sásdi intézmény által megpályázható pályázati program, ami a II. 
gyerekesély program. Az első kört már kiírták. Budapesten járt a minisztériumban, ahol 
előadást tartott, ahol javaslatokat tett a program megvalósítására és előkészítésére. Többször 
találkozott már a volt munkatársaival, akik szintén érdeklődnek a programmal kapcsolatban. 
Azt már tudják, hogy kik lesznek a kedvezményezettek, ki lesz a koordinátor és milyen 
elvárásai lesznek a program tartalmi elemeivel kapcsolatban. Azt szeretné, ha ezt a programot 
is az önkormányzat kiemelten kezelné. A helyi koordinátorokat a Máltai Szeretetszolgálat 
fogja biztosítani. Náluk a pályázó az újonnan létrehozott intézményük lesz, aki pályázhat a 
gyerekesély program pályázatra. Azt is látni kell, hogy az intézménynek újonnan kinevezett 
vezetője van, viszonylag kevés munkatapasztalattal. 4 hónapja folyamatosan foglalkozik a 
programmal, a minisztériumnál az illetékesekkel is tartja a kapcsolatot. Várhatóan március 
15-ig a központi program benyújtása lezárul, elképzelhető, hogy április 15-tői kiírják a 
pályázatot. Nagyon szeretné, ha a Humánügyek Bizottsága erre a programra fokozottan 
odafigyelne. Tisztában van azzal, hogyan kell a programot összeállítani. A felzárkóztató 
programoknál például 2 év munkatapasztalatot várnak el. Annak idején is elmondták, hogy a 
sásdi program anno országosan a legjobb volt tartalmilag, szakmailag és a pénzügyi 
elszámolását tekintve is. Úgy gondolja, hogy ezt a tapasztalatot nem szabad nélkülözni, az 
önkormányzatnak minden segítséget meg kell adni az intézmény számára, hogy ezt a 
programot jól véghez vigyék.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ő is érdeklődik és vannak információi ezzel 
kapcsolatosan. Tisztában volt azzal, hogy az új központra lesz majd kiírva valószínűleg a 
pályázat. Van olyan szakember, aki már dolgozott itt és a továbbiakban is dolgozna ezen a 
szakterületen.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy részleteket még nem tud, 
hogy mik az elszámolható költségek. Humánerőfejlesztésre kell fordítani, azokra az 
emberekre, akik tudnak majd ebben dolgozni. Decemberben már elkezdődtek ezek a 
tárgyalások. Figyelemmel kísérik a program megjelenésének idejét, továbbá, hogy mit kellene 
tenni, hogy az önkormányzat jó programot állítson össze.

Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint korainak tartja ezt a beszélgetést olyanról, ami 
még meg sem jelent. Meg kell várni a kiírást, ez a harmadik időpont, ami már elhangzott.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy nem lesz annyi idejük akkor, 
mert ez egy akkora volumenű program, hogy akkor egy hét alatt valaki kidolgozza. Annak 
idején 3 fő végezte fél éven keresztül a pályázat elkészítését.

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, ha ez EU-s pénz, akkor kötelező rá azokat a feltételeket 
alkalmazni, hogy a projekt előkészítése kapcsán ki készítheti és hogyan.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint nem elég akkor 
foglalkozni vele, amikor megjelenik.
Elmondta, hogy már most is elég sok információjuk van, a központi program megjelenése 
után naponta jönnek ki információk.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint értelemszerű, ha anno itt is volt egy jó szakmai 
csoport és ott is van, akkor beszéljenek össze, nem szabad elrontani.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok ismételten kérte, hogy a Humánügyek 
Bizottsága kiemelt figyelmet fordítson és figyeljen erre a programra.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadják 
el azzal, hogy az építési telkek eladására vonatkozóan a jegyző úr készítsen rendelet- 
tervezetet, továbbá, hogy a GYEP programot a Humánügyek Bizottsága kiemelten figyelje.

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 

12/2016. (II.11.) 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 azzal, hogy
- A jegyző készítsen rendelet-tervezetet az építési telkek értékesítésével kapcsolatos 

kedvezményekről.
- A Képviselő-testület felhívja a Humánügyek Bizottsága figyelmét, hogy kiemelt 

figyelemmel kíséije a GYEP pályázat II. körös kiírását. Annak megjelenéséről soron 
kívül tájékoztassa a képviselő-testületet.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

