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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. május 29. napján tartott testületi üléséről. 
 
Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 
   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak:  Rabb Győzőné alpolgármester, Hausmann Mária, Jusztinger Krisztina, 

Pál Csaba, Pintér Gábor és Dr. Jusztinger János képviselők, Dr. Kajdon 
Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.  

 
Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket, 
megjelenteket és a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 6 fős képviselőtestületből 6 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes.  

 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a most kiadott új meghívóban szereplő 
napirendeken kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg a zárt ülés napirendi 
pontjai előtt: 

- 12./ napirendi pontként:  sásdi viziközmű létesítmények, eszközök felújításának 2014. 
évi ütemét. 

- 13./ napirendi pontként: a sásdi ÁMK Óvodájának alapfeladata módosítását. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  
 
Más napirendi javaslat nem volt, javasolta a testületnek, hogy a kiadott meghívóban szereplő 
napirendi pontokat és az újonnan felvett napirendi pont javaslatot fogadja el úgy, hogy a  
14-16./ napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pontok megtárgyalását: 
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről  
Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 

2./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. működéséről beszámoló 
 Előadó: Visnyei Andrea ügyvezető 

 
3./ Sürgősségi orvosi ügyelet ellátásra megállapodás 
 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 
 
4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
5./ Rendezési terv módosítása 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
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6./ KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047. azonosítószámú „Tiszta víz – Tiszta élet” sásdi térség 

ivóvíz-minőség javítása tárgyú beruházásra nyilvános közbeszerzési eljárás kiírása 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
7./ Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás működése, megállapodás módosítása 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 Koszorus Tímea aljegyző 
 

8./ Védőnői szolgálat fejlesztésére pályázat beadása 
 Előadó: Koszorus Tímea jegyző 
 
9./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány megszűntetésére vonatkozó döntés kiegészítése 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
10./ Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja nyári nyitva tartása 
 Előadó: Bódog Vilmosné intézményegység-vezető 
 
11./ Tájékoztató az alsóőrsi üdülővel kapcsolatos intézkedésekről 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

12./ A sásdi viziközmű létesítmények, eszközök felújításának 2014. évi üteme 
 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 
 
13./ A Sásdi ÁMK Óvodájának alapfeladata módosítása 

Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
  Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója 
 

14./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve és a 2013. évi 
mérlegbeszámolója 

 Előadó: Merk Zsolt ügyvezető 
  Ács Ferencné könyvelő 
 
15./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörében hozott döntéseiről 
 Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke 
 
16./ 2014. évi kitüntetések, díjak adományozása, előkészítése 
 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről  
Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy május 1-én voltak az Európa 
Napon Alsómocsoládon. Jól sikerült a rendezvény, csak sajnos a végére az időjárás 
közbeszólt.  
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Nagyon sajnálja, hogy a képviselőtestületből csak ő vett részt ezen a rendezvényen. 
Megköszönte a Nyugdíjas Klub férfikórusának, Bódog Vilmosnénak, Meggyesi Mónikának 
és a Nyílzápor Íjász Egyesületnek a segítségét, közreműködését a rendezvényen.  
A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy május 5-én 3 fő, május 15-től újabb 5 fő 
és június 2-től további 10 főt tudnak felvenni, valamennyi 100 %-os bérköltség támogatással.  
Május első hetében voltak a nagy esőzések, jelzéseket kaptak, felkészültek az esetleges árvíz 
ellen.  
Szerencsére nem történt baj. Hammer Attiláék felöli hátsó zsilip elkészült, arra várnak, hogy 
megszáradjon a hely, hogy be tudják betonozni a zsilipet a helyére.  
 
Pintér Gábor képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ők úgy tudták, hogy ez a zsilip 
már elkészült, annak idején Székely Szilárd így tájékoztatta őket.  
 
Székely Szilárd erre reagálva elmondta, hogy ő ilyent nem mondott, ilyenről a testületet nem 
tájékoztatta. Ő akkor is elmondta, hogy ez a zsilip javításra szorul. Elmondta, hogy viszont a 
gát elkészült a város saját erejéből.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte a középiskolának a pályázatukon nyert 
virágokat, melyeket felajánlottak az önkormányzatnak. A Közösségi Ház előtt és a 
Városházánál elültetésre kerültek. Külön megköszönte a középiskolának az általuk felajánlott 
festékeket, melyből minden játszóteret lefestettek. A sportpályán lévő játszótér nem készült 
el, mert felújításra szorul.  
A kátyúzással kapcsolatban elmondta, hogy a munkák befejeződtek, a további javítandó 
munkákkal kapcsolatban jövő héten fognak értekezni.  
A fonyódligeti lapos tetős üdülő felújítása a holnapi nap folyamán befejeződik, teljesen új 
vízvezetékcsere, padlócsere, konyhafelújítás. Megköszönte a KLIK vezetésének, hogy Juhász 
Béla szakember közreműködésével ezek a munkák elkészültek.  
A tanuszodával kapcsolatban elmondta, hogy érkezett levél, melyet mindenkinek kiosztottak, 
de önálló napirendi pontként majd tárgyalni fogják. Kértek fúrt kúthoz geológiai vizsgálatot.  
 
