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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott testületi üléséről. 

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 

 

Jelen vannak:  Rabb Győzőné alpolgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor és Jusztinger 

Krisztina képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea 

aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika 

jegyzőkönyv-vezető.  

 

Igazoltan távol: Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők. 

 

 

Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket, 

megjelenteket és a képviselőtestületet, külön köszöntötte Csirke Csaba a Sásdi Rendőrőrs 

parancsnokát és Bánfalvi Árpád csoportvezető urakat.  

Megállapította, hogy a 6 fős képviselőtestületből 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes és 

azt megnyitotta. Dr. Jusztinger János képviselő jelezte, hogy hamarosan megérkezik a 

testületi ülésre.  

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalják még meg: 

- 1./ napirendi pontként: a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót,  

- Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola kérelmét, 

- Tanuszoda helyének kijelölését. 

 

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  

 

Más napirendi javaslat nem volt. 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint fogadta el a napirendi 

pontok megtárgyalását: 

 

1./ A közbiztonság helyzetéről beszámoló 

 Előadó:  Csirke Csaba a Sásdi Rendőrőrs parancsnoka 

  Bánfalvi Árpád csoportvezető 

 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről  

Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 

 

3./ Tájékoztató „Tiszta víz-tiszta élet” – Sásdi Térség ivóvíz-minőség javítása című 

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047. azonosító számú projektről 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Dr. Kajdon Béla jegyző 
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4./ Tájékoztató a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának felújítási, bővítési 

munkáiról a DDOP-3.1.2-12-2012-0006. azonosító számú pályázat megvalósulása 

keretében  

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 

5./ I. világháborús emlékmű felújítására, környezetének rendezésére pályázat beadása 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője 

 

6./ Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola kérelme 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

7./ Tanuszoda helyének kijelölése 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

8./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága által hozott döntésekről 

 Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke 

 

 

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

 

1./ A közbiztonság helyzetéről beszámoló 

 Előadó:  Csirke Csaba a Sásdi Rendőrőrs parancsnoka 

  Bánfalvi Árpád csoportvezető 

 

Bánfalvi Árpád csoportvezető elmondta sajnos az utóbbi időben Sásdon is megjelent a 

lakásbetörés, ami leginkább az embereket zavaró tényező. Ezek a cselekmények az idősek 

vonatkozásában mindenkitől azt kérik, hogy ne engedjenek be idegent, zárják be az ajtót. 

Sajnos az idősek, amikor beazonosításra kerül sor, akkor nem tudják azonosítani a 

személyeket. A lakásbetörések vonalán az elmúlt időszakban 5 db lakásbetörés volt Sásd 

területén, ebből 2 esetben vannak bent kihallgatáson. Azt is tudni kell, hogy az elkövetők nem 

sásdiak, illetve csak részben sásdiak, van itteni kötődés, de van úgy, hogy nincs kötődés. 

Tehát utazóbűnözésről beszélnek ismételten. A helyi viszonyokból adódóan az itteniektől 

alapvetően csak az információt kapják, de vidékiek az elkövetői. A meggyanúsítottak 

számának kb. 80 %-a vidéki. Sajnos egyre jobban utaznak és erre a rendőrség egyre jobban 

nincs felkészülve, gyakorlatilag nincs semmilyen technikai hátterük. Az elmúlt 5 évvel ezelőtt 

tényezőhöz viszonyítva Sásd vonatkozásában közel a felére csökkent a bűncselekmények 

száma.  

 

Csirke Csaba a Sásdi Rendőrőrs parancsnoka a képviselőtestület támogatását kérte abban, 

ami az ő munkájukat nagyban segítené, ha térfigyelő kamerák lennének a városban 

felhelyezve. Kérte, ha lenne pályázati lehetőség, akkor pályázzon az önkormányzat, mert ez 

viszi őket is előrébb, ez a jövő. Sokkal több feladatot rónak rájuk, ami eddig nem is volt.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a tavalyi év márciusában adtak be ilyen 

pályázatot, de nem jött rá válasz. Elmondta, hogy személyesen járt nála Tiffán Zsolt képviselő 

jelölt úr, akkor erről a pályázatról ismertette, megígérte, hogy utánanéz mi történt ez ügyben. 

Megkérte Pintér Gábor képviselő urat, hogy érdeklődjön ezzel kapcsolatban.  
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Elmondta, hogy sajnos a temetővel szemben elkerítésre váró zöldhulladék lerakó helynek az 

oszlopaiból is már több oszlop eltűnt. De most már bekerítették ezt a részt. Véleménye szerint 

jó lenne egy kamera a temetőnél, a Hősök terénél, egy a forgalmi csomópontnál. 

Ezzel kapcsolatban beszélt Bódog Tamással a műszaki csoportnál és úgy gondolják, hogy 

Borbás Szabolcs helyi vállalkozóval kellene felvenni a kapcsolatot és árajánlatot kellene 

kérni, aki jó minőségű kamerákat tud, nem is olyan drága, itt helyben van egy központ is.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ma délelőtt tárgyalt nevezett vállalkozóval a 

hivatalban. Elmondta, hogy 3 db kihelyezése fogadóegységgel együtt jobb minőségben, ami 

éjjel is lát, tehát infra is, ez 500 eFt.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ebben a testület partner, mindenképp 

szeretnék és a rendőrség munkáját is segítené, ha ez megvalósulna.  

 

Pintér Gábor képviselő mindenképpen támogatni szükséges ezt a lehetőséget.  

