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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. június 23. 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, Dr. Kajdon Béla jegzyő, 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 kiadott napirendeken kívül az alábbi
napirendi pontokat tárgyalják meg:
11./ napirendi pontként:
„Játszótárs”- a Sásdi Általános Művelődési Központ
Óvodájának a fejlesztése című DDOP-3.1.2-12-2012-0006.
azonosító számú projekt támogatási szerződésének módosítását,
12./ napirendi pontként:
Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti irodaépület felújítására elnyert
Leader támogatás megelőlegezését,
13./ napirendi pontként:
Tanuszoda létesítéséhez önerő felajánlását,
14./ napirendi pontként:
Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft.
irodabérletét.
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
15-16./ 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./

Alsóőrsi üdülő használati szabályzata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3./

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésére vonatkozó döntés módosítása,
kiegészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

Tűzoltóőrs létesítésére vonatkozó területjuttatási megállapodás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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5./

Sásdi ÁMK alapító okiratának módosítása, SNI alapfeladatok pontosítása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

6./

Sásd belterületi utak burkolatának felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

7./

Sásd, Szent Imre u. 14. szám alatti épület bontására vonatkozó döntés felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

8./

Térfigyelő kamera létesítése a Hősök terén
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

9./

Általános Iskola D épület tetőszerkezetének felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

10./

KEOP-2014-4.10-0/F. önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai fejlesztése
megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia régiókban című
konstrukcióhoz pályázat beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

11./

„Játszótárs”- a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának a fejlesztése című
DDOP-3.1.2-12-2012-0006. azonosító számú projekt támogatási szerződésének
módosítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

12./

Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti irodaépület felújítására elnyert Leader támogatás
megelőlegezése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

13./

Tanuszoda létesítéséhez önerő felajánlása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

14./

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. irodabérlete
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