Pintér Gábor képviselő az uszodával kapcsolatban elmondta, hogy kérték tőle, hogy 
próbáljon valamilyen segítséget szerezni, a megfelelő helyekre eljuttatta a leveleket. Pozitív 
visszajelzést kapott, bízik abban, hogy az uszoda megvalósul majd.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte képviselő úr közbenjárását.  
Az óvoda felújításával kapcsolatban elmondta, hogy a holnapi nap folyamán május 30-án 
pénteken 11 órakor van a végleges ajánlat benyújtásának határideje, ezzel kapcsolatban a 
következő testületi ülésen tudnak foglalkozni.  
A mentőállomás létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen arról 
beszéltek, hogy az önkormányzat részt vesz a bontásban. Elkezdték szervezni a bontást, 
amikor rájöttek arra, hogy a bontási engedélyük lejár. Intézik az engedélyt, elmondták 
részükre, hogy segítenek mindenben, amiben tudnak. Javaslatot tettek arra, hogy az építési 
naplót nyissák meg, nehogy lejárjon az építési engedélyük.  
Szinger József az Egyházközség vezetője kérelemmel fordult az önkormányzathoz, mely 
szerint Németországból kapnak adományokat, de ahová raktározni tudták volna, ott nem lehet 
a Plébánián, mert beázik a teteje, így oda nem tudnák száraz helyre tenni az adományokat. 
Emiatt helyiséget kért az önkormányzattól, erre a célra a volt Keszler kocsma helyiséget adta 
oda részükre a testület utólagos jóváhagyásával. Urvald Péterrel felvette ez ügyben a 
kapcsolatot, aki segített ebben.  
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Bejelentette, hogy az iskola hátsó kapuja elkészült, hamarosan az első kapu is elkészül majd. 
Itt annyi kérése lenne, hogy egy hegesztőgépet kellene vásárolni.  
Május 20. napján a Szociális és Gyermekjóléti Társulás megválasztotta az új 
intézményvezetőt Szanyi Angéla személyében. A társulási ülésen 5 pályázó vett részt.  
Május 23-án a Bm. Önkormányzat a 2014-2020. fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatosan 
kereste meg az önkormányzatot. Ezzel kapcsolatban elkészült egy járási anyag, mely 
településekre lebontva tartalmazza az elképzeléseket. Mivel Sásd járási székhelyű település, 
ezért próbáljon a kistérségi társulással három olyan kiemelt projektben megegyezni, ami 
minden települést érint. Az első a térségi kerékpárút kialakítása, a második a hegyháti piac 
létrehozása, a harmadik pedig az energiahatékonyság. Negyedik helyre betették  még az idős 
ellátás megoldását.  
Elkezdődött a településen a parkosítás a szoborkertben, Hősök terén.  
Magyarhertelendi üdülővel kapcsolatban elmondta, hogy nincs áram. Annak idején a 
Nyugdíjas Klub kapta meg, akik mindig végeztek ott takarítási munkákat. De jelezték, hogy 
áram nélkül nem tudnak oda kimenni. Ezt mindenképpen meg kellene oldani, hogy rendben 
legyen. 
Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a közlekedési táblák kihelyezésre kerültek. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy nem jött még ezzel kapcsolatban 
semmilyen információ.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Virágos Magyarországért 
pályázaton regisztráltak, ennek határideje május 31. Nagyon sok szép fotót készítettek, 
melyeket beküldtek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző hozzászólásában elmondta, hogy az elmúlt hétvégén volt az EU 
parlamenti választás, ami rendben, fegyelmezetten lezajlott. Sásdon a részvételi arány a 23 %-
ot sem érte el. Minden bizottsági tagnak és delegált tagnak megköszönte a munkáját.  
A mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy május 5-én küldtek egy szerződéstervezetet, 
ahol mindent az önkormányzatnak kellett vállalni. Akkor derült ki, hogy még a közművek 
lekapcsolásában sem intézkedtek, holott az az ő dolguk lett volna. Kért alpolgármester 
asszony árajánlatokat vállalkozóktól, 2 mFt alatt ezt a bontást nem lehetett volna elvégeztetni. 
Az építési engedélyt már egyszer meghosszabbították, megnézte a bontási engedélyt és látta, 
hogy az már lejárt egy éve. De itt már nem az önkormányzat illetékes, hanem az építési 
hatóság, aki a kormányhivatal mellett dolgozik. Minden segítségüket felajánlották feléjük, de 
ha június 15-ig nem nyitják meg az építési naplót, az építési engedélyük is lejár majd és az 
már nem hosszabbítható tovább. Ott is újabb eljárást kell kezdeményezniük.  
A Pécsi Vizmü Zrt. vagyonelszámolásában nem sikerült megegyezniük. Kimutatták a 
vagyont, a végén az jött ki, hogy az önkormányzat tartozik feléjük 37 mFt-tal. Dr. Halmos 
Péter ügyvédet megbízták, hogy járjon el ebben az ügyben.  
A Tormással szembeni követelésük 1.600 eFt, itt megindult a per, az első tárgyalás már 
megtörtént, a következő per szeptember 25-én lesz. 
Az uszoda ügyében elmondta, hogy a kormánynak megjelent egy rendelete, mely szerint az 
uszoda beruházást kiemelt kormányzati beruházásnak minősíti és az összes rendezési terv 
előírása alól feloldja az engedélyezési eljárásnál. A geológiai vizsgálatokra kaptak ajánlatot, 
mely szerint 500 eFt-ba kerülne. Mindaddig gondolták, hogy nem kötnek erre szerződést, 
amíg nem tudják, hogy mi lesz az önerő kérdésével.  
Az óvoda felújításával kapcsolatban elmondta, ha szerencséjük lesz rövidre záródik, ha nem, 
akkor hosszabb idejű lesz.  
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Jelenlegi állás szerint megtörtént a közbeszerzési eljárás és tárgyalásos, kiválasztottak három 
kivitelezőt, kettő jelent meg a tárgyaláson. 40 mFt volt a legalacsonyabb ár is, az 
önkormányzatnak viszont 29 mFt-ja van. És ez az 50 %-os készültség.  
Közben az Investmen Kft., aki a műszaki ellenőri feladatokat ellátják a második részszámla 
teljesítési igazolását visszavonta hivatalosan írásban és azt mondta, hogy újból felül kell 
vizsgálni, mert ilyen esetben a garanciát is másképp kell szemlélni, mint a részszámlánál, ha 
végszámla van. A közbeszerzési eljárás még folyamatban van, tehát nem ért véget, a két 
vállalkozó az egyeztetés eredményeként és az újabb helyszíni szemlék után, holnap 11-ig 
adhatnak be egy módosított ajánlatot. Az biztos, hogy az önkormányzat a beruházásra 30 
mFt-nál többet nem tud adni. Ha még sem tudnak megegyezni, akkor nyilvánosra meg kell 
hirdetni és a nyilvános eljárás eredményeként kell kiválasztani majd a Pénzügyi Bizottságnak 
azt aki majd befejezi a beruházást. A Bross Felszámoló cég Szakács Bélát bízta meg a 
képviselettel ebben az ügyben. Véleménye szerint nem biztos, hogy meg tudnak majd 
egyezni. Tételes felmérést kell végezni, megállapítják, hogy hány százalék, ki tartozik kinek 
és mennyivel, vagy egyezségre tudnak jutni vagy nem. Ha nem, akkor marad a felmondó 
levél, ami az elállásról szól és akkor jön a késedelmi kötbér, amit az 57 mFt 20 %-a. Ha 
eredmény lesz, akkor a bizottságot majd össze kell hívni. Mindenki szeretné ha a szeptemberi 
évkezdésre elkészülne, ezek a vállalkozók azt mondták, hogy megvalósítható. Amennyiben ha 
nyilvános közbeszerzési eljárást kell újból kiírni, akkor jó, ha december hónapig elkészül 
majd.  
 
Székely Szilárd mivel a Pécsi Vízműnek nem voltak tulajdonosai, így értesítést nem kapnak 
róla, hogy a tárgyalások megkezdése óta és a mostani eltelt ideig pontosan mekkora 
vagyonveszteség következhetett be a Pécsi Vízműnél. Ez a cég jelenleg nem működik, tehát 
bevétel sem képződik, így a vagyona a működésből fakadóan folyamatosan csökken. Meg kell 
nézni és erre figyelmeztetni kell őket, hogy amennyiben a tárgyalások alatti időben kivontak 
bármilyen működő tőkét a cégből, arra ha nem biztosítanak követelést, akkor gond lehet. 
Lehet újabb peres eljárás lesz, de nem szabad hagyni 40 mFt-ot.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint ezeket meg lehet támadni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző biztosan van a cégnek vagyona, hogy mennyi, azt nem tudják. Az 
ügyvezető igazgató asszony akkor elmondta, hogy a törvény erejénél fogva minden 
önkormányzatnál elkészítették a vagyonelszámolást. Az önkormányzatok túlnyomó többsége 
tartozik a Pécsi Vízmű Zrt-nek. Dr. Halmos Péter ügyvédet megbízták azzal, hogy a Pécsi 
Vizmű Zrt-vel szemben indítsa meg a pert.  
 
Székely Szilárd az óvoda ügyével kapcsolatban elmondta, hogy a Szakács Béla céggel már 
semmilyen kapcsolatuk nincs. Ha kötbérezési lehetőségük van, akkor éljenek ezzel a 
lehetőséggel.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint körültekintőbben kellett volna annak 
idején a kivitelező személyében dönteni. Olyan cég, akinek két embere volt, hogyan lehetett 
ilyen vállalkozót megbízni. 
 
Székely Szilárd a testület kiválasztotta ezt a vállalkozót. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester annak idején ez lett javasolva.  
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Székely Szilárd elmondta, ezt akkor kellett volna elmondani.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű 
határozatok és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
fogadja el.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
68/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. 