2J Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi költségvetése, I. 
forduló
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szociális társulás költségvetése a költségvetést 
mindenképpen érinteni fogja. A szociális társulás jövő szerdán fog ülésezni, ahová egy 
finanszírozási modellt fognak beterjeszteni a csökkentett feladatok tekintetében. Sásdnak elég 
sok a ráfizetése. A másik pedig a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásnak időközben előkerült 
egy tartozása, amiről szintén beszélni kell, mert anyagi vonzata van. A költségvetésbe ugyan 
még nincs beépítve, ezért is kell róla beszélni.
Ami a határozatokra vonatkozik, több dologban is kell döntést hozni. Az egyik az AMK 
költségvetése, külön kell szavaztatni a gondozási központ költségvetéséről, továbbá a Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését is külön kell elfogadni. Tartalmaz egy olyan 
tételt, amiről a testület korábban döntött, a 10 %-os bérfejlesztési keret, ami részét képezi a 
jelenlegi költségvetésnek. A 17. sz. mellékletről is dönteni kell, mely a létszámot tartalmazza.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 950.135 eFt a költségvetésük fő 
összege, ami majd változni fog. A kiadott anyag tartalmazza az egyes kosarat, ami a 
működéshez, fejlesztéshez a korábbi évek alapján kötelezően ellátandó feladatokat 
tartalmazza. Továbbá a kettes és hármas kosarat is tartalmazza, a kettes kosár a működési, a 
hármas pedig a fejlesztési intézményi, illetve önkormányzati igényeket, kérelmeket 
tartalmazza, melyek nem kötelezőek, illetve az eddig nem működéshez szorosan kapcsolható 
kiadások.
A 950.135 eFt a 4. sz. mellékletet nézve, működési és fejlesztési mérlegből elkülönítve 
907.685 eFt a működési mérlegük, a fejlesztési pedig 42.450 eFt. A működési mérlegük 
tartalmaz 56.184 eFt-os bizonytalan bevételt, működési hiányt. A fejlesztési mérlegük pedig 
nem tartalmaz ilyen tételt, teljesen lefedett, illetve a fejlesztésben van 4.840 eFt-os tartalék, a 
működésben pedig 16.580 eFt.
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Az 56.184 eFt-tal kapcsolatban elmondta, hogy ez működési bizonytalan bevételként szerepel, 
hiányt nem lehet tervezni a költségvetésben, ezt ezzel fedik le. A bizottsági ülésen is 
tárgyalták, hogy ennek kezelésére vannak javaslatok. Az előbb említett működési és 
fejlesztési tartalék felszabadítása, tehát csak ennek a lefedésére használják fel 34.464 eFt-ra 
változtatja ezt a bizonytalan bevételt és vannak még további források a költségvetésben. A 
kettes és hármas kosárról is majd kölön-külön dönteni kell.
A 19. számú melléklet tartalmazza a zárolt tételeket, itt intézményt nem érintő dolgokról van 
szó, a jogalkotáson van 5 mFt, az önkormányzat állami támogatásainál van további 18 mFt-os 
javasolt zárolási, kiadási tétel, amit zárolni lehet a költségvetésből. Ezt egészíti ki az a tétel, 
mely a költségvetésüket teljesen ilyen szempontból megfordítja. 31.097 eFt-os olyan EU-s 
támogatást várnak ebben az évben, mely a költségvetésben nincs tervezve, melyet a tavalyi 
évre megelőlegeztek. Nem szorulnak arra, hogy likviditási hitelt vegyenek fel.
Ezen összegek figyelembevételével 54 mFt-ot tudnak a 35 mFt-tal szembeállítani. 19.500 eFt- 
os forrást jelent a költségvetésük számára, tehát tartalékot. 24 mFt szabad pénzmaradványuk 
van. Terveik között szerepel az ÖNHIKI-s pályázat benyújtása. Erről is majd külön kell 
döntést hozni. Ha megérkeznek az EU-s pénzek, akkor nem lehet gond. A 20 mFt egész évben 
tartalékot biztosít az önkormányzatnak. Vannak intézményi, önkormányzati olyan kiadási 
kérelmek is, amelyek a kettes, hármas kalapban jelennek meg. Ez külön mellékletként 
szerepel. Ha az ÖNHIKI-s pályázat nyer, akkor további plusz forrásokat tudnak biztosítani a 
kérelmeknek.
Összefoglalva a költségvetésük biztos alapokon nyugvó költségvetés, viszont a plusz igények, 
amelyek nem szerepelnek az egyes kosárban, a plusz igényeket illetően nagyon felelős 
gondolkodás szükséges a testület részéről.
Visszatérve az egyes intézményekre, a költségvetésüknél a címrendnél változással 
találkozhatnak, a Sásdi Gyerekjóléti Központ megjelent a címrendben. Ez jórészt a szociális 
társulási feladatokból áll. Új feladat is társult hozzá, mely nemcsak a mikro térségükre, hanem 
az egész járásra vonatkozó feladatkörrel látja el az új intézményt. Az önkormányzat a 
fenntartó, ez nagyon sok helyen visszaköszön majd, további változásokat fog jelenteni a 
költségvetésben. Náluk önkormányzati intézményként megjelent feladatok állami támogatása 
teljesen lefedi a kiadásokat. 18 mFt-ot kapnak és 18.317 eFt a tervezett kiadási szint, tehát a 
finanszírozással semmi gond. A 3. sz. mellékletet nézve a 3/3 címrend tartalmazza ezt a 
kiadást összesítve. Részletesebben a 12. számú mellékletben van család és gyerekjóléti 
szolgálat, központ vagyonműködtetésre van bontva. A szolgálat mikro térségi kört jelenti, a 
központ pedig a járási kört.
Az új finanszírozással csökken a lakosságszám és várhatóan lényegesen kevesebb 
finanszírozást kapnak majd. De a lakosságszámot figyelembe véve egyéb változásokat a 
finanszírozás szempontjából apró dolgok vannak. A tavalyi évhez képest szinte ugyanaz az 
állami támogatás érkezett idén is a hivatalhoz. Ezt a 3. sz. melléklet 2. számú mellékletében 
lehet megtalálni 134 mFt-os kiadási szinttel. Több önkormányzati feladatot is ellát a hivatal. 
Ebben az évben viszont az önkormányzatnak hozzá kell járulnia valamilyen szinten ehhez a 
feladathoz, de látva ezt a megjelent kötelezettséget, terveznek a közös hivatal számára 1-1 
mFt átadását, ezt lecsökkentették 500 eFt-ra. így ez most 2,5 mFt-os megtakarítást jelent. 
Azzal az ígérvénnyel, hogy amennyiben az ÖNHIKI-n nyernek, akkor ezt felfejleszthetik az 1 
mFt-os támogatási szintre. Ezzel az önkormányzati hivatal finanszírozása is megoldott, tehát 
lefinanszírozták.