15./

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

16./

2014. évi kitüntetés adományozása
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
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Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy az előző testületi ülésen
bejelentette, hogy a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatokat
a társulási tanács megtárgyalta, elbírálta. Intézményvezetőnek Szanyi Angélát megválasztotta.
Június 2-án kaptak egy levelet, melynek értelmében Szanyi Angéla visszalépett. Azzal
indokolta, hogy aggályosnak ítéli meg a hatékony szakmai munka végzését, mint
gyermekjóléti és szociális intézményvezető. Ezt követően a polgármesterekkel egyeztetett.
Aljegyző asszonnyal közösen arra a megoldásra jutottak, hogy Babodi Adriennt bízták meg 3
hónapra az intézmény vezetésével, ő megfelelő iskolai végzettséggel rendelkezik. Ő helyette
szükség volt gyermekjólétis szakembert felvenni, ennek megoldásában pedig a
mindszentgodisai polgármester segített. 2014. június 5. napján tartották a társulási ülést, ezen
az ülésen döntött a tanács a megbízott intézményvezető határozott idejű megbízatásáról. A
megbízott intézményvezető kérte, hogy a hivatal a pénzügyi dolgokban segítse munkáját.
Továbbá ezen az ülésen döntöttek arról, hogy újra kiírják az intézményvezetői pályázatot.
Úgy döntöttek, hogy szélesebb körben is meghirdetik a pályázati felhívást.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy június 13. napján nagy vihar volt Sásdon, ennek
következtében a Családsegítő Szolgálatnál a villám becsapott, nagyon nagy károkat okozott,
ezáltal a telefonok, fax, számítógépek tönkrementek. Elmondta, hogy minden biztosítva van, a
kárfelmérések megtörténtek. Megrendelték a villámvédelmi kiépítést, melyet Koller Zoltán
fog elvégezni. Ugyanezen a napon a rendőrség épületébe is becsapott a villám.
2014. június 10. napján volt a Bm. Önkormányzat Közgyűlésén, ahol a Bm. Területfejlesztési
2014-2020. Programról tájékoztatás volt. Első helyen kiemelendő a kerékpárút az egész
megyére vonatkozóan, itt érintik a zsáktelepüléseket.
2014. június 13. napján megkereste a Zölderő Szociális Szövetkezet, ők bérelnek a volt
költségvetési üzemnél egy műhelyt bruttó 50 eFt/hó bérleti díjért. 11 főt fognak alkalmazni 18
hónapon keresztül, ebből 6 hónap lesz a tanfolyam és 2 hónap lesz a foglalkoztatás. A munka
keretében járdalapokat fognak gyártani. Jelentkezett egy másik szövetkezet is, ők majd a
héten fognak az önkormányzathoz eljönni. Ennek kapcsán megkérte Urvald Pétert, hogy az
emeleten lévő irodahelyiségben tartott dolgokat el kellene vinni, mert szükség lesz az
irodahelyiségre. Felajánlotta, hogy Merk Zsoltnak, ha szól, segíteni fog az elszállításban.
Urvald Péter a Történeti Téka vezetője megkérdezte, hogy milyen határidővel kell
kipakolnia?
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy amikor tudnak.
Urvald Péter a Történeti Téka vezetője megköszönte a lehetőséget, hogy eddig ott
tárolhatták dolgaikat.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola
faláról levették a Tanácsköztársaság megalakításával kapcsolatos régi táblát. Ez előtt felhívta
a képviselőtársait, mellyel Dr. Jusztinger János képviselő támogatása nélkül valamennyi
képviselő egyetértett. A táblát a Sásdi Honismereti Tékában helyezték el.
Tájékoztatta a testületet arról, érkezett egy kérelem, mely szerint Ferencz Judit sásdi lakos
családi háza előtti árokkal van gondja. Már régóta kérte, hogy legyen építve bejáró, mert nem
lehet a háza udvarába bemenni, sem megfordulni. Merk Zsolték kint voltak, megnézték, majd
a hétfői nap folyamán megcsinálják.
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Elmondta, hogy a hét folyamán személy szerint ő is és a képviselőtársai levelet kaptak Urvald
Pétertől, melynek tartalma mélységesen lesújtotta. Ennek kapcsán tájékoztatta a testületet
arról, hogy múlt hét folyamán beszélgetett Urvald Péterrel, azzal kereste őt meg, hogy
légkondíciót szeretne felszereltetni a Tékába. Úgy gondolta, hogy egy kötetlen beszélgetés,
amit folytattak egymás között. Úgy érzi, hogy amit ott beszélgettek azt nem azért mondta,
hogy bárhová kimenjen. Tovább nem azért mondta, hogy másnap Urvald Péter összehívja a