 
2./ Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. m űködéséről 

beszámoló 
 Előadó: Visnyei Andrea ügyvezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester köszöntötte Visnyei Andreát és Zentai Gábort, a kft. 
képviselőit.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy van egy kft-jük, amiben az önkormányzat 25 %-ban   
tulajdonos. Kérte a kft. ügyvezetőjét, hogy készítsen beszámoló anyagot, melyet a testület 
részére kiosztottak. Annak idején az önkormányzat 130 eFt-tal került be, így lett 25 %-os 
részesedésük. A törzstőkét 3 mFt-ra kellene felemelni. A beszámolónak az a lényege, hogy a 
testület jobban megismerje a kft. működését, mit láthat a testület jövőre nézve lehetőségeket.  
 
Visnyei Andrea ügyvezető elmondta, hogy június 30. napjával lemond az ügyvezetői 
feladatokról. A kérdés, hogy az önkormányzat a tőkeemelésben milyen szinten szeretne részt 
venni.  
 
Zentai Gábor személy szerint ő is közreműködik ebben a kft-ben. A kft. által megvalósultak 
a projektek. A 2014-2020. időszakban a tervezési feladatokban használni lehetne a kft. 
tudását, ami látható volt az előző időszakban is, hogy praktikus volt. Ebben a kft-ben két fő 
munkatársat tudnak foglalkoztatni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 2014. évben lejárt már a korábbi ciklus. A Zöld 
Zóna Egyesület úgy került be az önkormányzathoz, hogy felajánlott olyan szakértelmet, mely 
szerint összeállított egy olyan kínálati kosarat és az önkormányzattal közösen került 
kidolgozásra, hogy mi az, amit az önkormányzat 7 év alatt szeretne megvalósítani. Ez alapján 
készült a városnak a fejlesztési terve, melyet ők készítettek el.  
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Rabb Győzőné alpolgármester úgy érzi, hogy az utóbbi 2-3 évben nem igazán jelentkezett a 
Kft., nem kereste az önkormányzatot, ez idő alatt nem jöttek ötletekkel. Most amikor a 
megyei anyagot is el kellett készíteni, személy szerint ilyenekben nem jártas, a hivatalhoz 
tartozó község polgármestereit összehívta és elkészítették a terveket és ehhez jó lett volna a 
segítség.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint ezen Sásd nem veszít, csak nyer. 
 
Székely Szilárd előzményként elmondta, hogy annak idején is volt egy uniós fejlesztési 
ciklus. Az NFÜ akkor alakult, még elvárásokat sem tudott megfogalmazni. Az ötletek alapján 
készültek a pályázatok párhuzamosan. Most ugyanígy fog készülni egy 7 éves ciklusprogram. 
Abból fog felépülni amit a megyei önkormányzatok felépítenek, azt fogják beleépíteni, amit 
az önkormányzatok elmondanak. Nagyon fontos, hogy stratégiát készítsenek. Sásd 
elkészíttette a fontos dokumentumait. A Zöld Zóna Egyesület képviseletében dolgoznak 
Sásdon, ő maga is itt volt, tehát bármikor bárki kérdezhetett volna, megkereshette volna őket.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy most miről kell döntenie a testületnek? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy egyrészt a testületnek döntenie kell arról, hogy 
kíván-e a törzstőke emelésben részt venni, mivel 3 mFt-ra kell feltőkésíteni a törzstőkét, tehát 
600 eFt-tal kellene kiegészíteni. Másrészt az együttműködési kötelezettség nem kötelező, 
ahogy a testület dönt. A testület fejtse ki, hogy az önkormányzat szeretne-e együttdolgozni a 
Kft-vel a pályázatok kidolgozásában.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint a törzstőkét hagyják.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a törzstőke emelést ne 
támogassa. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

69/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd és Térsége 
Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. működéséről szóló 
beszámolót tudomásul veszi.  
A Kft. törzstőke emelésében nem kíván részt venni, de elfogadja, hogy 
a többi alapító az önkormányzatra jutó részt saját üzletrészük 
növelésével pótolják. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
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Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a további 
együttműködést támogassa.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
70/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.-vel a 
városfejlesztési kérdésekben továbbra is együtt kíván működni. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
3./ Sürgősségi orvosi ügyelet ellátásra megállapodás 
 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kistérségi társulásból többen jelezték, hogy szeretnének 
kiválni, ezért a társulási ülésen arra a megállapodásra jutottak és javasolták Dr. Bánfi 
Zoltánnak, hogy minden egyes településsel külön kössön szerződést az ügyeleti ellátásra 
lakosságszám arányosan.  
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
sürgősségi orvosi ellátás működtetésére vonatkozó szerződést fogadja el. Hatalmazza fel az 
alpolgármestert a szerződés aláírására.  
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
71/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt sürgősségi orvosi 
ellátás működtetésére vonatkozó szerződést elfogadja. 
Képviselőtestület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
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4./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és 
Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. is megküldte a 2012-2013. évi időszak 
tevékenységéről. A nyári gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a bizottság 
tagjaival abban állapodtak meg, hogy nem hagyhatják veszni ezt a programot, mely jó néhány 
gyermek étkeztetését biztosítaná. A Faodú Egyesület pályázatát kihasználva kiegészítő 
programmal pályáznának napi néhány órás gyermekfelület címén.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi feladatai ellátásáról szóló átfogó értékelést fogadja el az aljegyzői 
beszámoló alapján. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

72/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város 
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról 
szóló átfogó értékelést elfogadta azzal, hogy az előterjesztés 
mellékletében szereplő SVI Kft. beszámolóját nem fogadta el.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 

 
5./ Rendezési terv módosítása 
 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az önkormányzat város 
tervezőjét már korábban megbízta 150 eFt+áfa összegért a város rendezési tervének 
felülvizsgálatával. Azért, hogy a Temető u. 1. szám alatti épület mellé kerüljön 
megvalósításra a Tűzoltó Őrs. A vízvezeték gerinccső ezen a területen megy át, ennek 
kiváltása kb. 4 mFt-ba kerülne, továbbá vízjogi létesítési engedély is szükséges. Ami az 
építéshez szükséges terület az 16 m, nem fér el így a megadott területen, így arrébb kell menni 
a szomszédos területbe. Emiatt szükséges még 5 m terület.  
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Amiről a testületnek döntenie kellene, hogy felhatalmazást kell kérni, hogy a szomszéd 
területből 5 m-t hozzáadnak az őrs kialakításához és akkor a vezetékhez nem kell 
hozzányúlni. Továbbá a határozati javaslatot kellene elfogadni.  
 
Székely Szilárd elmondta, hogy a piac területe nem az önkormányzaté jelen pillanatban, 
hanem a Renner családé. Ezt is rendezni kellene.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy már megkezdte a tárgyalásokat a 
gyerekekkel. A legutóbbi találkozásnál felvetették, mivel a városban van vezetékes földgáz, 
ezért ők is szeretnének gázzal fűteni. Ezen alkalommal Dr. Karakán Béla a Járási Hivatal 
vezetője is jelen volt, ő tett ajánlatot arra, hogy gondolkodjanak napelemes fűtési rendszerben. 
Akkor abban a pillanatban ezen elgondolkodtak, de néhány nap múlva jött a levél, mely 
szerint mégis csak gázzal szeretnének fűteni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez nem tartozik a közmű szolgáltatáshoz, közmű 
hozzájárulást is majd be kell fizetni, meg kell terveztetni. Kell majd kérni árajánlatokat, hogy 
mennyibe kerülne ez a beruházás.  
 
Székely Szilárd elmondta, hogy meg kell őket hívni és mindezeket meg kell beszélni. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy már megjött ezzel kapcsolatban a levél, hogy 
gázfűtést szeretnének.  
 