 

Bánfalvi Árpád csoportvezető azt kérte, ha lesz rá lehetőség, akkor ennek egy a lényege, 

hogy a kamerák minősége milyen, ez a legfontosabb. Inkább kevesebb legyen, de az jó 

minőségű legyen.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a közbiztonság 

helyzetéről szóló beszámolót fogadja el.  

 

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

 

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

 

Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

35/2014.(III.13.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a közbiztonság helyzetéről szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Dr. Jusztinger János képviselő megérkezett a testületi ülésre.  

 

 

2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről  

Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy 2014. február 6. napján voltak 

Hévízen Dr. Plesz Antal temetésén, az elhunyt felesége és lánya megköszönték az 

önkormányzat részvételét és támogatását. 2014. február 7. napján tartották az idősek farsangi 

bálját, ahol Pintér Gáborék zenéltek, megköszönte a zenekarnak a jó hangulatot, a Művelődési 

Ház és Könyvtár dolgozóinak megköszönte a segítséget. 2014. február 14. napján volt a 

középiskola szalagavatója a sportcsarnokban, nagyon jól sikerült a rendezvény. 2014. február 

17-én volt az óvoda helyszínbejárása. Ezt követően heti szinten jártak az óvodába a 

munkálatokat megnézni. 2014. február 21-én a Kft. dolgozói elhelyezték az útbaigazító 

táblákat, nagyon hiányzott már ez az információs tábla. Visszajelzés érkezett arról, hogy 

örültek a táblák visszahelyezésével kapcsolatban.  

Közfoglalkoztatás terén pályázatokat nyújtottak be, személyesen járt Komlón a Munkaügyi 

Központban. A TÁMOP-os pályázatokra hívták fel az önkormányzat figyelmét, mely szerint 

rehabos emberekre lehet a pályázatot benyújtani, eddig februárban 2 főre adták be a 

pályázatot. Ebből az egyik hölgy jövő héten hétfőn a sásdi sportpályán fog kezdeni, ő lesz a 

gondnok, 10 hónapra tudják foglalkoztatni. További 5 főre adtak még be pályázatot. 

Szeretnék, ha a sportpályán is lenne 4 órában fűnyírós ember, továbbá a hivatalhoz is 

szeretnének egy ilyen dolgozót, továbbá a közösségi háznál is szeretnének foglalkoztatni egy 

dolgozót. Mindenféleképpen szeretnék, ha ez összejönne, hiszen a bérüket is 100 %-ban 

lefedik. 2014. február 24. napján tartották a közmeghallgatást, ezen az ülésen beszéltek a 

sikondai hirdetőtábla bérleti díjáról, beszélt a hölggyel és elmondta a testület döntését, még 

nem jeleztek vissza ez ügyben. 2014. február 26-i keltezéssel levelet kapott az OMSZ-tól, 

zárójelben jelezték, hogy nem hivatalos adat, mely szerint a kivitelezés megkezdésének 

várható legkorábbi ideje 2014. nyár eleje. Azt is írta, hogy ismételten az út miatt csúszik 

minden. Beszéltek a kátyúkról és útjavításról, ezzel kapcsolatban mindenképpen lépni kellene, 

itt a jó idő, tehát ez nagyon fontos feladata az önkormányzatnak. Javasolta, hogy hozzanak 

létre egy bizottságot, mely szerint a műszak részéről Bódog Tamás, a testület részéről személy 

szerint ő is szeretne részt venni, járják végig az utcákat, rangsorolják, hogy melyik utca a 

legveszélyesebb, legrosszabb állapotú. Majd ezután kérjenek árajánlatot. A testület akkor azt 

mondta, hogy több árajánlatot is kérjenek. Ezen a héten megkereste őt egy cég, aki ezzel 

foglalkozik, aki már árajánlatot adtak. Javasolta, hogy Pál Csaba képviselő, Pintér Gábor 

képviselő is legyenek tagjai a bizottságnak, továbbá Merk Zsolt ügyvezető is legyen tagja. 

Javasolta, hogy a jövő héten kezdjék el a bejárást, például csütörtök délután 13,30 órakor.  

2014. március 3. napján volt a Mecsek-Dráva Társulás ülése, ahol részt vett. Elhangzott az 

ülésen, hogy Oroszlón áprilisban fog megnyílni a veszélyes és más jellegű hulladéklerakó 

hely, egyedül zöld hulladéklerakó hely nem lesz, egyébként fémtárolók lesznek, de ha van 

igény zöldhulladék gyűjtőre, akkor az is lesz. Lehet mondani majd a lakosságnak, hogy 

építési törmeléket is lehet majd odavinni. Remélik, hogy Sásdon is a lebetonozott területekre 

idekerülnek a szemétgyűjtő tárolók is. Március 3. napján délután volt a Sásdi Szociális és 

Gyermekjóléti Társulás ülése, ahol elfogadták a költségvetést, a 300,-Ft/óra térítési díjat. 

2014. március 4. napján volt a kistérségi társulási ülés, ahol részt vett. Döntött a társulás 

abban, hogy Hetesi Ildikót megbízza a társulás átvilágításával 1.400 eFt-os megbízási díjjal, 

ez az összeg a befizetett díjakból rendelkezésre áll. Tárgyalták még az orvosi ügyelettel 

kapcsolatos 2014. évi ellátást. Erről azért is kellett beszélni, mert ha a társulásnak nem lesz 

pénze, akkor a doktor úr sem jut hozzá a pénzéhez. Ezért olyan döntés született, hogy január, 

február, március hónapokra a társulás által lesz finanszírozva, áprilistól pedig a doktor úrnak 

kell minden településsel szerződést kötni. Személy szerint javaslatot tett arra, hogy ő személy 

szerint csak akkor fogadja el a társulás költségvetését, ha a 24.700 eFt-ot kiveszik a 

költségvetésből. Ekkor kivették, így elfogadták a költségvetést.  
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2014. március 5. napján tartott a nyugdíjas Nőnapot, részt vett ezen az eseményen, nagyon jó 

hangulat volt, mindenki jól érezte magát.  

Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán Budapesten voltak a „Tiszta víz-tiszta 

élet”pályázattal kapcsolatban. Későbbiekben majd önálló napirend keretében tárgyalnak erről. 

A Kft. dolgozói a jövő héten befejezik a faház felújítását, csatornacsere, tetőfelújítás.  

A KEOP-os napelemes pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a Kft. és a közmunkások 

kitisztították a területet.  

A temetőnél bekerítették az önkormányzat területét, ahol a zöldhulladékot fogják lerakni. 

Megköszönte a Kft. munkáját, hogy ezek a munkák elkészültek.  

Elmondta, hogy a mai naptól 5 fő közfoglalkoztatottat tudott felvenni. Úgy tervezi, hogy 

brigádokat fog alakítani és egy vezetője lesz minden brigádnak. A felvett 5 dolgozó 

kimondottan kaszálni fog, füvet nyír a főutcán, ezen kívül a parkokat fogják rendbe tenni. A 

Kft. szeretne vásárolni 2 db tolós fűnyírót. Felvettek 2 főt 10-10 hónap foglalkoztatásra.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző személyesen együtt közösen kint jártak a sportpályán, 

megtekintették a veszélyes fákat, döntöttek és engedélyezték a kivágásukat. A szoborkertben 

is volt egy fa, aminek a gallyait kellett csak levágni, tehát nem kellett teljes egészében 

kivágni. Mindenki részére kiosztottak egy anyagot, mely  a Kúria levele, mely szerint Nagyné 

Mayer Ágnes ügyében hozott döntéseket törvénysértőnek találta, új eljárásra és új 

határozathozatalára utasította a Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságot. Gyakorlatilag a 

testület érvelését fogadta el a Kúria, mely szerint olyan nincs és nem is lehet, hogyha egy 

önkormányzatnál mindenki elfogult, akkor ne lehessen elfogulatlan szakembert állítani a 

vizsgálóbiztos személyére. Gyakorlatilag itt veszítették el ezt a pert. De ez az álláspont nem 

azt jelenti, hogy bárki is nyert volna. Újból indul az eljárás, amit előirt a Kúria a bíróságnak, 

hogy a polgármesteri hivatal akkori személyi állományának köztisztviselői karát kell 

vizsgálni, hogy mennyire elfogult és mennyire nem. Amennyiben bizonyosságot nyer a 

bíróság, hogy elfogult a köztisztviselő, függetlenül, hogy milyen végzettsége van, 

amennyiben sikerül részükről bizonyítani, hogy valóban elfogult az egész polgármesteri 

hivatal személyi állománya, akkor ezen tovább kell lépni, el kell fogadni a Nagy Róbertet 

vizsgálóbiztosnak, utána pedig magát az érdemi részt kell megvizsgálni a hatóságnak az ottani 

felperesi észrevételek alapján, hogy a döntés mennyire volt jogszerű, mennyire volt súlyos, 

vagy mennyire volt nem, stb., ezután majd a kártérítési igénnyel kapcsolatban is foglalkozni 

kell. Jelezte, hogy nem vizsgálták érdemben az ügyet, mert még jutalmat is megállapított a 

bíróság az intézményvezetőnek, holott az nem jár, hanem csak adható. Április 8. napján lesz 

az első per. 

 

Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ő más forrásból értesült a Kúria döntéséről. 

Annyi pontosítást tenne a jegyző úr által elmondottakhoz, hogy igazából nem az 

önkormányzat érvelését fogadta el a Kúria, mármint hogy nem volt más alkalmas személy 

Nagy Róberten kívül, hanem azt mondta, hogy a bíróság kötelessége lett volna egyesével név 

szerint a közszolgálati jogviszonyban lévő dolgozót végignézni, ezt mulasztotta el. Annyi 

történt, hogy bekérték a MÁK-tól a listát, de egyesével nem néztek végig mindenkit és ez nem 

szerepel a határozatokba. Tehát a Kúria mindösszesen ennyit mondott, nem mondott senkinek 

sem igazat, annyit mondott, hogy banális mulasztásra utalt. Ez annyi, hogy az alsó fokú 

bíróságok elmulasztották egyesével végig nézni ki lehetne alkalmas személy.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta az tény, hogy a bíróságok törvénysértő döntéseket hoztak.  

Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy mindenki kézhez kapta az ügyvéd úr 

által irt levelet, amit a földhivatalhoz benyújtott.  
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Úgy gondolta személy szerint, hogy nem az önkormányzatnak kérik a tulajdonjogot, hanem 

az ÁMK-nak, részére kellene bejegyeztetni. Átnézte 2004-ig visszamenőlegesen az összes 

okiratot, ami a társulás, az általános iskola, ÁMK helyzetét, összes változását érintette. Akkor 

tűnt fel részére, hogy az ÁMK teljes egészében jogutódja a korábbi általános iskolának, a 

TOT-nak és minden másnak. Ez azért is jó részükre, mert jelen pillanatban  a tavalyi év 

közepétől az ÁMK alapítója, irányítója teljes egészében Sásd Város Önkormányzata. Ha a 

földhivatal bejegyezte, akkor feltételezi, hogy fenntartóként az ÁMK-t is betudja, a szükséges 

papírokat beadták mellé, hogy valóban lássák jogutód az ÁMK. Amennyiben a sásdi ÁMK 

lesz a jogutód, akkor elég gyorsan térítésmentesen az alapító, tehát az önkormányzat 

tulajdonába adja, akkor a nyárra ez már megnyitható.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester a fakivágásokkal kapcsolatban elmondta még, hogy Hörnyék 

felé vezető úton jobb oldalt az ő engedélyével kivágták a fát, mert veszélyes volt, kiégették a 

közepét, tehát egy nagyobb szélnél akár ki is dőlhetett volna. Ez a fa Fodor István vállalkozó 

földjén van, ő hívta fel és engedélyt kért a fa kivágására. A kivágott fa pótlásáról Havasi 

László gondoskodik, erről már beszéltek egymással.  

 

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a Közösségi Háznál felvetett takarítógép beszerzés 

ügyével kapcsolatban mi a helyzet? 

 

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője elmondta, hogy a beszerzés előtt 

mindenféleképpen árajánlatokat kell kérni.  Tudni kellene, hogy mikor lehet ennek a gépnek a 

beszerzését ütemezni.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester kérte, hogy akkor ezt intézzék és kérjenek árajánlatokat.  

 

Jusztinger Krisztina sásdi lakos tájékoztatta a testületet, hogy nemrégiben volt a Kossuth L. 

utcai társasházban lakógyűlés. Ezen a lakógyűlésen és már régebben is kérték, hogy a benti 

járda legyen felújítva, mert nagyon ronda és rossz állapotban van. Régóta szerették volna a 

lakók, ha ezt az önkormányzat megcsináltatná. Azért is, mert a Kossuth Lajos utcai társasház 

belső területe, járdája, ez mind önkormányzati terület. A társasház már korábban szerette 

volna megvásárolni egy jelképes összegért ezt a területet, de mivel ennek az „L” alaknak van 

egy tükörképe, ami a rendezési tervbe be van tervezve, emiatt nem tudták megvásárolni a 

lakók. Kérte, hogy a Kft. mérje fel és legalább ha az anyagot megkapnák a lakók, akkor ők 

már társadalmi munkában lebetonoznák a járdát.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester kérte Merk Zsolt ügyvezetőt, hogy mérjék fel a járda 

építésével kapcsolatos költségeket. Az anyagot vásárolják meg és a lakók majd elvégzik 

társadalmi munkában. Kérte, hogy ezt következő testületi ülésig mérjék fel. 

 

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője kérte, ha az önkormányzatnak lesz olyan 

tulajdona, amit szeretne elbontani és bontott tégla kinyerhető belőle, akkor a Helyi Történeti 

TÉKA igényt tartana erre. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a beszámolót vegye 

tudomásul. 

 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

36/2014.(III.13.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót 

tudomásul vette. 
 

 

3./ Tájékoztató „Tiszta víz-tiszta élet” – Sásdi Térség ivóvíz-minőség javítása című 

KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047. azonosító számú projektről 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán jártak Budapesten ez 

ügyben a Miniszterelnökségen.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző jelezték az önkormányzat felé, hogy menjenek fel Budapestre 

tárgyalni, mindenki ott volt, aki ebben érintett fél. Megkérdezték tőlük, hogy szeretnék-e ezt a 

beruházást megcsináltatni. Azt válaszolták, hogy igen, ha engedik. Eddig úgy történt, hogy 

nem nagyon engedték. Nagyon komoly szakmai anyaggal rendelkeznek, ezt 8 településnek 

komoly víztisztító technológia mellett kell egészséges ivóvizet biztosítani az EU 

szabványoknak megfelelően. Eljutottak odáig, hogy náluk már nincs hiánypótlás. Viszont az 

Irányító Hatóság egy nyilatkozatot nem adott ki. Viszont azt kérték, hogy egy héten belül 

készítsenek egy új megvalósítási ütemtervet, a támogatási szerződésnek is ez már egy 

kötelező melléklete volt, mai már régen lejárt. A szabályok egyértelműek, eddig, ha úgy van 

2015. június 30. napjáig elszámolással együtt ennek be kellene fejeződnie. Jövő héten szerdán 

délelőtt 11 órakor szakemberekkel egyeztetve összeülnek és megbeszélik, hogy mennyi idő 

alatt lehet ezt megvalósítani. Ezután reméli, hogy végre kiadják azt a nyilatkozatot, ami 

alapján a közbeszerzési eljárást el tudják indítani. A sásdi képviselőtestület fogja kiválasztani 

a beruházót. A Sásdi Agro Zrt-től megvásárolt területet addig nem tudják megszerezni, hiszen 

tulajdonjog-fenntartás van, amíg a számla nincs kifizetve. Elmondta, hogy a próbaüzem csak 

3 hónap.  

 

Pál Csaba képviselő megkérdezte itt lehet határidőt módosítani? 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy június 30. után már nem lehet.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy az előtte lévő 6 évben mi történt? 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ebben az esetben két ütemről beszélnek. Az I. 