Téka tagságát. Semmi olyant nem mondott, hogy a sásdi Tékát szeretnék bezárni. Erre senki
nem kérte meg Urvald Pétert, hogy ilyent tegyen. Ő ilyenre utalást egyáltalán nem tett.
Nagyon nem szereti az ilyent. Úgy gondolja, ha bármi ilyen lenne, vagy a testület így döntene,
akkor arról személyesen tájékoztatást nyújtanának, vagy írásban keresnék meg. Ez csak egy
beszélgetés volt. Egyáltalán nem utalt a téka bezárására, hiszen az alapító tagok között van
édesapja is, aki hosszú évtizedeken át gyűjtötte az anyagokat. Ezzel a cselekedettel Urvald
Péter túllépte hatáskörét, senki nem kérte azt Urvald Pétertől, hogy hívja össze a Téka
tagságát.
Urvald Péter a Történeti Téka vezetője elmondta, hogy őt annak idején megbízták a
Történeti Téka vezetésével és a Honismereti Szakkör vezetésével. Úgy gondolja, hogy a
hatáskörét nem lépte túl. Nagyon örül, hogy nincs szó a Téka bezárásáról. Úgy érzi, hogy
saját hatáskörében hívta össze a Téka tagságát.
Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint túllépte a határt. Úgy gondolja nem kell itt
elkezdeni kampányolni és ezzel nem kell a városban a közhangulatot rontani.
Wéger Józsefné sásdi lakos megkereste azzal a kéréssel, hogy a temetőben nagyon sok fa van.
Meg kell nézni, hogy ki lehet-e vágni fát, vagy csak az alsó ágakat felnyírni.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2014. június 12-én volt az apparátus a fonyódligeti
gyermeküdülőben, ahol kihelyezett apparátusi értekezletet tartott jegyző úr. Egyúttal
megtekintették a lapos rész felújítását. Megköszönte a jelenlévő KLIK vezetésének és az
általános iskola igazgató asszonyának, hogy segítettek a munka elkészültében azzal, hogy a
náluk dolgozó Juhász Béla segített az üdülő felújításában. Továbbá megköszönte Merk
Zsoltnak és a Kft. dolgozóinak a sok munkáját. Márfi Alexandrának is megköszönte, hogy
függönyöket és függönykarnisokat adott az üdülő részére. Vásároltak az üdülőbe új hűtőt is.
Pintér Gábor képviselő elmondta, ő éppen most nyaraltat gyerekeket az üdülőben, valóban
azt tapasztalták, hogy nagyon szépen felújították, rendbe tették az üdülőt. Annyi észrevételt
tett, ha majd lehetőség lesz rá, akkor az emeletes ágyakat kellene lecserélni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a mai nap folyamán lejárt a KEOP-os ivóvíz
minőségi pályázat közbeszerzési eljárása. Beszélt a Turi Ügyvédi Irodával, akik elmondták,
hogy több érdeklődő is volt, de egyetlen egy komoly érdeklődő van, aki ezt vállalná.
Tájékoztatta a testületet, hogy a jövő hét folyamán hivatalosan is átadásra kerül a benzinkút
mellett megépített napelemes rendszer. Megkérte Hausmann Mária képviselőt, mint a Sásdi
Polgárőr Egyesület elnökét, hogy a polgárőrök arra is járőrözzenek. Megkérte Merk Zsolt
ügyvezetőt, hogy ezen területet kaszálják le az átadás előtt.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a családsegítőnél történt villámcsapás
következtében több ember kórházba került, szerencsére csak megfigyelés miatt kerültek be és
nagyobb baj nem történt. Köszönhető annak, hogy az érintésvédelmi rendszerük jó, néhány
évvel ezelőtt felülvizsgáltatta és megcsináltatta. Az épületen semmilyen kár nem keletkezett,
járulékos károk vannak. Ahol a számítógépek működtek, azok tönkrementek.
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Sem az egészségház, sem a volt hivatal épületre vonatkozóan a jogszabály nem írja elő a
villámvédelem kiépítését, mert nem akkora, hiszen ez területhez kötött, ennek ellenére még is
úgy gondolták, hogy kiépíttetik a rendszert és lebontják a régi URH-s rendszert. Engedélyes
tervet kell készíttetni, ami kb. 200 eFt, továbbá a két épületre további 200 eFt lesz.
Véleménye szerint ezen beruházás kb. 600 eFt-ba fog kerülni. Hozzátette valamennyi
középületeiken, beleértve az iskolát is, óvodát is, tankonyhát is, mindenhol van
villámvédelem kiépítve.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a Rendőrkapitányságtól tudnának kérni ehhez
valamennyi hozzájárulást?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy amikor a hivatal épületét megkapta a rendőrség és