Urvald Péter a Sásdi Történeti Téka vezetője megkérdezte, hogy a tűzoltók felvonulása 
nem keresztezi-e a piacra vonuló utat? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a piacra történő 
felhajtást meg kell majd oldani a mostani bejárótól feljebb kell kialakítani.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testületnek egyrészt a kiadott határozati javaslatról 
kellene döntenie, másrészt pedig a testület hatalmazza fel alpolgármestert a terület feltételes 
átadásával.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a jegyzői javaslatot 
fogadja el. 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
73/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 

 
1. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

arról dönt, hogy a Lugosi és Társai Építész Bt. által készített helyi 
építési szabályzat módosításának véleményezési szakaszában a 
Hegyhát Ifjúságáért Egyesület (7370. Sásd, Szent Imre út 23., 
elnöke: Urvald Péter) partnerségi egyeztetés céljából bevonja.  
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A jogszabályban előírtak szerint a tájékoztatásuk postai úton, 
elfogadott illetve el nem fogadott véleményük, javaslatuk 
dokumentálása, azok nyilvántartása papír alapon iktatva lesz és 
végül az elfogadott helyi építési szabályzat módosítása papír alapon, 
postai úton lesz továbbítva az egyesületnek 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
 II. A képviselőtestület a tűzoltóőrs létesítéséhez már korábban 

felajánlott belterületi 359. hrsz-ú beépítetlen területű ingatlana 
melletti 365/1. hrsz-ú beépítetlen ingatlanáról további 5 m 
mélységben területet biztosít, ha a beépítéshez szükséges 
területnagyság ezt indokolja.  
A képviselőtestület felhatalmazza az alpolgármestert a további 
egyeztetésekre az esetleges új telekkialakítással.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 

 
6./ KEOP-1.3.0/09-11-2011-0047. azonosítószámú „Tiszta víz – Tiszta élet” sásdi 

térség ivóvíz-minőség javítása tárgyú beruházásra nyilvános közbeszerzési 
eljárás kiírása 

 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző ebben az egy hónapban már két hiánypótlás is volt. A tegnapi nap 
folyamán érkezett a levél a Miniszterelnökségtől, mely kiosztásra került. Ebben értesíti az 
önkormányzatot, hogy végre elfogadták a közbeszerzési kiírás dokumentumait és megadják a 
szükséges engedélyt, a minősítési tanúsítványt kiadják. Felhívta közben a Dr. Turi Ügyvédi 
Iroda, hogy ők is megkapták, szóltak, hogy a testületnek jóváhagyó döntése szükséges, 
rendelkező határozatot kell hoznia, hogy kiírja ezt a közbeszerzést. Ma délután kapta meg azt 
az anyagot, melyet szintén mindenki kézhez kapott. Nagyon szűkös határidők vannak. 2012. 
május 25-én volt aláírva a támogatási szerződés, ennek már kettő éve. Ennyi idő alatt nem 
voltak képesek, nem az önkormányzat hibájából, eljutni odáig, hogy a közbeszerzési eljárást 
kiírják. Ennek van 5 könyve. Kettőt elküldtek, ami kapcsolódik szorosan a kiíráshoz. Ha a 
pályázati felhívást a testület most elfogadja, akkor már holnap elindítják és nagyon gyorsan 
megjelenik majd a kiírás. Annyi előnye van ennek a minősítési tanúsítványnak, hogy már  
Közbeszerzési Tanácsnál külön Bíráló Bizottság ezzel nem foglalkozhat, ugyanis két fórumon 
ment át jogszabályilag, kormányrendeletileg. Ezért vizsgálat nélkül, soron kívül hamar 
megjelenik majd. Ennek a beruházásnak gyorsan el kell készülnie, mert 8 helyszín van, 6 
kútfúrás. A terveket is menetközben kell elkészíteni és engedélyeztetni. Mindent Sásd készít 
el. Annak idején megállapodtak a polgármesterek abban, hogy amikor a kivitelező 
kiválasztásra kerül, akkor Sásd hozza meg a döntést,  de az előkészítő bizottságban a 8 
polgármester fog ott ülni. Nagyon komoly biztosítékok vannak a szerződés teljesítésére. Jövő 
héten lesz szakmai értekezés ez ügyben, a számlák kifizetését is elindítják. 280 naptári nap a 
megvalósítási határidő.  
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Ennek a beruházásnak 2015. június 30. napjáig el kell készülnie. 2015. május végéig 
szeretnék ezt megvalósítani, akkor még 1 hónap a próbaüzem. Minden fontos információ a 
kiadott anyagban megtalálható.  
Kérte a testületet, hogy a mellékelt dokumentáció alapján változtatás nélkül fogadja el, 
továbbá kérje, hogy a közbeszerzési szakértő a felhívást minél előbb tegye közzé.  
Egyúttal az Előkészítő Bizottságba a 8 polgármester feltétlenül vegyen részt, beleértve a 
közbeszerzési szakértőt és a műszaki tanácsadót is.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy valóban felgyorsultak az események.  
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a kiadott írásos anyagot fogadja el, valamint támogassa 
a jegyzői javaslatot. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

74/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.3.0/09-11-2011-
0047. azonosítószámú „Tiszta víz – Tiszta élet” sásdi térség ivóvíz-minőség 
javítása tárgyú beruházásra a mellékelt írásban kiadott a Kbt. 121.§. (1) bek. 5.) 
pontja szerinti közbeszerzést megindító felhívást elfogadja és ezzel együtt az 
eljárást megindítja. 
A képviselőtestület egyúttal a beadott ajánlatok testületi döntés előkészítése 
keretében Döntéselőkészítő Bizottságot hoz létre, melynek tagjai a projektben 
együttműködő önkormányzatok polgármesterei, a közbeszerzési szakértő és a 
projekt műszaki tanácsadója. A bizottság a képviselőtestület véleményező 
szerveként jár el.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
 