ütemet határidőre teljesítették. A II. ütem 2012. évben indult. Az I. ütemben a 

dokumentációkat elkészíttették, mely közel 10 mFt-ba került. Ezt követően kellett beadni a 

második körre, ami szintén elhúzódott egy-két évig.  
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Nem az önkormányzat miatt, beadták, mert azt mondták be lehet adni, utána visszadobták, 

akkor utána mégis befogadták. Akkor megérkezett a támogatási szerződés és ettől fogva áll ez 

az ügy. A sásdi testület mellett a többi önkormányzatnak is döntenie kell. 

 

Pál Csaba  képviselő megkérdezte, hogy közbeszerzést mennyi idő alatt lehet végrehajtani? 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezért várja a szakembert, mert ez egy kiemelt 

projekt, majd jövő szerdán megmondják. Időközben az engedélyes terveik lejártak, meg kell 

őket újítani.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint ebbe a projektbe egy képviselő sem lát 

tisztán. Valamikor 2007-ben kezdték, az látható, hogy évekig egyáltalán nem volt sürgős 

senkinek, nagyon sok pénz elment rá, tehát megfogható dolog nem készült, megkérdezte, 

hogy most miért ilyen fontos. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester úgy látszik most fontos, mert Budapestről keresték az 

önkormányzatot.  

 

Pintér Gábor képviselő véleménye szerint egyre fontosabb lenne, ha készen lenne, mert 

nagyon rossz a víz minősége.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a vezetékek tele vannak iszappal, ennek a 

projektnek a keretében a 8 településnek mindenhol saját településre vannak elkészítve a 

tervek, Sásd esetében az új kút mellett a víztisztító berendezések kerülnek bele. Körvezetékek 

lesznek, tehát nem lesz pangó víz. Kimossák majd az összes vezetéket, a vezetékcsere nincs 

benne.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester kérte a testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul. 

 

A képviselőtestület a tájékoztató egyhangúlag tudomásul vette. 

 

 

4./ Tájékoztató a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának felújítási, 

bővítési munkáiról a DDOP-3.1.2-12-2012-0006. azonosító számú pályázat 

megvalósulása keretében  

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

 

Rabb Győzőné alpolgármester mindenki részére kiosztottak egy írásos anyagot. Elmondta, 

hogy január óta hétről hétre jártak az óvodában és megnézték mindig hogyan haladtak a 

munkák. Emiatt hetente tartottak egyeztető megbeszéléseket. Sajnos jelen pillanatban két hete 

nem dolgoznak. A felszámolónak jegyző úr levelet irt, melyben kérte, hogy a tegnapi nap 

folyamán délelőtt 10 óráig írásban nyilatkozzon a feltett kérdésekre. De erre nem válaszolt. 

Arra az álláspontra jutottak, hogy fel kell bontani a szerződést a SZAK-KOM-al.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző a testülettől azt kérik, hogy komoly, érdemi döntést hozzon ez 

ügyben, a levél ezt már sugallja. Fel kellene szólítani, hogy számoljanak el egymással, a 

szerződésben vannak különböző kötelezettségek, vannak követeléseik. Ha a 8 nap eltelik és 

akkor sem jelentkezik, akkor tovább kell lépni és új közbeszerzési eljárást kell meghirdetniük 

és olyan új kivitelezőt kell keresni meghívásos alapon, aki megfelelő tőkével rendelkezik és 

betudja fejezni a munkát. Elmondta, hogy ez év május 15-ig ezt a beruházást befejezni nem 

tudják, mert 1 hónap kb. az átfutási idő, amire ki tudják választani a kivitelezőt. Június 30-ig 

kell a projektet teljes egészében lezárni. Megkérdezte a projektmenedzsert van-e mód és 

lehetőség arra, hogy további 1 hónapot ilyen rendkívüli okra való hivatkozással halasztást 

kérjenek? 

 

Visnyei Andrea projektmenedzser a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az útmutató azt 

írja maximum 24 hónap alatt lehet megvalósítani ezt a projektet, ők 14 hónapra tervezték 

plusz az előkészítés, tehát beleférnek. Véleménye szerint ez egy megalapozó indok.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző ha a felszámoló biztos nem fogadja el az egyoldalú szerződés 

bontást, akkor nem tudnak közbeszerzési eljárást kezdeményezni. Véleménye szerint inkább 

váljanak el közös megegyezéssel egymástól.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő alapvetően itt két opció van, vagy ragaszkodnak a 

szerződéshez és próbálják valahogy rászorítani a felszámolót, hogy dolgozzon és ha nem 

dolgozik, akkor megpróbálják behajtani a szerződés által biztosított kötbért, illetve kártérítést, 

de attól még a munka nem folytatódik, valószínű fizetni sem fognak már, ha már szóba sem 

állnak az önkormányzattal. A másik megoldás, hogy elállnak, de ha elállnak, akkor itt az 

önkormányzatnak nem kell várnia senkire, az azért egyoldalú, mert nincs semmi.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző a közbeszerzési szakértő, Wágner Ernővel beszélt, azt tanácsolta, 

hogy várjanak 8 napot, számoljanak el egymással és a testülettől kérjenek felhatalmazást arra, 

hogy úgy állapodjanak meg velük, miszerint elbúcsúznak egymástól. Az arányos teljesítés az 

meg van, tehát nem fizették túl őket. Kezdeményezik a szerződés felbontását és 8 napon belül 

számoljanak el egymással. Az volna a legjobb, ha minél előbb közös megegyezéssel 

bontanának szerződést, mert akkor a közbeszerzési eljárást el kellene indítani. Ha nem 

jelentkeznek 8 napon belül, akkor egyoldalúan elállnak a szerződéstől.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy az egyoldalú megszüntetés egy szerződésnek 

az vagy elállás, vagy pedig felmondás. Különbség a kettő között az, hogy a jövőre 

vonatkozik, akkor felmondják, ha elállás, az pedig az aláírás időpontjától visszamenőleg kell 

elszámolni. Ha pedig közös megegyezéssel szüntetik meg, akkor az vagy megszüntető 

szerződés, az megint csak a jövőre vonatkozóan van, vagy pedig felbontás. 