F gr

Az AMK-ban több feladat van, ez a 11. sz. melléklet látható. Óvoda, bölcsőde, műv.központ 
és az étkeztetés. Az óvodánál és bölcsődénél elmondható, hogy teljesen lefedett a 
finanszírozás, illetve a bölcsődénél már fordult 1-1,5 mFt-os összeggel hozzá kell járulni. A 
műv.központnál 3.600 eFt-os támogatást kapnak, a kiadások pedig 20.400 eFt. Tehát itt 
nagyon sokkal hozzá kell járulni.
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A kettes kosárban olyan tételek is megjelennek, amelyek önkormányzati feladatokat is 
tartalmaznak. Az étkeztetéssel kapcsolatban elmondható, hogy az óvoda és iskola tekintetében 
lehetőség van az ingyenes étkeztetésre. Ennek a finanszírozása egyre kiegyensúlyozottabb.
A fejlesztési kiadások az 5. sz. mellékletben láthatók, ez 42 mFt-os összeggel szerepel. A 
közvilágítás bővítése, ingatlanvásárlások. 2 mFt-ot kaptak a szociális központ kialakítására, 
ennek az összegnek az elköltése is szerepel benne. Tervezési Összeg, illetve a tanuszoda, 
amiről külön napirendi pontként tárgyalnak majd, ez 13 mFt-tal van tervezve. További fontos 
feladat az óvoda kazánjának a megoldása. 1 mFt-ot terveztek az általános iskola D épületének 
tetőjavítására. 6,5 mFt szerepel a DRV Zrt. rekonstrukciós munkáinak elvégzésére.
Az átadások közül nagyon fontos kiemelni a Kft. 520 eFt-os havi kiadási szintjét. 
Megemlítette, hogy a tavalyi évben 3,5 mFt-ot adtak pótbefizetés címén a Kft-nek. De már 
megkezdte a visszafizetést a tavalyi bevételeiből.
A szociális társulásnak való átadás 30.800 eFt-tai szerepel, ehhez az átadáshoz képest 5 mFt- 
tal kevesebb állami támogatás bevétel van tervezve. Ezt átadják és a községektől terveznek 
némi hozzájárulást.
A sportkörnek 33 eFt/havi átadás szerepei kiemelve, illetve van egy 500 eFt-os keret az 
utaztatásra.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint nézzék meg a sportkörnek 
mennyi pénze van, mennyiben indokolt a hallott összegnek az utalása.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tavasz folyamán majd a sportkörnek beszámolót 
kell tartania.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy két kiemelt egyesületnek a 
támogatását tervezték az idei évben. Az egyik az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány, az 
ő kérelmükről a legutóbbi ülésen döntöttek. A másik pedig a Polgárőr Egyesület, akinek 
kérelmet kell majd benyújtania.
36 mFt-ot adnak át az államnak az oktatási feladatok működtetésére havi 3 mFt-ot. Ehhez 
hozzátartozik 2.700 eFt-tal tervezik a bevételek között.
Szociális kölcsönökre 600 eFt folyósítást terveznek.
A 7. tétel a 294 mFt, ez a három intézményük finanszírozását tartalmazza, felsorolásra került 
itt az 5 mFt, ez a közös hivatalnak a falvaknak átadandó összeg.
Ifjú házas támogatást terveztek 500 eFt-tal, a bizottsági ülésen került szóba a telekértékesítési 
javaslat. 718 eFt-tal szerepei az egészségügyi szektornak biztosított adómentesség. Az adó 
szempontjából ez majd a következő évben fog megjelenni.
A következő mellékletben szerepel az állami támogatások, új feladat új támogatás, kb. 
hasonló szintű az állami támogatás Sásdon.
A következő melléklet az adóbevételek, itt 117.400 eFt-os adóbevételt, illetve némi 
előrevetített késedelmi pótlékot is terveztek. Az iparűzési adót tekintve a bizottsági ülésen 
felmerült, hogy az alacsonyabb %-os szinten van a bevétel tervezve.
A következő melléklet a felhalmozási bevételeket tartalmazza, itt már teljesült lakáseladási 
bevétel, illetve a DRV Zrt. eszközhasználati díja.
A 10. mellékletben kiemelte az előbb említett 1 mFt-os tételt, amit a Nonprofit Kft. 
visszafizetett. A többi az állami támogatások tétele.
90 mFt-os olyan felső határ van a törvény alapján megállapítva, amire likvid hitelt vehetnek 
fel, bőven a határ alatt vannak.
A 16. sz. mellékletben látható a 23.500 eFt került kiemelésre az áthúzódó kötelezettségek 
szintje. Itt majd még belekerül a tanuszoda.
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A következő melléklet az álláshelyeket részletezi címenként, feladatonként. A változás a 
központ, ahol 6 fővel szerepel, 4,5 fő a központnál van finanszírozva.
A 18. sz. melléklet feladatonként tartalmazza a kiadásnál és bevételnél a kötelező önként 
vállalt feladatokra csoportosítva az egyes kiadásokat és bevételeket.
A 19. sz. melléklet tartalmazza a bizonytalan bevételt. Ennek a lényege, hogy összességében 
19-20 mFt-os keretük van, ennek az 50 %-os felhasználási szintje elfogadható.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő ha
megnézik, anyagi forrásaik nincsenek, akkor jelenleg nullán állnak. Ezzel szemben, ha 
megérkeznek az uniónak megelőlegezett pénzek, akkor optimális esetben 18-20 mFt-os 
kerettel rendelkeznek. Megérkeztek az intézmények igényei, kérelmei is, ami messze 
felülmúlja a lehetőségeiket.
A táblázat szerint a cafetéria juttatása nem köztisztviselők esetében ÖNHIK1 függvénye. 
Megalakult egy új intézmény, bővült a létszám, tehát nem tudják ezt most felvállalni. Temető 
rendezésével kapcsolatban elmondta, hogy a 3mFt-ot levették 2 mFt-ra. Szeméttelep 
rekultivációja 2 mFt. Iparterület ingatlan vásárlása 6 mFt, ami ÖNHIKI függvénye. Temető 
bővítése 3 mFt-tal maradt benne. Orvosok támogatása ÖNHIKI függvénye. ÁMK homlokzat 
impregnálása 1.380 eFt.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy telefon kereste meg a pécsváradi 
polgármester és érdeklődött, hogy a sásdi háziorvosok is beadták-e a havi 50 eFt-ot 
támogatási kérelmüket a rendelő működtetéséhez. A kérdésre válaszolt, hogy igen, beadták. 
Pécsváradon még az ügyelet támogatására is kértek. Megkérdezte tőle, hogy ott mennyi az 
ügyeleti támogatás. Azt mondta, hogy náluk majdnem 4000 fő az ellátotti létszám, így 2.700 
eFt/hó a finanszírozásuk. Helyileg itt náluk majdnem 2.500 eFt. Az önkormányzat ezen felül 
havonta 250 eFt-ot ad még, továbbá a többi önkormányzat is ad még.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő ez azt
jelenti, hogy Sásd Pécsváradhoz képest túlfmanszírozásban van?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen. Továbbá január 1-től nem fizetnek iparűzési 
adót.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok személyesen beszélt velük, elmondták, hogy 
az ügyeleti pénz nullásra jön ki.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy személy szerint sok mindennel tisztában van.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, ha minden önkormányzat fizet, akkor havonta 800 eFt 
ez a bevétel.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy a kérelmére érdemben 
válaszolni kell és kérni, hogy mutassák be ismételten a valós költségeiket, kiadásaikat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy itt nem az ügyeletről van szó, hanem a háziorvosok 
nevében íródott a kérelem, mivel négy orvosról van szó, ezért havi szinten ez 200 eFt-ot 
jelentene.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a döntés nem változik addig, amíg 
az ÖNHIKI támogatás eredményét nem ismerik majd.
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint vizsgálják meg a 
költségeiket és majd ezután mondják meg, hogy van-e rá fedezet vagy nincs.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy az orvosok támogatása ÖNHIKI-s támogatás függvénye.
Az AMK homlokzat impregnálására 1.380 eFt-ot terveznek, mert erre nagy szükség van.
Az ÁMK-nál az óvodai résznél a 01. sorszámnál a fűtés megoldást támogatta a bizottság 100 
eFt-tal. Nyugdíjba vonuló 3 havi jutalmát nem támogatta a bizottság. Külön nyomtató 
biztosítását nem támogatta a bizottság. A munkaruhát 3 bölcsődei dolgozónak és 18 óvodai 
dolgozónak támogatta a bizottság. Ábrázolási eszközöket csoportonként 15 eFt 
megjelölésével, nem támogatta a bizottság. Hőfokszabályozók felszerelésével kapcsolatban a 
bizottság úgy döntött, hogy ÖNHIKI függvénye. Dolgozók parkoló kialakítását nem 
támogatta a bizottság. A fedett biciklitárolót támogatta a bizottság. A főbejárat, járdás 
aszfaltozását nem támogatta a bizottság. Előtető új csoporthoz, udvari szemetesek, előadói 
vászon, nem támogatta a bizottság.
A könyvtárnál dokumentum beszerzése ÖNHIKI függvénye. Szakkörvezetői díj rendezése 
(honismeret), a bizottság támogatta. Új szakkör díjazását nem támogatta a bizottság. Előadói 
tiszteletdíjak előadásokra, nem támogatta a bizottság. Vállalkozók bálja, ez szerepel a 
költségvetésben, tervezve van. Borversenyt támogatta a bizottság. A május 1-i rendezvénynél 
500 eFt az igény, a bizottság 200 eFt-tal támogatta. Az augusztus 20-i rendezvénynél 400 eFt 
az igény, a bizottság 200 eFt-tal támogatta. A bor- és pitefesztivált a bizottság támogatta. A 
karácsonyi vásárt, szilveszteri bált nem támogatta a bizottság. A Honismereti Szakkör éves 
rendezvényeket támogatta a bizottság. Az Őszidő Klub egyszeri buszhasználat+rendezvényt 
támogatta a bizottság. Zenekar olimpiát támogatta a bizottság. Vegyeskar buszköltségek, 
támogatta a bizottság. Vidám kórusok találkozójánál 150 eFt az igény, 75 eFt-tal támogatta a 
bizottság. A lengyel tánccsoportnál 150 eFt az igény, 75 eFt-tal támogatta a bizottság. A 
váchartyáni kórustalálkozónál 250 eFt az igény, 200 eFt-tal támogatta a bizottság.
Az AMK konyhák és csamok-nál a nyugdíjba vonuló 3 havi jutalmát nem támogatta a 
bizottság. A redőny beszerzését támogatta a bizottság. Az öltözők, vizes blokk festése 
ÖNHIKI függvénye. Gépészet festése, hordárkocsik, speciális padló impregnáló, a bizottság 
nem támogatta. Kézszárítók vizesblokkokba, kerékpár tároló, mosógép beszerzése, a bizottság 
támogatta. Étkező, előtér klímára 1.265 eFt az igény, a bizottság 400 eFt-tal támogatta. 
Kölcsönző és iroda, könyvtár klíma, nem támogatta a bizottság.
Összefoglalva 11.490 eFt-ra tettek elkötelezettséget.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a mellékletben kiosztott 
II. és III. kosárban feltüntetett finanszírozási igényeket a bizottság értékelte. Kéri a képviselő- 
testületet, hogy a bizottság javaslatát 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:
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Sásd Város Képviselő-testületének