7./ Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás működése, megállapodás módosítása 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
  Koszorus Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző mindenki előtt ismeretes, hogy sajnos a társulással baj van. Hiszen 
amióta Székely Szilárd lemondott, a társulásnak 5 hónapja nincs elnöke. Ennek következtében 
a törvény úgy rendelkezik, hogy a korelnöknek kell az elnöki feladatokat ellátnia. A törvény 
azt írja, hogy elnök vagy az elnökhelyettes helyettesítési idejére ideiglenesen lássa el, tehát 
ügyvivői szerepe van.  
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A társulás olyan döntést hozott, hogy a korelnök ezeket a feladatokat ellátja, de az 
utalványozási jogkört nem ő gyakorolja, hanem Gelencsér Gábor Gödre község 
polgármestere. Ez a szervezet ebben a formában így ahogy van törvénysértően működik. 
Átolvasta az összes tavalyi kistérségi társulási ülésről készült jegyzőkönyvet. A társulás egy 
külső szakértőt kívánt igénybe venni és pénzt is biztosított rá, a falvak biztosították az anyagi 
fedezetét Szágy község kivételével. 1.400 eFt-ért alkalmaznának egy könyvvizsgálót, 3 nagy 
modul lett volna, az egyik a Kft. volt, a másik a gazdálkodás vizsgálata több évre 
visszamenőlegesen, a harmadik pedig a vagyon tételes felmérése és egy felosztási javaslat egy 
esetleges társulási megszüntetés esetén.  
A társulást megszüntetni csak megszüntető megállapodás elfogadásával lehet. Most 21 tagja 
van a társulásnak, de ebből további 7 település kíván kiválni június 30-al. Mágocs tegnapi nap 
folyamán jelezte korelnök felé, hogy december 31-el ők is szeretnének kiválni a társulásból. 
Ami fennáll tartozás, mindig a társuláson marad és ez több millió forint. Ha marad 14 
település, akkor a felhalmozódott adósság, ami van, azt elsődlegesen mindig a társuláson 
hajtják be. A kivált tagoknak is fennáll ez a kötelezettsége, de a társulás felé és nem az állam 
felé. Ekkor bírósághoz lehet fordulni. Ha Mágocs is majd kiválik, akkor annyira gyenge lesz a 
társulás, hogy minden adósság itt marad. Felsőegerszeg Község Önkormányzat 
Képviselőtestülete ülést tartott és kérte a testületét, hogy kezdeményezze a társulás 
megszüntetését, de nem június 30-ig, hanem azt követően megszüntető megállapodás alapján, 
amikor már a vagyonfelosztás és az adósság szétosztása is megtörténik. Felsőegerszeg Község 
Képviselőtestülete úgy döntött, hogy megkeresi a sásdi képviselőtestületet, hogy csatlakozzon 
ehhez a kezdeményezéshez és kezdeményezze együttesen a társulás megszüntetését. A 
megszüntetés nem megy olyan gyorsan, mert előtte a könyvvizsgálójuk szerződést kötött a 
társulással, aki elkezdte már a vizsgálatot. Több indokra való hivatkozással a tegnapi nap 
folyamán visszaadta a megbízatását. A mai nap folyamán tárgyalt egy másik 
könyvvizsgálóval, ő most méri fel a helyzetet, de már nem három modulra terjedne ki a 
megbízás, hanem kimondottan a vagyonra, a vagyon felmérésére és a vagyon felosztására 
javaslat készítésére. A jövő héten fognak majd ajánlatot kapni, hogy mennyiért vállalja.  
Van egy 24.700 eFt-os adósság, ezt az Államkincstár kérni fogja, vissza kell fizetni. Tavaly 
július 1-től az új jogszabályok értelmében Sásdnak semmilyen helytállási kötelezettsége 
nincs. A tavalyi évben a Társulásnál olyan döntések születtek, hogy engedélyezi a kft. felé a 
24 mFt felhasználását. Felhatalmazást kap az októberi bérek kifizetésére és amennyiben 
szükséges a további pénzek felhasználását nem tiltja meg.  
 
Székely Szilárd megkérdezte ő ezt a jegyzőkönyvet aláírta? Ő egy hónapot engedélyezett. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen. Egyetlen egyszer a társulás ezt a pénzt 
hivatalosan nem követelte vissza a Kft-től. Ennek következtében a Kft-nek nincs lejárt 
tartozása.  
 
Székely Szilárd elmondta, hogy ő visszakövetelte tőle, két levelet is küldött. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen, csak nem a társulástól. Nincs társulási döntés. 
A társulásnak kellett volna döntést hoznia, de nem hozott, mert mindig 
határozatképtelenségek miatt elmaradtak a döntések. Az ellenőr átvizsgálta a Kft-t, minden 
szabályszerű, mai a gazdálkodását illeti.  A könyvvizsgáló is elmondta, hogy nincs lejárt 
tartozása. Sásd városát 5 mFt-tal érinti ez a helyzet. A megszüntetés kimondásánál, ha nincs 
egyezség, akkor bírósághoz kell fordulni a vagyon megosztás miatt. A mérlegbeszámolók 
elkészültek, a mostani ülésen a társulás nem fogadta el a beszámolót, bár határozatképes volt.  



14 
 

 
Székely Szilárd elmondta, hogy nem tudja elfogadni, hiszen a saját alapítású kft-je nem 
tartotta meg a beszámolóját.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy sajnos komoly szakmai hibákat tárt fel, de ha ott egy 
ellenőrzést kap a kft., akkor nagyon sok visszafizetési kötelezettséget fognak megállapítani. A 
társulásnak arról is döntenie kell, hogy mit csinál a Kft-vel.  
Ez a Kft. a kistérségé, ha a társulás megszűnik, el kell dönteni mi lesz vele. Ha a 24 mFt-ot 
nem nézik, akkor nyereséges a Kft. De a társulás nélkül nem tud működni. Hallott már 
olyanról, hogy a Kft-t valaki megvenné.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte Székely Szilárdot, hogy a Bm. 
Kormányhivatalnak a vizsgálatát, ami 2013. november 19-én volt, látta-e? Ezt a jelentést 
december elején küldték meg.  
 
Székely Szilárd elmondta, lehet, hogy nem látta.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester ő rákérdezett Dr. Barka Tamásnál, aki úgy nyilatkozott, hogy 
nem tudja mi ez. A célellenőrzés során a szolgáltatások személyi feltételeinek vizsgálatát 
nehezítette a pontatlan adatszolgáltatás, valamint a személyi dokumentációk, 
munkaszerződések, munkaköri leírások hiányosságai. A rendelkezésre álló dokumentáció 
alapján megállapítható, hogy a szolgáltatások személyi feltételei a rendeletben előírtaknak 
nem felelnek meg. Megállapítható, hogy a dolgozók a szolgáltatásokat egyszeri 
munkaszerződéssel is próbálják ellátni, (ez a házi segítségnyújtásra vonatkozik). 
Jogszabályban előirt személyi feltételek egyik szolgáltatás esetében sem biztosítottak. A 
munkaszerződések, vállalkozási szerződések nem állnak rendelkezésre, az adatok kizárólag az 
intézményvezető által készített táblázat alapján kerülnek rögzítésre. A szakmai létszám a 
szolgáltatásnak nem felel meg (itt a közösségi pszichiátriára gondolt). A családsegítésnél a 
szakmai létszám  sem biztosított.  
A könyvvizsgálói jelentésben leírásra került, hogy a nonprofit kft. a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulástól 24.722.755,-Ft támogatást kapott a házi segítségnyújtás 2013. évi első 
félévben történő ellátásra. A támogatást a Magyar Államkincstártól a társulás igényelte meg, 
majd havi bontásban továbbutalta a kft. részére. Ugyanerre az időszakra is ugyanerre a 
jogcímre a kft. is igényelte a támogatást és megkapta.  A MÁK megállapította, hogy ezért a 
társulás a megkapott normatívára nem jogosult és kötelezte az összeg visszafizetésére. A 
társulás elnöke 2013. október 28-i levelében írásos tájékoztatást kért a kft. ügyvezetőjétől az 
összegek felhasználásáról, továbbá, hogy a kft. mikor utalja vissza a kistérségi társulásnak az 
átadott normatívát. A kft. fenti ügyben készített beszámolóját a társulás 2013. december 4-i 
határozatában előterjesztett formában nem fogadta el. A társulás a 2013. december 5-i 
határozatában felkérte az ügyvezetőt, hogy a házi segítségnyújtás további ellátásáról 
egyeztessen a polgármesterekkel. Az egyeztetés következtében a kft. a házi segítségnyújtásra 
vonatkozó szolgáltatási területe jelentősen lecsökkent, az alkalmazottak elbocsátásra kerültek. 
A társulás azóta sem döntött arról, hogy a finanszírozás miatt a társulás által a MÁK-nak 
visszafizetendő normatívát a kft-nek vissza kell téríteni a társulás felé. A Kft. 2013. december 
31-én fennálló vagyoni és pénzügyi jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adott.  
 