Javasolta, hogy álljanak el a szerződéstől, mert nem válaszoltak, együttműködés hiányára való 

hivatkozással.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogyan történik meg így az elszámolás? 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igazából nincs miről elszámolnivalójuk, mivel náluk 

van a részszámla, nem engedélyezte a kifizetését. A Közreműködő Szervezet felé írni kell egy 

levelet arról, hogy mi történt. Le kell írni, hogy azokat az előlegeket, amikkel tartozik a cég és 

még nem fizették vissza, azokat vonják le ebből a számlából.  
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Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, mivel március 6-án ment el az önkormányzattól a 

kiadott levél, március 11-ig kaptak határidőt a válaszadásra.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezért tanácsolta Wágner Ernő a 8 napot és ha nem 

jelentkeznek, akkor elállnak.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő javasolta, hogy olyan levél menjen ki, mely szerint 8 napon 

belül jelentkezzenek, üljenek le velük tárgyalni, kifejezzék abbéli szándékukat, hogy az 

együttműködés folytatódhat. Ha nem, akkor a szerződés 21. pontjára tekintettel az 

önkormányzat az elállás jogával él.  

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy szólítsa fel a SZAK-

KOM Kft. F.A. képviseletében a Felszámoló Biztost, hogy a felszólítás kézhezvételétől 

számított 8 napon belül nyilatkozzon arról, hogy a szerződésben vállalt kötelezettségeket 

vállalni tudja-e, illetve akár közös megegyezéssel is szerződést kívánnak-e velük bontani. 

Ebben az esetben 8 napon belül az elszámolást is szeretnének egymással szemben lefolytatni. 

Hívja fel a Felszámoló figyelmét arra is, ha 8 napon belül a megkeresésükre nem válaszol, a 

képviselőtestület a vállalkozási szerződés 21./ pontja alapján a Ptk. 395.§. (3) bekezdésére 

hivatkozva a szerződéstől eláll. 

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

 

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

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

37/2014.(III.13.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester és a jegyző 

előterjesztése alapján felszólítja a SZAK-KOM Kft. Cserkút felszámolását 

végző Bross Válságkezelő Kft-t, hogy az értesítés kézhezvételétől számított 8 

napon belül írásban nyilatkozzon, hogy a Sásd, 2013. június hó 24. nap 

keltezéssel kötött szerződés, melynek tárgya: a DDOP-3.1.2-12-2012-0006. 

azonosító számú pályázati támogatással megvalósuló projekt keretében Sásdi 

Általános Művelődési Központ Óvodájának felújítási, bővítési munkái 

teljesítésének van-e akadálya? Amennyiben felszámoló a megadott határideig 

nem válaszol, illetve a kivitelezést akadályozó körülményekre kielégítő választ 

nem ad, intézkedést nem tesz (szakemberek biztosítása, a munkák 

folytatásához szükséges pénzügyi alap megléte, stb.) a képviselőtestület 

felhatalmazza alpolgármesterét, hogy a szerződéstől a szerződéskötéskor 

hatályos Ptk. 395.§.(3) bekezdésében foglaltakra hivatkozva elálljon és 

egyúttal az elállással összefüggő és ebből eredő szükséges intézkedéseket 

megtegye. 

A képviselőtestület egyúttal azt is megállapította, hogy a nevezett szerződésben 

vállalt kötelezettségek teljesítése a vállalkozó hibájából válik lehetetlenné.  

 

Határidő: 2014. március 24., illetve értelemszerűen 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
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Koszorus Tímea aljegyző kérte a testület döntését a Sásdi ÁMK Óvodájának és 

Bölcsődéjének 2014/2015. nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját tárgyalják meg.  

Elmondta, hogy a fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével 

összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal 

közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy 

hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek 

hiányában a helyben szokásos módon. A javasolt két időpont: 2014. április 23. és 2014. április 

24. Kérte ennek elfogadását. 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy aljegyző asszony 

előterjesztését fogadja el. 

 

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

 

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

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

38/2014.(III.13.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2014/2015. 

nevelési évre történő óvodai beiratkozás időpontját 2014. 

április 23. (szerda) és 2014. április 24. (csütörtök) 

napokban határozza meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

5./ I. világháborús emlékmű felújítására, környezetének rendezésére pályázat 

beadása 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője 

 

Rabb Győzőné alpolgármester az elmúlt testületi ülésen is tárgyaltak már arról, hogy ez az 

emlékmű rossz állapotban van. Most lehetőség van arra, hogy pályázatot lehet benyújtani erre, 

amihez önerő sem kell.  

 

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője ez egy pályázati lehetőség, mely a 

világháborús emlékművek felújítására, környezetének rendezésére nyújt lehetőséget. 

Előfinanszírozott pályázatról van szó, továbbá vissza nem térítendő támogatásról beszélnek. 