13/2016. (ILII.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Pénzügyi, Gazdasági 
és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a 2016. évi költségvetési 
tervezetben a határozathoz csatolt mellékletben foglalt működési és 
fejlesztési kérelmeket tartalmazó és bizottság által támogatott II. és III. 
kosárba felsorolt feladatokat és előirányzatokat jóváhagyta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

Dr. Kaidon Béla jegyző a szociális társulásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 
költségvetésükbe hozzájárulásként a társulási feladatok ellátására, a házi szociális gondozás és 
az idősek napközbeni gondozása (ÖNO) 30 fővel működik. Az egy intézményből két 
intézmény lett. A szociális intézményvezetőt vissza kellett tenni a másik intézményhez, mert 
ő a másiknál volt. Ez a bér visszajött. De szükséges egy adminisztrátort alkalmazni, mert 
olyan adminisztrációs terheik vannak, hogy központilag, elektronikus úton mindennap a 
gondozottakról és a feladatokról, az óraszámokról jelentést kell adni. Összességében 2,5 mFt~ 
tál kell Sásdnak hozzájárulnia ennek a szolgálatnak a fenntartásához. Ez korábban nyereséges 
volt. Azért lett 2,5 mFt mínusz, mert az intézményvezető lakosságszám arányosan meg kell 
finanszíroznia a 14 önkormányzatnak és egy új finanszírozási szisztémát találtak ki, mely 
szerint korábban a hozzájárulási kötelezettség a családsegítő és gyermekjólétinél 
lakosságszám arányos volt, a házi gondozásnál pedig a gondozotti óraszám, amennyi volt az 
adott településre, ez szerint járult hozzá. Ehhez nem kellett hozzájárulni, mert ez nyereséges 
volt. Az intézményvezetőre, az adminisztrációra, az intézmény fenntartási költségeire kell a 
pénz. Ahol pénzt hozott a házi segítségnyújtás, azt beszámították az összesen a lakosságszám 
arányosan a szétosztott költségekre, tehát ezt levonták és ott ahol egyáltalán nincs ilyen 
ellátás, ott mínuszban nincs jóváírva és fizetni kell a hozzájárulást.
Ezt a rendszert kellene elfogadnia a Társulásnak, mert abba teszi érdekeltté az 
önkormányzatokat, hogy minél több gondozottat szervezzenek be. Ha több a gondozott, akkor 
növekszik az eredmény, és beszámítják a ráfizetésbe, tehát jóváírják. A jogszabály azt 
mondja, hogy a gondozotti létszám felét kell hivatalosan szakképzett gondozóval ellátni 
közalkalmazottként, a másik 50 %-ot un. társadalmi segítőkkel is elvégezheti. De nyilván nem 
olyan gondozási feladatokat látnak el, amit hivatásos gondozónő Iát el. A társadalmi segítők 
után ugyannyi normatívát kapnak, mint a főállású gondozó után.
Az önkormányzatok 2014. évi ráfizetésével kapcsolatban elmondta, hogy ezt Sásd 
megelőlegezte, ezt kifizették. A 2015. évi ráfizetésüket az idei évben fogják kifizetni. Viszont 
Sásdnak meg kell előlegeznie ebben az évben 5 mFt-ot, ami majd jövőre fog visszafolyni. A 
költségvetést úgy állították össze, hogy ennek a fedezete meg van, de ez majd jövőre fog 
visszajönni.
Az idősek gondozásával kapcsolatban elmondta, hogy a jelenlegi 30 főt a második félévben 
60 főre felfejlesztik különösebb beruházás nélkül, ami plusz pénzt hoz és csökken a ráfizetés. 
Sásd megelőlegezett 1.200 eFt-ot arra, hogy az Arad u. 1. szám alatt lévő épületben a konyhát 
kialakítsák azzal, hogy utólag lakosságszám arányosan visszafizetik. Átgondolva a helyzetet, 
javasolta, hogy a testület ettől az összegtől tekintsen el azzal az indokkal, hogy ez nem 
működtetési költség, hanem az ingatlan értékét növelő beruházás.
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Ezért nem gondolná azt, hogy ami beépítésre kerül és ott marad, akkor azt a községek fizessék 
meg. Erről nem kell határozatot hozni. Kérte a testületet, hogy ezt vegye tudomásul.