Székely Szilárd elmondta, amikor megvizsgálták a kft. gazdálkodását, akkor az AD-MŰ Kft. 
azt mondta, hogy nem tudott valós képet alkotni róla, tehát részére nem áll minden 
dokumentum rendelkezésére hitelt érdemlően. Ő két levelet írt az ügyvezetőnek, hogy 
készítsen részletes beszámolót, de ezt kérte tőle nyáron, majd ősszel.  
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Akkor kapott egy beszámolót novemberben, amikor kérte a pénzt, de nem engedték meg a 
jegyzőkönyvvel ellentétben, csak egyhavit engedélyeztek. Nem járult ahhoz hozzá, hogy a 
tanács elfogadja az ügyvezető által beadott beszámolót, mert sem a Felügyelő Bizottság, sem 
könyvvizsgáló nem látta. Akkor a tanács érdemben nem dönthet róla. A társulás a 24 mFt 
felhasználására pedig nem adott engedélyt a társulás.  
Lehet, hogy nem követelte vissza, lehet ebben hibáztak, hogy elnökként visszakövetelte és ez 
nem volt elég, de tudni kell, hogy a pénzügy adta át, mert a kft. működésképtelen lett volna. 
Törvényesen átadták azt a pénzt, a társulásnak döntés nélkül vissza kellett volna adni a pénzt, 
ugyanis nem támogatásként kapta, hanem támogatási előlegként, amit vissza kell fizetni, amíg 
megérkezik az állami támogatás. Ő erre felhívta a figyelmét a levelében. A társulási ülések 
határozatképtelensége állandó probléma volt.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a társulásnak a zárszámadás elfogadásakor kellett 
volna döntéseket hoznia, semmit nem hozott, mert nem fogadta el az egészet.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő nem örül ennek a helyzetnek, de legalább részleteibe is 
belelát a dolgokba, továbbá nem örül annak, hogy akkor látnak bele a dolgokba, amikor baj 
van. A korábbi időkben, amikor szóba került a társulás működése, a képviselők kérdéseket 
tettek fel, akkor nem kaptak információt, hivatkozva arra, hogy Székely Szilárd az elnök és 
nekik ehhez nincs közük.  
A 4./ napirendi pontban elfogadták a gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolót, amihez az 
SVI vezetője is hozzáfűzte a maga beszámolóját. Tárgyban nem a gyermekjóléti ellátásra 
vonatkozik, hanem csak részben. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a gyermekjóléti ellátásról szóló beszámoló része 
az intézmény tevékenységéről szóló szakmai beszámoló. Nem várhatnak tőle teljesen 
tökéletes szakmai jellegűt, hiszen ő ügyvezetőként nyilván a sérelmeit fogja a testület elé 
feltárni, valóban másról szól az anyag háromnegyed része, mint amiről szólni kellene.  
 
Székely Szilárd elmondta, hogy a 24 mFt visszafizetési kötelezettségéről a testületnek 
folyamatosan beszámolt.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy amióta baj van a társulás körül, onnantól 
kezdve van a testület részleteiben tájékoztatva. De a korábbi évekről nem volt tájékoztatás.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a hétfői kistérségi társulási ülésen elhangzott 
az 5 mFt-os hiány, ami a tagdíjak be nem fizetéséből jött össze.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta, hogy a testületnek két döntést kell majd hozni. Az egyik 
javaslat, hogy a Felsőegerszeg Község Önkormányzatának döntéséhez csatlakozzon Sásd 
Város Önkormányzat Képviselőtestülete, mely szerint közösen kezdeményezzék a társulás 
megszüntetését és ezzel kapcsolatban a társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás 
tervezet előkészítését.  
 
Székely Szilárd elmondta, hogy van még olyan pályázat, mely működik még, továbbá a 
GYEP-nél még folyik az elszámolás. Ez a két pályázat kb. 600 mFt. Megkérdezte, hogy ez a 
döntés a két pályázat fenntartását, működését hogyan érinti, készült-e valamilyen vizsgálat 
erre vonatkozóan? 
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a társulás megszüntetésére vonatkozó 
megállapodásban erre kell kitérni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a GYEP kb. november végéig lenne. 
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy jegyző úr fenti javaslatát fogadják 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, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

75/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
csatlakozva Felsőegerszeg Község Önkormányzata döntéséhez 
kezdeményezi a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetését. 
Megkeresi a július 1-től társulási tagönkormányzatokat, hogy a társulás 
közös megegyezéssel történő megszüntetését támogassák és a 
megszüntető megállapodás tervezetet könyvvizsgáló bevonásával 
készítsék el. A képviselőtestület felhatalmazza alpolgármesterét, hogy a 
tagönkormányzatokat e kezdeményezéssel keresse meg és kérje, hogy 
nyilatkozzanak.  
A képviselőtestület úgy ítéli meg, hogy a társulás céljai megvalósultak, 
illetve a törvényi változások, valamint a társulás korábbi döntései 
alapján a társulás által ellátott önkormányzati feladatok ellátása a 
társulásnál megszűnt, illetve kiszerveződött. Az alapító tagok 
folyamatos kilépése és további várható kilépések miatt a 
képviselőtestület úgy ítéli meg, hogy a társulás fenntartása a jövőben 
már nem indokolt. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy amiért elsődlegesen szükséges a társulási 
megállapodás módosítása az a július 1-i taglétszámváltozás miatt szükséges, tehát a kilépő 7 
önkormányzat kilépését követően felül kell vizsgálni a társulási megállapodást annak 
érdekében, hogy azon is keresztül kell vezetni. Vásárosdombó és körzetének kilépésével 
mikrokörzet szűnik meg, ezért a megállapodás mellékletében, elnökségi létszámban is 
változások állnak elő.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megállapodás 
módosítását fogadja el. 
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

76/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulás megállapodás módosítását elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 
 

 
8./ Védőnői szolgálat fejlesztésére pályázat beadása 
 Előadó: Koszorus Tímea jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Koszorus Tímea jegyző elmondta, hogy kb. 5 évvel ezelőtt a védőnők vállalkozásba mentek 
át, régóta vártak erre a pályázati lehetőségre. Akkor úgy kötötték a vállalkozási szerződést, 
hogy bár az önkormányzat marad a tulajdonosa az épületnek és ők felelősek az épület 
karbantartásáért, ha valamikor bármikor nagyobb volumenű felújítás szükségeltetik, akkor 
arra majd közösen keresnek megoldást. Akkor is arra gondoltak, hogy a közös megoldás egy 
pályázat benyújtása lehet majd. A tető beázik, a nyílászárók tönkrementek. Most végre kiírtak 
egy pályázatot. A pályázatot helyi önkormányzatok adhatják be, melynek benyújtási 
határideje 2014.06.24. A pályázat támogatja a helyiségek külső és belső felújítását az 
akadálymentesítés és energiahatékonysági szempontok figyelembe vételével. Az igényelhető 
támogatás mértéke a projekt összes elszámolható költségének 100 %-a. Az igényelhető 
támogatás összege projekt szinten minimum 10 millió, maximum 60 millió forint. Ennek 
megvalósítására 12 hónap áll rendelkezésre. Előreláthatólag 20 nyertes pályázat lehet.  
 
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásos határozati 
javaslatot fogadja el.  
 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
77/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
akként határozott, hogy támogatási kérelmet nyújt be az Új Széchenyi 
Terv keretében megjelent az „Egészségügyi alapellátás fejlesztése című, 
DDOP-3.1.3/G-14. kódszámú pályázati felhívásra, melynek keretében a 
védőnői szolgálat épületének korszerűsítésére kíván támogatást 
elnyerni. 
 
Felkéri az alpolgármestert, hogy a pályázat előkészítése érdekében a 
szükséges teendőket lássa el. 
 
Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy a támogatási kérelmet 
benyújtsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
 
9./ Sásd Kultúrájáért Közalapítvány megszűntetésére vonatkozó döntés kiegészítése 
 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy januárban döntött a testület a közalapítvány 
megszüntetéséről. Megszüntették az alapítvány számláját, némi tartozása (14 eFt) is volt, 
melyet az önkormányzat kiegyenlített. A bíróság a hiánypótlásban azt kérte, hogy az 
önkormányzat végelszámolót jelöljön meg annak ellenére, hogy az alapítványnak nincs 
vagyona. Megkérték Gál Attilát, hogy vállalja ezt a feladatot.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

78/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 16/2014.(I.23.) KTH számú 
határozatát kiegészítve a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetése ügyében az 
alábbi döntést hozza. 
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Az önkormányzat mint alapító megállapítja, hogy a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány 
jelenleg több okból (személyi feltételek hiánya, az alapítványi vagyon felélése) nem 
tud működni, az alapítványi célok a közművelődési intézmény (Sásdi ÁMK) 
fenntartásával, a Sásdon működő, közművelődési tevékenységet kifejtő civil 
szervezetek munkájának segítésével hatékonyabban valósíthatók meg. Az alapító arra 
tekintettel, hogy az alapítványi célok más módon, főként intézményi keretek között 
hatékonyabban végezhetők, kezdeményezi a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány jogutód 
nélküli megszüntetését, végelszámolást rendel el.  
A végelszámolás kezdő időpontja a határozat meghozatalát követő nap. A képviselő-
testület az alapítvány végelszámolójának Gál Attilát, a kuratórium tagját jelöli ki. 
A képviselő-testület megállapítja, hogy a közalapítvány bankszámlája megszűnt, az 
alapítvány vagyonnal nem rendelkezik. A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az 
alapítvány esetleges vagyonát hasonló célú alapítvány javára kell fordítania. 
 
Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 

 
 
10./ Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja nyári nyitva tartása 
 Előadó: Bódog Vilmosné intézményegység-vezető 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az intézményegység-vezető írásos anyagát 
mindenki kézhez kapta. A korábbi évekhez hasonlóan a könyvtár nyáron egy bizonyos 
időszakban zárva tart. A szerdai nyitva tartással megoldott a könyvtárhasználók könyvtári 
kiszolgálása. A ház a zárva tartástól függetlenül alkalmazkodik a bérlők igényeihez. 
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásos előterjesztést fogadják el.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

79/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárult ahhoz, hogy a Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési 
Központja nyári nyitva tartás rendjéhez, mely szerint a Városi Könyvtár 
2014. július 7-2014. augusztus 11-ig szerdai nap kivétellel zárva 
tartson. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
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11./ Tájékoztató az alsóőrsi üdülővel kapcsolatos intézkedésekről 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy két anyagot osztottak ki a testület részére. Az egyik 
az ügyvéd által elkészített jogutódlást megállapító okirat, amit a földhivatalhoz már 
harmadszor fog benyújtani különböző kiegészítésekkel. Leírták, megfogalmazták azt, hogy 
miért gondolják, hogy az ÁMK a tulajdonosa az alsóőrsi ingatlannak. A másik anyag egy 
email, amit Kocsisné Walter Ilona a KLIK Tankerületi Igazgató asszonyának írt, mely szerint 
kérte, hogy forduljon jogi állásfoglalásért az ő szakértőjükhöz, mert amennyiben ők átadnák 
használatra, jelen pillanatban úgy ítéli meg, hogy nincs kinek átadni, ugyanis a KLIK nincs 
erre felhatalmazva, hogy ilyen megállapodást kössön. Másrészt felmerült az „Engedd, hogy 
segíthessünk” Alapítványnak a neve, melynek Rabb Győzőné a kuratórium elnöke, ez az 
iskoláért van ez az alapítvány. Ez még sem jó, mert az alapítóknak az okiratot módosítani 
kellene. Jelezte, hogy ebben az egy évben oda kanyarodtak vissza, ahonnét elindultak. A 
tavalyi évben év elején a testület olyan döntést hozott, hogy felajánlja az iskola közösségének 
használatra térítésmentesen az alsóőrsi ingatlant. Ez közfelháborodást okozott néhány 
érdekeltségi körben, mert nem a használattal volt a gond, hanem a tulajdonjogon. Ennek 
érdekében közösen belevezették magukat egy olyan jogi csapdába, ahonnét nem tudtak 
kijönni. Az eredmény az lett, hogy bezárták az üdülőt, amit így kellett tenniük. Az ÁMK 
alapító okiratában ott van jogelődként az általános iskola.  
Akkor azt mondta hagyják az önkormányzat tulajdonjogát és törvények alapján jogutódlás és 
az alapító okirat figyelembe vételével legyen az ÁMK a tulajdonos. Beszélt erről az 
ügyvéddel és ezen a vonalon indultak el. Alpolgármester asszony megkérdezte ügyvéd urat, 
hogy a nyáron kinyithat-e az üdülő vagy sem? Az ügyvéd úr azt válaszolta, mivel más a jogi 
helyzet, ezért kinyithat az üdülő. Innentől a tulajdonjog nem vitatott. Tavaly július 1-től az 
ÁMK-nak csak egy alapítója van, mégpedig a sásdi önkormányzat. Egyértelműen Sásd város 
az ÁMK alapítója, fenntartója, irányítója. Két lépcsőben lesz az önkormányzat tulajdona, 
először átkerül jogutódlással az ÁMK-hoz és az alapján majd ingyenes átadással át kell adni a 
sásdi önkormányzatnak. Ezért gondolták azt, hogy az üdülőt vigye a KLIK és használják úgy 
az ingatlant, ahogy azt az örökhagyó akarta. Ma beszélt Kocsisné Walter Ilona KLIK 
tankerületi igazgató asszonnyal és azt mondta, hogy az ő jogtanácsosuk úgy nyilatkozott, 
hogy nem tudják ők átvenni, mert a jogszabály részükre nem engedi meg. Az alapítvánnyal az 
a baj, hogy jelen pillanatban az alapítvány okiratával ellentétes, hogy ezt az üdülőt használja, 
nem engedi meg a jogszabály sem. A testület döntsön úgy, hogy az iskola közösségének adja 
használatra. A használat rendjére legyen kidolgozva egy háromoldalú megállapodást 
(polgármester, iskolaigazgató és a tankerületi igazgató ellenjegyzésével) és ez alapján kapja 
meg maga az iskola erre a célra használatra. Ehhez kérte a testület felhatalmazását, hogy 
készítsék elő a tervezetet.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő nem érti, mert akkor eddig is kinyithatták volna az üdülőt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az ügyvéd úr válasza alapján lépéseket tett, 
elment az iskolába és ez alapján elkezdődött a nyaralás megszervezése Alsóőrsön.  
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a jövő héten tárgyaljanak a háromoldalú 
megállapodásról, hatalmazza fel az alpolgármestert a megállapodás aláírására.   
 