Körbenézett már ez ügyben, még nem talált olyant, aki nyert volna. Ennek a pályázatnak a 

beadási határideje 2014. december 31. Ezt a pályázatot önkormányzat és civil szervezet 

adhatja be. A pályázat beadásához a képviselőtestület hozzájárulása szükséges, tehát 

képviselőtestületi határozatot kell hoznia a testületnek a pályázat beadásáról.  
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A műemlék nem áll védett emlékmű alatt, az a terület ahol ez a szobor van az Sásd Város 

Önkormányzata tulajdonában van. Azt javasolták, hogy előzetes restaurátori szakvéleményt 

kérjenek, de ez pénzbe kerül. Az emlékmű talapzatának helyreállítása, a vakolat 

helyrehozatala ezt nagyon fontos lenne megjavítani. Statikailag nincs gond, magának a bronz 

szobornak a tisztítása és ennek egy védőbevonattal való ellátása lenne a feladat. Az ehhez 

kapcsolódó világítás, illetve minden olyan dolog, ami a közvetlen környezetét szebbé tenné. A 

pályázat 70 pontos, önerő nem szükséges, viszont előnyt jelent. Fotódokumentáció alapján 

ítélik meg, hogy szükséges-e a projekt.  

A Sásdi ÁMK-nál a projektfenntartási időszakok megkezdődtek, amihez nagyon kevés 

dokumentációk vannak, így nem tudja megígérni, hogy egy személyben ezt a pályázatot tudja 

megírni. Nagyon sok adatra van szüksége, a KLIK-nél otthagyott egy táblázatot, amit ki 

kellene tölteni.  

 

Pál Csaba képviselő véleménye szerint nem szabad veszélybe sodorni ezt a témát.  

 

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője elmondta, hogy a 2008. év óta az összes 

pályázat szóba kerülhet, amit ellenőriznek.  

 

Gálné Banizs Gabriella az ÁMK vezetője elmondta, hogy aki ezekben a pályázatokban 

részt vettek, sajnos már nem dolgoznak az ÁMK-nál.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester már ő is körbenézett, hogy a közfoglalkoztatottak-e között 

van-e egyetemi végzettségű személy, akit fel tudnának venni és az ÁMK-nál segítene.  

Megkérdezte, akkor most mi lesz, bővíteni kell az ÁMK létszámát 1 fővel, hiszen Urvald 

Péter elmondta, hogy ezt nem tudja nyomon követni. 

Pál Csaba képviselő véleménye szerint valamilyen szakembert kellene keresni, aki tudja, 

hogy miről van szó.  

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője az a baj, hogy az ÁMK-nál nincs 

rendszergazda, nincs már projektmenedzser.  

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta Urvald Péternek, hogy ezzel kapcsolatosan üljön le 

jegyző úrral és beszéljék meg.  

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője elmondta, nem tudja megígérni, hogy egy 

bizonyos határideig ezt a pályázatot meg tudná írni. Véleménye szerint pályázatíró céget 

kellene megkeresni.  

Rabb Győzőné alpolgármester emlékeztette Urvald Pétert, amikor hárman beszéltek erről a 

dologról, akkor Merk Zsolt úgy nyilatkozott, hogy ezt a pályázatot meg lehet írni. Jelen 

pillanatban nem érti, hogy mi van. Ő azért hozta be ezt a napirendi pontot, mert már korábban 

beszéltek róla.  

Jusztinger Krisztina képviselő először is el kell dönteni, hogy az önkormányzat vagy a civil 

szervezet adja be a pályázatot.  

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy mindenképpen az önkormányzat adná be a 

pályázatot.  
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Pál Csaba képviselő megkérdezte, mennyibe kerülne kb. ez az egész? 

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője elmondta, nem tudja, mert a 

restaurátorokon múlik. A képviselőtestületnek most arról kellene nyilatkoznia, hogy ezzel a 

pályázattal kíván-e foglalkozni vagy sem. 

Pál Csaba képviselő elmondta, kíván foglalkozni.  

Pintér Gábor képviselő természetesen, szándékukban áll ezzel a pályázattal foglalkozni.  

Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a hivatalnál van olyan személy, aki ezt a 

pályázatot megírná? 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy aki pályázatokat ír az önkormányzatnál, Mihályi 

Péter éppen táppénzen van.  

Merk Zsolt ügyvezető véleménye szerint meg kell találni a módját annak, hogy írják meg a 

pályázatot. A másik pedig, ha nem tudják megírni, akkor ne adja be az önkormányzat a 

pályázatot, mert a hivatalnak nincs erre kapacitása.  

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy várjanak ezzel még, Mihályi Péter is majd 

meggyógyul és újra dolgozni fog.  

Pál Csaba képviselő véleménye szerint vegyék le napirendi pontról és majd később hozzák 

vissza. 

Merk Zsolt ügyvezető megkérdezte, akkor a hivatal alkalmatlan egy pályázat megírására? 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ő csak arról tud, hogy ezt a pályázatot be lehet adni, 

de semmi másról, így nem lehet tárgyalni valamiről. Nem lehet tudni, milyen pénzzel, milyen 

munkával jár ez a feladat.  

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy van sok pályázat, akkor semmi nem tudnak 

beadni? Ebből a helyzetből kiindulva, akkor soha nem lesz senki, aki a pályázatokat megírja?  

Dr. Kajdon Béla jegyző kérte Urvald Pétert, hogy a rendelkezésére álló dokumentumokkal 

keresse meg és beszéljék meg.  

Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, elszámolható 100 %-ban ez a pályázat? 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem tudják mi van a pályázatban.  

Urvald Péter a Sásdi Történeti TÉKA vezetője úgy tudja, hogy az előkészítés költsége nem 

elszámolható, viszont nyilván aki megírja a pályázatot, akkor ő kaphat pénzt erre.  

Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, nincs pályázatíró cég? 

Pál Csaba képviselő elmondta, biztosan van, meg kell nézni, utána kell járni.  
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Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint vegyék le napirendi pontról és majd 

foglalkozzanak ezzel. Urvald Péternek viszont köszönjék meg, hogy erre a pályázati 

lehetőségre a képviselőtestület figyelmét felhívta.  

Pál Csaba képviselő elmondta, körbe kell járni ezt a dolgot.  

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nincs olyan ember, aki ezeket elkészítené. 

Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint, akkor kell keresni. A testület viszont 

szeretné, ha ilyen pályázatok is benyújtásra kerülnének. Meg kell keresni erre a lehetőséget. 

Javasolta a képviselőtestületnek, hogy nyilatkozzon arról, hogy szándékában áll beadni ezt a 

pályázatot. 

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

 

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

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

39/2014.(III.13.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének szándékában áll az  

I.világháborús emlékmű felújítására, környezetének rendezésére 

pályázat beadása. Felkéri a jegyzőt, hogy ennek lehetőségeit vizsgálja 

meg és a következő testületi ülésen tájékoztassa a képviselőtestületet.  

 

Határidő: következő ülés, illetve április 30. 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

6./ Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola kérelme 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos előterjesztést 

mindenki kézhez kapta, mely szerint a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskolának helyet 

biztosító épület fennállásának 100. évfordulója lesz, ezen alkalomból az iskola ünnepséget 

rendez. E rendezvényen kerül sor a Nemzetközi Műemléknappal kapcsolatos ismertetőre, az 

épület történetének bemutatására. Ezen alkalomból az épület falán egy emléktáblát 

szeretnének elhelyezni. Ehhez kérte a testület és a Honismereti Szakkör közös hozzájárulását 

az emléktábla elkészítésének költségeihez. Az emléktábla költsége kb. 30 eFt. A Honismereti 

Szakkör már jelezte támogató szándékát.  

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a képviselőtestület az 

emléktábla elkészítésének költségéhez 15 eFt-tal járuljon hozzá.  

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

40/2014.(III.13.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sásdi 

Vendéglátóipari Szakképző Iskolának helyet biztosító 

épület fennállásának 100. évfordulója alkalmából 

megrendezésre kerülő ünnepség keretében az épület 

falára kihelyezendő tábla készítésének költségeihez 

15.000,-Ft-tal hozzájárul. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

7./ Tanuszoda helyének kijelölése 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Rabb Győzőné alpolgármester a tegnapi nap folyamán megkeresték és tájékoztatták arról, 

hogy minden járási központnál tanuszodát szeretnének létrehozni. Holnap délután 13 órára 

kérték a tárgyalótermet, hogy ott tudjanak erről a lehetőségről beszélni. Kérte a testületet, 

megjelenteket, aki a holnapi megbeszélésre el tud jönni, akkor jöjjön el. Gondolkodni kellene 

abban, hogy Sásd városában hol van olyan helyszín, ahol a tanuszoda megvalósulhatna. A 

műszaki csoport, jegyző úr megnézték a rendezési tervet és a rendezési tervük alapján a 

kivetítőt figyelve látni lehet, hol valósulhatna meg az uszoda.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző ez jelen pillanatban egyfajta tudakozódás. Valóban van egy 

kormányhatározat, ami úgy rendelkezik, hogy van egy EU-s alap, amiben pályázni kíván az 

állam és a járási székhelyeken, ott ahol az adottságok rendelkezésre állnak és az 

együttműködési készség az önkormányzat részéről, ott tanuszodákat létesítenének. Holnap 

egy kormánybiztos jönne és látni szeretné, hogy az önkormányzat részéről a szándék meg 

van-e. 25x25 méteres tanuszodáról lenne szó, többfunkciós medencéről beszélnek, tehát az 

óvodások úszásoktatására is alkalmas a medence. Továbbiakban megfelezhető a medence és 

az egyik végén van 50 cm, a másik végén pedig 180 cm. A rendezési tervük szerint erre 

legalkalmasabb hely a sportpálya. (A kivetítőn megmutatta a területeket.) Úgy tudja, hogy a 

KLIK üzemeltetné, úgy tudja állami finanszírozású, mert ez oktatási célokat szolgál. Ha a 

KLIK az önkormányzattal együttműködne, akkor a felnőtt lakosság is térítési díj megfizetése 

ellenében használhatná, illetve fel kellene venni egy gondnokot a KLIK részéről. A 

középiskolásoknak is kötelező 9. osztálytól az úszásoktatás.  

 

Pál Csaba képviselő egyetértett a javaslattal.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte van másik helyszín is?  
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Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nincs. Ez épület lapos tetős 

lenne, ezért nem lehet elhelyezni máshová, a sportpályán nincsenek ilyen jellegű 

szabályozások. A csapadékvíz-elvezetésre külön tervet kell készíttetni, mert jelen pillanatban 

ezt a tervező nem látja biztosítottnak.  

Rabb Győzőné alpolgármester kérte a képviselőtestületet és a megjelenteket, hogy aki 

teheti, jöjjön el a holnapi megbeszélésre.  

 

 

Mivel több napirendi pont nem volt, a képviselőtestület a nyilvános ülést bezárta, a testület 

zárt  ülés keretében folytatta tovább munkáját.  

 

 

Kmft.  

 

 

 

Rabb Győzőné        Dr. Kajdon Béla  

alpolgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