Rabb Gvőzőné polgármester megjegyezte, hogy a tavalyi évben már a szociális ellátásnál 
így dolgoztak és az idei évben is szeretnék ezt közmunkában ellátni.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy az ottani dolgozókkal beszélt, akik azt mondták, 
hogy levették az óraszámát 4 órára. Úgy dolgozott ott, hogy bement, aláírta a papírt és már 
mennie kellett az ellátottakhoz, hogy ellássa őket, így mi lesz az idősekkel.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 5-6 fővel korlátozza a jogszabály 9 fő helyett. Ezért 
jönnek be a társadalmi segítők. A szerdai társulási tanács ülésén sok mindenről beszélni kell 
majd.
Elmondta, hogy jövő szerdán a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás is ülést fog tartani a 
társulási tanács ülését követően. A jelenlegi szolgáltatásokat ellátó kft. jogerősen az 
Államkincstár határozatilag kötelezte arra, hogy az előző kistérségi Kft. a NAV-nak tartozó 
tartozásából 1.647.943,-Ft-ot kifizessen. Ha nem fizeti ki, ő is támogatást kap a kincstáron 
keresztül, akkor majd levonják tőle. Ha ezt levonják és a kistérségi társulás ezt nem pótolja, 
akkor „bezárhatnak”. Van egy feladatellátási szerződés, amit a két kft. aláírt, ez is kiosztásra 
került. Ennek a szerződésnek van egy pontja, amire hivatkozik a Kft., ami úgy szól, hogy 
átadó és tulajdonosa a fenti határozatban foglaltak szerint az átvevő által tett ajánlatnak 
megfelelően kijelenti, hogy az átadást megelőzően keletkezett tartozásaiért felel, így 
különösen a 2013. évi házi segítségnyújtás szociális alapszolgáltatással kapcsolatban fennálló, 
a Magyar Államkincstár által határozatban foglalt teljes tartozásért. Fellebbezett ez a Kft. a 
határozat ellen, azért veszítették el jogerősen, mert a jogszabály azt mondja, hogy csak 
fenntartóváltás van és az intézmény marad. Nemcsak a kft. adta át a feladatokat, hanem volt 
egy szociális intézménye, azt is átvette és csak a fenntartóban volt váltás, így csak a működési 
engedélyt kellett módosítani. Ha nulláról indul, vagy megvásárolja a kft-t, akkor ez a 
probléma nem áll elő. A jogszabály is azt mondja, hogy ebben az esetben egyértelművé teszi, 
hogy ez a tartozása terheli a kft-t, viszont az a helyzet áll elő, hogy veszélyezteti a szolgáltatás 
további ellátását. Nincs annyi pénz, hogy az 1.700 eFt-ot kifizessék. Ha a kft-nek nem fizet a 
kistérség, akkor joggal perelheti a kistérséget ezért a tartozásért. Valószínű megnyeri a pert 
azért is, mert a 2014. novemberi jegyzőkönyvből kiderül, mindenki tudott a tartozásról, 
melyen ők is részt vettek. Elhangzott, hogy a tartozásokat nem veszi át az új cég, nem 
megvenni akarta, hanem csak a feladatot veszi át és a tartozások ott maradnak. A kivetítőn 
látható költségvetésben szerepel a kft. tartozás átvállalása. A kistérségnek jelenleg 1.151 eFt- 
ja van. Sásd felé tartozik ezen felül 2.960 eFt-tal. Sásd felé a jogos követelést nem tudja a 
kistérség kifizetni, mert nincs miből. A kistérségnek is vannak kiadásai (könyvelés, 
költségtérítés 100 eFt). Ami hiányzik ahhoz, hogy ezeket a tartozásokat rendezzék, a meglévő 
irodaházat értékesíteni kellene. Erről érvényes döntés van. Akkor még nem tudják 
értékesíteni, mert tele volt iratanyagokkal. Ezt az ingatlant felértékeltették, 8 mFt+áfa 
összegre értékelték. Ha levonják az 5.400 eFt-ot, akkor alig 3 mFt marad.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, mielőtt eladnák, gondolni kellene a 
GYEP-programra, ők is tudnák bérelni majd. Ennek a programnak majd úgy is egy helyszínt 
kell biztosítani.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerdai ülésen arról is kell ismételten tárgyalni, 
hogy eladják az ingatlant vagy sem.
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Javasolta, hogy Sásd városa adjon 1 mFt-ot a kistérségnek kölcsönbe azzal a kitétellel, hogyha 
eladta az autót, akkor köteles a vételárból kifizetni a teljes összeget.
Azon is el kell gondolkodni, hogy az ingatlant értékesítik-e vagy sem. Sásd egyenlőre 
mondjon le az 1 mFt-járól. A testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy egy ilyen döntést 
képviseljen a kistérségi tanács előtt.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a 2.900 eFt tartozás megfizetésére mi 
az esély?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, csak abban az esetben, ha 
értékesítik az ingatlant. Értékesíteni lehet, csak majd a vagyonelosztásban lesz gond. Ezt az 
ingatlant annak idején nem pályázati pénzből vásárolták, hanem a 27 önkormányzat vásárolta 
meg saját költségvetéséből.
Ha ezt a pénzt odaadják, kifizetik a kft-nek, mi lesz akkor, ha nem lesz nyereséges és 
megbukik féléven belül.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, arra kell figyelni, hogy ne 
termeljék újra a veszteséget. Kérte, hogy a kft-t világítassák át, érdemes-e működtetni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy készíttetnek majd velük egy írásos beszámolót.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 1 mFt-ot adják át, az 
autó értékesítéséből származó bevételt adják vissza Sásdnak ez év végéig.

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 

14/2016. (ILII.) KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
tudomásul véve a jegyzői tájékoztatóban ismertetett és írásos anyagként 
kiadott a Többcélú Kistérségi Társuláshoz a Sásd és Térsége Nonprofit 
Kft. által beadott kérelmét, megállapítja, hogy a kérelemben a Kft. által 
benyújtott igény jogos követelés. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás 
anyagi helyzetére való tekintettel a képviselő-testület felajánlja a 
Társulás Tanácsának anyagi segítségét. Sásd Város Önkormányzata 
ideiglenesen 1 mFt visszatérítendő támogatást nyújtana a Társulás 
részére. A támogatást a Társulás köteles lenne a hivatkozott Kft. 
kérelmében meghatározott tartozás megfizetésére fordítani. A Társulás 
Sásd Város Önkormányzata részére a társulási döntés alapján 
meghirdetésre kerülő Opel Combo személygépkocsi vételárát teljes 
egészében a sikeres értékesítést követően köteles átutalni az 
önkormányzat j avára.
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Az átutalt összeg 1 mFt feletti része egyúttal csökkenti a Társulásnak az 
önkormányzat felé kimutatott tartozását. A képviselő-testület 
felhatalmazza polgármesterét, hogy a társulási ülésen terjessze be az 
önkormányzat j avaslatát.