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:   Sásd Város Képviselőtestületének 

80/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
1./  Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a már megszűnt 

Települések Oktatási Társulása Sásdi Általános Iskolája (7370. Sásd, 
Szent Imre u. 29.) 1/1-en részben tulajdonaként nyilvántartott alsóőrsi 
belterületi 596. hrsz-ú természetben 8226. Alsóőrs, Vöröshadsereg u. 
40. (ténylegesen: Füredi u. 54.) szám alatti lakóház, udvar 
megnevezésű ingatlan tulajdonosaként az Önkormányzat 
intézményeként működő Sásdi Általános Művelődési Központot 
(7370. Sásd, Rákóczi F. u. 3.) tekinti jogutódnak.  
A Dr. Halmos Péter ügyvéd által készített és ellenjegyzett 
előterjesztéshez becsatolt tárgybani jogutódlást megállapító okiratot a 
képviselőtestület jóváhagyólag tudomásul veszi. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármesteri feladatokat ellátó 
Rabb Győzőné alpolgármestert és Gálné Banizs Gabriella ÁMK 
igazgatót, hogy kezdeményezzék jogutódlás címén  a tulajdonjog 
átvezetését.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
  Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató 

2. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alsóőrsi üdülőt a 
végrendelkező akaratára is figyelemmel Sásdi Általános Iskola pedagógus 
közösségének használatába adja. 
Képviselő testület elhatalmazza alpolgármesterét, hogy a Sásdi Általános 
Iskola pedagógus képviselőivel és a KLIK tankerületi igazgatójával 
egyeztessen az alsóőrsi üdülő használatba adásának feltételeiről és az erre 
vonatkozó megállapodás tervezetről, melynek elfogadásáról a 
képviselőtestület a soron következő testületi ülésén dönt.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
12./ A sásdi viziközmű létesítmények, eszközök felújításának 2014. évi üteme 
 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán a DRV Zrt. részéről Vadas 
Zoltánnal és 2 fő műszaki kollégájával tárgyaltak. Elmondták, hogy három fontos dolognak kellene 
megtörténni a szennyvízzel kapcsolatosan. Az Arany János utcában átemelő szivattyú cseréje, ennek 
költsége nettó 880 eFt. Arad-Rákóczi utcai átemelő cseréje nettó 350 eFt. Ezt a két munkálatot a 2014. 
évi eszközhasználati díjból szeretnék fizetni. Erre éves szinten 3 mFt van elkülönítve. Ez a két tétel kb. 
1,5 mFt lenne. Nagyon fontos lenne, ha ezek a munkák elkészülnének. A DRV Zrt. munkatársai 
megvizsgálták a tűzcsapokat, 4 db tűzcsap cserére szorul. Ezt is az eszközhasználati díjból szeretnék 
fizetni, az összege nettó 1.400 eFt. 
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a szolgáltató kérését támogassák az elhangzottak szerint. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
81/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az eszközhasználati díj terhére hozzájárul, hogy a viziközművet 
üzemeltető DRV Zrt. a 2014. évben az Arany János utcai átemelő 
szivattyút és az Arad-Rákóczi utcai átemelő szivattyút cserélje. Ezen 
felül hozzájárul 4 db tűzcsap cseréjéhez is. A költségek előreláthatólag 
összesen a nettó 3 mFt-ot nem érik el.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 

 
13./ A Sásdi ÁMK Óvodájának alapfeladata módosítása 

Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
  Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója 

 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a tervezett változtatás a köznevelési törvény 
szerint átszervezésnek minősül, melyről a fenntartónak a módosítást megelőzően május 
végéig kell döntenie. Előzetesen ki kell kérni továbbá a jogszabály szerint véleményezésre és 
egyetértésre jogosultak véleményét is. A mai napon a fenntartói döntést meg kell hozni, aztán 
majd a legközelebbi ülésen a döntésnek megfelelően módosítani kell az intézmény alapító 
okiratát is. 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója elmondta, hogy pontosítani szükséges a 
sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése alapfeladat tartalmát. Szakértővel 
egyeztetve javasolja, hogy a törvényben foglalt esetek közül töröljék a halmozottan 
fogyatékos gyermekek és az autizmus spektrum zavarral küzdők óvodai nevelését, ezen 
súlyos esetek kivételével ugyanis minden gyermek óvodáztatását vállalni tudják. Törölni kell 
továbbá a magyar nyelven folyó cigány kulturális nevelés feladatot, mivel ehhez már 
elegendő kapacitással nem rendelkeznek, ehhez állami támogatás sincs. Fel kell venni helyette 
a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programját. 
Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy az átszervezéshez egyetértését adta a két 
nemzetiségi önkormányzat, továbbá a szülői szervezet és a nevelőtestület is.  
 
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy hozzon fenntartói 
döntést arról, hogy a Sásdi ÁMK köznevelési intézményt átszervezi, 2014. augusztus 1. 
napjától törli az alapfeladatok közül a halmozottan fogyatékos és az autizmus spektrum 
zavarral küzdő gyermekek óvodai nevelését, a cigány kulturális nevelést. Felveszi továbbá az 
ellátott feladatok közé a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekek óvodai 
fejlesztő programját a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 173.§-a szerint. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

82/2014.(V.29.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
fenntartói döntést hoz arról, hogy a Sásdi ÁMK köznevelési intézményt 
átszervezi, 2014. augusztus 1. napjától törli az alapfeladatok közül a 
halmozottan fogyatékos és az autizmus spektrum zavarral küzdő 
gyermekek óvodai nevelését, a cigány kulturális nevelést.  
Felveszi továbbá az ellátott feladatok közé a halmozottan hátrányos és 
hátrányos helyzetű gyermekek óvodai fejlesztő programját a 20/2012. 
(VIII.31.) EMMI rendelet 173.§-a szerint. 
 
Határidő: alapító okirat tervezet beterjesztésére: 2014. június 30. 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 
 
E g y e b e k 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, két kérése lenne, az egyik, hogy a Fáy utcai 
garázssor előtti kátyúk kőzúzalékkal való feltöltését kellene megoldani, a másik kérése, hogy 
a Fáy u. 27. melletti vízelvezető árok helyreállítását kellene megoldani, itt nem is kellene 
betonozni, mert vannak járólapok és ha géppel elő van készítve, akkor a lapokat le kellene 
tenni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a kátyúk feltöltése már felírásra került.  
Sajnos probléma még Hörnyéken a Vámosi Lászlóék előtt, ha nem lesz megcsinálva az árok, 
akkor hamarosan beszakad, akkor sokkal nagyobb kár lesz. Ez a probléma is már több éves 
dolog.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a járdafelújítással kapcsolatban mi a 
helyzet? 
 
Merk Zsolt  ügyvezető elmondta, hogy a Kossuth Lajos utcai járda felújítási költsége kb. 200 
eFt. Arról beszéltek, hogy árajánlatot kellene kérni arra, ha leaszfaltoznák, mert ez jobb 
megoldás lenne.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Szabó Sándorral ma beszélt, megbeszélték, 
hogy a jövő héten kimennek a helyszínekre és felmérik a szükséges javításokat, ennek 
kapcsán megtekinti majd a járdát is.  
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy kérelmet fog benyújtani a Béke utca mindkét 
járdájának megjavítására. Személy szerint ő már ezt többször jelezte és kérte, hogy javítsák 
meg.  
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Dr. Jusztinger János képviselő kérte a testületet, hogy a Zenekarnak biztosítsa a 
fonyódligeti üdülőt három éjszakára önköltséges alapon, az időpont augusztus 22-25. napjáig. 
A testület döntött már erről korábban, mely a zenekar, nyugdíjas klub és a roma nemzetiségi 
önkormányzat üdülésével kapcsolatos.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a fonyódligeti táborral 
kapcsolatban új házirend lesz, tehát minden megváltozik.  
 
Hausmann Mária képviselő a Sásdi Polgárőrség nevében kérte, mint elnök, hogy 
szeretnének kérni egy helyiséget, ahol a polgárőrség az üléseit megtartaná. A Sásd, Szent I. u. 
23. szám alatti épületben lévő üres irodák egyike megfelelne részükre. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az a 27 települési önkormányzat tulajdona, a 
sásdi testület ebben nem dönthet.  
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