Határidő: február 17.
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az ÁMK 3. sz. 
melléklet 1. címe alatt Művelődési Központ feltüntetett főszámokkal és az azt indokló, 
szervezetekre lebontó 11. sz. mellékletben foglaltakat 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 
15/2016. (1I.Í1T KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az ÁMK 2016. évi 
költségvetését az írásban kiadott költségvetési rendelet tervezet 3. sz. melléklet 
1. címe, valamint a 11. sz. melléklete alapján határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a gondozási központ a 
3. sz. melléklet 3 címe alatt szereplő főszámokat és a 12. sz. mellékletben részletezett kiemelt 
előirányzatokkal együtt 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 
16/2016. Hl. 11.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetését az írásban kiadott 
költségvetési rendelet tervezet 3. sz. melléklet 3. címe, valamint a 12. sz. 
melléklete alapján határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert



17

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetését a 3. sz. melléklet 2. címrendjében 
meghatározott kiemelt előirányzatokkal és főszámokkal 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

17/2016. (ILII.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal 2016. évi költségvetését az írásban kiadott költségvetési rendelet 
tervezet 3. sz. melléklet 2. címe alapján határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásos előterjesztés 
17. sz. mellékletében meghatározott létszámot a 2016. évre hagyja jóvá.

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

18/2016. f l U U  KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat és 
intézményei 2016. évi költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott 
álláshelyeinek számát a 2016. évi költségvetését az írásban kiadott 
költségvetési rendelet tervezet 17. sz. melléklete alapján határozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 19. sz. mellékletben 
szereplő zárolt tételeket fogadja el.
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

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

Sásd Város Önkormányzata Képviseló-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

19/2016. (ILID KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 
költségvetés működési oldalának bizonytalan bevételei ellensúlyozására a 
2016. évi költségvetési rendelet tervezet 19. sz. mellékletében kimutatott 
tételeket átmenetileg 2016. június 30-ig zárolja. Az évközben jelentkező 
többletbevételeket elsősorban a bizonytalan működési bevétel kiegészítésére 
fordítja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármestert

3 J Jogszabályváltozásból adódó törzskönyvi nyilvántartási módosítások:
önkormányzat, Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Általános 
Művelődési Központ, az intézmények alapító okiratainak módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy jogszabályváltozásból adódó feladata az 
önkormányzatnak ebben dönteni. A szakfeladatok rendjének szabályozásáról szól ez a 
rendelet módosítása. A szakfeladatokat azóta már kormányzati funkcióknak nevezik. A 
kormányzati funkciók számait és megnevezéseit kell átvezetni az egyes szervek törzskönyvi 
nyilvántartásába. Az I. határozati javaslat magának az önkormányzatnak a törzskönyvi 
nyilvántartásban szereplő kormányzati funkcióiról szól, tehát kiveszik a gyerekjóléti 
szolgáltatást, hiszen azt intézmény látja el. A családsegítés jogszabály módosítás miatt került 
ki. Vannak olyan kormányzati funkciók, amelyek eddig hiányoztak az önkormányzat 
kormányzati funkciójából, ezeket pedig beemelték. A kormányzati funkció felülvizsgálat 
nyilvánvalóan érinti a két intézmény alapító okiratait is. Ezeken is át kell vezetni a 
változásokat. Nemcsak a szociális területen, hanem az ÁMK-t érintően is jórészt a bölcsődét 
és az intézményi, illetve az intézményen kívüli az intézményi gyermekétkeztetés kormányzati 
funkciói változnak, tehát ott ezt kell végrehajtani. A család- és gyermekjóléti központnál 
pedig a szakfeladatrendszer felkészült erre az új feladatellátásra a központ és az 
alapszolgáltatások kormányzati funkciói jelennek meg az alapító okiratban. Az ÁMK alapító 
okiratában még egy újabb jogszabályváltozásra is felkészülnek, az önkormányzatok egy új 
kötelező közfeladatot kaptak január 1-től, ez pedig a gyermekvédelmi törvényben 
újraszabályozott gyermekétkeztetés új szabályai között megjelenő szünidei 
gyermekétkeztetés.
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Kormányzati funkcióban ez egyébként intézményen kívüli gyermekétkeztetésként jelenik 
meg, de magának a feladatnak a neve a gyermekvédelmi törvény szerint szünidei és talán ez 
takarja legjobban a feladatnak a lényegét. Arról van szó, hogy a hátrányos helyzetű 
gyermekek szülei az óvodai zárva tartási napokon és az iskolai szünetekben igényelhetik a 
munkanapokon a gyermekek számára az ingyenes ebédet, amelyet biztosítani kell számukra. 
Legcélszerűbb az intézményhez tenni a feladat ellátását, mert itt van a konyha, itt történik az 
intézményi gyermekétkeztetés ellátása is. Leghatékonyabban az ÁMK tudja ellátni ezt a 
feladatot. Az ÁMK alapító okiratába felkészülnek erre az új közfeladatra. A bölcsődei 
létszámmal kapcsolatban elmondta, hogy maximálisan 12 fő a meghatározott létszám. 
Korábban az alapításkor a jogszabály szerinti maximális 14 fős létszámot tették be, de az 
engedélyező kormányhivatal gyámhivatala szerint a 12 fős létszámot kellett volna betenni, 
miután többnyire nem tudnak megfelelni annak a kitételnek, hogy a bölcsődés csoportban 
kizárólag 2 év feletti gyermekeik legyenek. Ezért a rájuk vonatkozó előírást kell a 12 fős 
létszámot szerepeltetni. Erre már felszólítást kaptak a kormányhivataltól. A szünidei 
étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy megállapodást kell kötni a feladatellátás módjáról, 
miután az ÁMK és a hivatal között megoszlanak a közfeladatellátással kapcsolatos 
feladatrészek, ezért ennek a megosztásnak a módjáról kell kötni egy megállapodást. A 
szünidei gyermekétkeztetésre az állam normatívát biztosít. Azt nem lehet tudni, hogy 
ténylegesen mennyibe kerül a feladatellátás, hány főre lehet számítani. A konyhának a 
rezsiköltséget az egy adagra jutó állami támogatásból biztosítani kell.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott határozati 
j avaslatokat fogadj a 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-testületé 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
20/2016. a i. l l . )  KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29) NGM rendelet 2016. január 1-jével bekövetkezett változása 
és új közfeladatok ellátása miatt Sásd Város Önkormányzata törzskönyvi 
nyilvántartásban felvett kormányzati funkcióit felülvizsgálva a következő 
változtatásokat határozza el.
A kormányzati funkciók közé fel kell venni a
051020 Nem veszélyes (települési hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
047120 Piac üzemeltetése
kormányzati funkciókat, és törölni kell a
104042 Gyermekjóléti szolgáltatások
107054 Családsegítés
kormányzati funkciókat.

Határidő: bejelentésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester



20

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
21/2016. (11.11.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29) NGM rendelet 2016. január l-jével bekövetkezett változása, 
új közfeladatok ellátása és egyéb változások miatt módosítja a Sásdi 
Művelődési Központ alapító okiratát.
A képviselő-testület a módosító okiratot és az egységes szerkezetű alapító 
okiratot a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja, annak 
aláírására felhatalmazza polgármestert.

Határidő: bejelentésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
22/2016. au n  KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kormányzati funkciók, 
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 
68/2013. (XII.29) NGM rendelet 2016. január l-jével bekövetkezett változása 
és egyéb szükséges pontosítás miatt módosítja a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ alapító okiratát. A képviselő-testület a módosító 
okiratot és az egységes szerkezetű alapító okiratot a jegyzőkönyv 
mellékletében foglaltak szerint elfogadja, annak aláírására felhatalmazza 
polgármestert.

Határidő: bejelentésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
23/2016. f i n n  KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megszervezi a szünidei 
gyermekétkeztetést a Sásdi Általános Művelődési Központ útján. A képviselő- 
testület a közfeladat lebonyolítása, az egyes feladatok megosztása és az 
együttműködés kérdésében hozott, a jegyzőkönyv mellékletében foglalt 
megállapodást elfogadja, annak aláírására felhatalmazza polgármestert.

Határidő: megállapodás aláírására 2016. február 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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4./ Sásdi tanuszoda létesítésével kapcsolatos önkormányzati feladatok 
Előadó: Dr. Raj dón Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy múlt héten, csütörtökön jártak 
Budapesten személy szerint ő és Dr. Kajdon Béla jegyző úrral, Bódog Tamás műszaki 
ügyintézővel a tanuszodával kapcsolatban a Nemzeti Sportközpontoknál. Mivel még nem volt 
szerződésük, ezért kezdeményezte a személyes találkozót. A tegnapi nap folyamán küldték 
meg részükre a táblázatot, ezért került csak most kiosztásra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, alapos oka volt annak, hogy kezdeményezték a személyes 
találkozót. A testület ebben a témában már hozott érvényes döntést. Az előkészítési munkák 
felgyorsultak a Sportközpontok részéről, mert államtitkári vezetéssel Kaposváron volt 
egyeztető megbeszélés és október 15-el már bizonyos dolgokat kellett végrehajtani a 
megállapodás tervezet szerint. A tavalyi megbeszélés után a történet hirtelen lelassult. 
November végével elkészült a kiviteli terv is, nemcsak az engedélyezési terv. Akkor 
áttekintették Bódog Tamással tételesen a kiviteli tervet. Ezután küldtek egy tájékoztató 
költségvetést. Észrevették, hogy nem egészen azt a koncepciót tartalmazza ez a megvalósítás, 
mint amiről korábban szó volt. Arról volt szó, hogy az önkormányzat vállalta a 
közműleállásokat, és vállalták, hogy a Kossuth L. utca felé élvezik a vizet. Ahogy nézték a 
kiviteli tervet, költségvetést, akkor vették észre, hogy ez nem egészen erről szól. A problémát 
ekkor jelezték a polgármester asszony felé. Levelet írt december 4-én, amire nem is 
válaszoltak. A polgármester asszony felvette velük a kapcsolatot, így sikerült a múlt héten 
személyesen találkozniuk. A megbeszélés alkalmával derült ki, hogy mit várnak el ők az 
önkormányzattól. Végre papíron is leírták az elvárásaikat.
Az l.sz. melléklet 1. pontja már rendben van. A 2. pont szerint a közműveknél mit is várnak 
el az önkormányzattól. Mivel van kiviteli terv, most már tudják, hogy mit várnak el tőlük és a 
költségvetési összesítőben is benne van. A képen látható piros körök jelzik a kivágandó fákat, 
melyek már kivágásra kerültek. A látható fa még meg van a kerítés mellett, ezt is ki kell majd 
vágni. Véleménye szerint más fát is ki kell vágni. A következő feladat a rámpa lebontása, ez 
megtörtént, csak még nem vitték el az ebből származó anyagot. Ami vissza van, az az 
aszfaltos út, amit fel kell szedni és elhordani. Amiben komoly feladataik vannak, az átereszt 
meg kell építeniük, árvízvédelmi funkciója is lesz ennek az áteresznek, így az Erzsébet utcába 
a sok vizet nem fogja levezetni, ami a Dózsa utcából folyik. Az épület mellett az aknánál lesz 
egy átemelő, a vizet majd itt vezetik ki. Két szivattyú lesz, ami onnét az uszodai vizet kiemeli 
(félévente 700 m3), ezt az önkormányzatnak kell kiépítenie. Kb. 13,5 mFt-nál megállnak 
majd. A megállapodás másról is szól a tekintetben, hogy az egész terület kaszálását, 
rendezését az önkormányzat vállalta mindazért, hogy nyáron strandként üzemelhessen. 
Továbbá a hulladék elszállítását, gyűjtését is az önkormányzat vállalta.
A zöld színnek fontos jelentősége van, mert ahol zölden van a kerítés, azt az 
önkormányzatnak kell megépítenie. Utcafrontra kétszámyú kapu szükséges majd. A 
téglakerítést kellene majd folytatni, hogy egységes legyen. Ők erre munkadíjjal együtt 2,5 
mFt-ot terveztek, véleménye szerint ezt ők is meg tudják építeni. Nagyon sok mindent az 
önkormányzatnak terveztetnie kell. Véleménye szerint a kukatárolót nem kell megépíteniük. 
A kiviteli tervek készen vannak, az uszoda megépül majd.
Kérte a testületet, hogy ezen információk tudatában fogadja el és hagyja jóvá a megállapodást 
az 1. sz. melléklettel együtt, ennek aláírására hatalmazza fel a polgármestert.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásos 
előterjesztésben foglaltakat 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

24/2016. (11,11.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sásdi tanuszoda létesítésére 
vonatkozó Nemzeti Sportközpontokkal megkötendő együttműködési 
megállapodás 1. sz. módosított mellékletét, amelyben meghatározzák a 
beruházás kapcsán az önkormányzat feladatait, a képviselő-testület betelj esztés 
szerint jóváhagyja. A szükséges anyagi eszközöket a 2016. évi 
költségvetésében biztosítja.

Felhatalmazza polgármesterét az együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Sásdi szennyvíztelep szennyvíziszap kezelőiének megépítése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került egy költségvetés, melynek az a 
lényege, hogy ez a rekonstrukciós keretükből lesz finanszírozva. A kiosztásra került fotón 
látható, hogy multiprojekt iszapvíztelenítőt telepítenének. Ehhez kérték az önkormányzat 
hozzájárulását.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
előterjesztést 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:
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Sásd Város Képviselő-testületének 
25/2016. (ILII/) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a DRV Zrt. Siófok által 
készített írásos előterjesztés alapján a sásdi szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése jegyében a MULTIPROJEKT iszapvíztelenítő megépítéséhez, 
telepítéséhez a rekonstrukciós keret terhére hozzájárul.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az előterjesztésben 
felsorolt munkákat a DRV Zrt-nél rendelje meg.

Határidő: február 29.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Megyei Rendőr-főkapitánysággal megállapodás a Sásdi Rendőrőrsnek helyet adó 
Sásd, Rákóczi F. u. 41. szám alatti ingatlan használatára 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került egy megállapodás tervezet, melyet 
a rendőrök írtak. Lejárt az önkormányzattal kötött szerződésük. Továbbra is szeretnének ott 
maradni, ahol most vannak. Most is további 5 évre szeretnék a hosszabbítást kérni a testülettől 
ingyenesen. A 3. pont szerint az önkormányzatnak ez sokba kerül (érintésvédelem, 
tűzvédelem, villámvédelem, kémény elvégeztetése). Minden közművet ők fizetnek, kivéve a 
fűtést, mert azt az önkormányzat számlázza feléjük.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
haszonbérleti szerződés tervezetet 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 
26/2016. (ILII.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Baranya megyei Rendőr
főkapitánysággal 5 évre szóló haszonkölcsön szerződés tervezetét jóváhagyja a 
benyújtott írásos előteijesztés alapján.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a haszonkölcsön szerződés 
megkötésére.

Határidő: február 29.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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l.í  Együttműködési megállapodás kötése a Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft-vel 
a „Zsolnay Program”-bán való részvételre 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy január 29-re meghívást kapott a 
pécsi Zsolnay Központba. Minden polgármestert a megyéből meghívtak. A megállapodás 
szerint minden évben ingyen elmehetnek egy alkalommal 35 fős csoporttal, elsősorban olyan 
embereknek szól, akik hátrányos helyzetűek, vagy soha nem jutnának el erre a helyszínre. Ez 
a program az Emberi Erőforrások Minisztériumának a támogatásával jött létre. Elsősorban 
Pécs az első, aki ezt a programot elindította.
A kiadott együttműködési megállapodás nem kötelez semmi másra, mint arra, hogy a 
csoportot beszállítsák Pécsre. Minden évben egyszer Sásd városa képviseltetheti magát itt, 
pld. a kulturális csoportjaik, méhészeik, foltvarrók.

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott együttműködési megállapodás 
tervezetét 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

27/2016. (11.11/) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Zsolnay Örökségkezelő 
Nonprofit Kft-vel kötendő együttműködési megállapodást a beterjesztett 
megállapodás tervezet szerint jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármesterét a 
megállapodás megkötésére.

Határidő: március 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

8./ Székely Szilárd sásdi lakos kérelme a sásdi 013/20. hrsz-ú ingatlanra 
Előadó: Székely Szilárd kérelmező

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok bejelentette elfogultságát a napirenddel 
kapcsolatban. Kérte ennek megállapítását.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Székely Szilárd 
településfejlesztési tanácsnok napirendi ponttal kapcsolatos elfogultságát állapítsa meg.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

28/2016. (II. 11.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok napirendi ponttal
kapcsolatos elfogultságát megállapította.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén megtárgyalták a kérelmet.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok, kérelmező elöljáróban elmondta, hogy 
február 25. napjáig nem szeretne nyilatkozni bővebben, mert akkor fog még tárgyalásokat 
folytatni, de ha már többet tud, akkor tájékoztatni fogja a testületet az elképzeléseiről. 
Pályázni szeretne erre a lehetőségre. Ehhez szükséges, hogy a bérbe adott ingatlanra 
szerződése legyen. A pályázati felhívás még nem jelent meg, de bármikor megjelenhet a 
felhívás. Az ingatlannak birtokában kell lennie. Vállalta, hogy február 25. után a testületnek 
bővebb felvilágosítást, részletesebb tájékoztatást tud majd nyújtani. A terület bérléséért éves 
szinten 30 eFt-ot fizetne, ezen felül gondozza a területet. Amennyiben a pályázat beindulna, 
akkor több bérleti díjat is fizet, de akár megvételre is gondol.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy a haszonbérleti szerződésre van valamilyen 
összeg?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerint nagyon kevés a bérleti díj.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a haszonbért időszakonként utólag kell 
fizetni.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ezt a területet rendezni szükséges, hiszen itt van a 
napelemes rendszer is.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte osszák meg ezt a területet?

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy célszerű lenne a terület megosztása.

Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a nevezett terület megosztási költségét kérelmező 
fizesse.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint a határozatlan időre szóló szerződés 
jobb, mint a határozott idejű.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok, kérelmező még nem olvasta a pályázati 
felhívást, mert nem jelent meg. A határozott idejű szerződésnél az unió 5 évet ír. Elmondta, ha 
megjelenik a pályázat, akkor majd tájékoztatni fogja a testületet. Személy szerint sürgős az 
ingatlan megosztása, mert nem tudja mikor írják ki a pályázatot.

Dr. Kaidon Béla jegyző összefoglalva javasolta, hogy a benzinkút melletti 013. hrsz-ú 
ingatlanból a Mártírok útja felöli területnél járuljon hozzá a terület megosztásához úgy, hogy 
legalább akkora terület szabaduljon fel, amire a későbbiekben építési engedélyt lehessen 
kiadni. A testület hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy Székely Szilárd kérelmezővel a 
megosztott területre haszonbérleti szerződést kössön határozatlan időre évi nettó 30 eFt 
haszonbérleti díj összegben azzal a kikötéssel, hogy a megosztásból eredő költségeket a 
kérelmező köteles viselni. A testület abban is foglaljon állást, amennyiben a pályázatnak 
munkahelyteremtést célzó eredményes pályázatot nyújt be, akkor a későbbiekben ne 
zárkózzon el annak lehetőségétől, hogy a határozatlan időre szóló szerződést átváltoztassa 5 
évre szóló határozott időre, illetve az esetleges belterületbe vonásról külön megállapodásban, 
külön döntésben fog dönteni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a jegyzői összefoglaló 
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-testületé 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Székely Szilárd képviselő a napirenddel kapcsolatos elfogultsága miatt 
nem szavazott) -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
29/2016. (II. Í U  KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja a sásdi 
benzinkút melletti önkormányzati tulajdonú 013/20. hrsz-ú iparterület 
megosztásához, azzal a céllal, hogy a megosztás után a Mártírok útja felé eső 
terület alkalmas legyen belterületbe vonást követően iparterületté alakításra.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy Székely Szilárd sásdi 
vállalkozó részére határozatlan időre a megosztás után évi nettó 30.000,-Ft 
haszonbérleti díj ellenében haszonbérleti szerződést kössön. A képviselő- 
testület egyúttal arra is felhatalmazza a polgármesterét, ha a kérelmező sikeres 
pályázata végrehajtása érdekében szükséges a határozatlan időre szóló 
szerződés 5 évre szóló határozott időre szóló történő módosítása, azt saját 
hatáskörében megtegye.
A megosztásból eredő mindennemű költséget a kérelmező vállalkozó köteles 
viselni.

Határidő: a kérelmező konkrét igénybejelentését követően: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Egyebek

Pr. Jtisztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Hömyék 40/A. szám alatti ház mögé 
vittek földet.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnokot, hogy 
ennek nézzen utána.

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.

8M-&U-L
Rabb Gyuzőné 
polgármester

Kmft.

jegyző