az önkormányzat felújíttatta, akkor sem járult hozzá a rendőrkapitányság.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy néhány hónappal ezelőtt felajánlottak
részükre a rendőrnap alkalmából pénzösszeget.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez az épület az önkormányzat tulajdonában
van, mindamellett, hogy a KLIK is ott dolgozik.
Dr. Kajdon Béla jegyző a KEOP-os pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetést
és árajánlatot a képviselők részére kiküldte. A 8 település közös pályázatából 120 mFt jut a
városra. A víz minőségének jobb kell, hogy legyen a felújítás megtörténtével. A kiírásba a
kivitelezőnek kellett leírnia, hogy az ivóvíztisztító technológiából melyiket választotta. Egy
érvényes pályázat van. Úgy tudja, hogy ez a cég megbízható, korrekt cég, aki több ilyen
fejlesztésen már túl van. Az 5 tagú szakértői bizottságba van a Turi Ügyvédi Iroda részéről 1
fő, a projektmenedzser, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Bódog Tamás a műszaki
csoport részéről és Márton István műszaki tanácsadó, műszaki ellenőr. A műszaki tartalmat
nézik, hogy a pályázati kiírásnak megfelel-e. Ezt követően össze kell hívni a 8 település
polgármesterét, ahol kiegészítve a közbeszerzési szakértővel és a Márton István műszaki
tanácsadóval ismételten ezt az egy ajánlatot fogják megtárgyalni Döntéselőkészítő Bizottság
címszó alatt, majd ezt követően tárgyalja a sásdi képviselőtestület.
A mai nap folyamán kapott levelet Tiffán Zsolttól, a Megyei Közgyűlés elnökétől, aminek a
tárgya a Bm. Önkormányzat elkészítette a Baranya Megyei Területfejlesztési Program 20142020. című dokumentum környezeti hatásvizsgálatának társadalmasításra szánt változatát. Az
egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló kormányrendelet alapján
önkormányzatuk véleményezésre megküldi a dokumentumot a városi önkormányzat számára.
Arra kérték, hogy július 13. napjáig véleményezze. Küldtek hozzá egy CD anyagot, amit meg
kell néznie és írásban kell véleményeznie. Felajánlotta, hogy mindenki részére készít egy
másolatot.
Dr. Jusztinger János képviselő Urvald Péter levelével kapcsolatban tudomása szerint
egyedül ő reagált a levél tartalmára. Személy szerint őt is meglepte a levél, de úgy gondolja
nem olyan komoly ez az ügy, mint ahogy erről most szó van. Valószínű egy egyszerű
félreértésről van szó, véleménye szerint mindkét fél jót akart. Urvald Péter, amivel megbízták,
azóta végzi ezt a feladatot. A Pénzügyi Bizottságon nézte a TÉKA bevételeit, úgy látja, hogy
jól végzi a feladatát. Az lehet, hogy ezt a dolgot túlreagálta, de a hatáskörét semmiképp sem
lépte túl. A tagságot akkor hívja össze, amikor akarja. Megköszönte a Múzeumok Éjszakája
programjának a megszervezését.
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Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte Maksai Zsuzsannának is a munkáját a program
megszervezésében.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte Urvald Pétert, miből gondolta, hogy a testület a TÉKÁt bezáratná?
Urvald Péter a Történeti Téka vezetője elmondta, hogy a megbeszélés tárgyából és
hangulatából következtetett erre, illetve néhány olyan mondatból, amit úgy tűnik, hogy
túlreagált. Ő a Téka vezetésével lett megbízva, úgy érzi, hogy azért mindent meg kell tennie.
Feltételezi, hogy elbeszéltek egymás mellett. Megköszönte, hogy a Téka működését nem
kívánja a testület korlátozni, vagy megszüntetni.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy erről szó sem volt
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ilyen szóba sem került.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatót fogadja el. Továbbá vegye tudomásul az egészségháznál és a rendőrségnek helyet
adó épületnél történő villámvédelmi rendszer kiépítését 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:
Sásd Város Képviselőtestületének
94/2014.(VI.23.) 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.
A képviselőtestület az Egészségháznál és a Rendőrségnek helyet adó
épületénél történő villámvédelmi rendszer kiépítését az elhangzottak
szerint tudomásul veszi.

2./

Alsóőrsi üdülő használati szabályzata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a május 29-i testületi ülés után beszéltek
közösen Kocsisné Walter Ilonával, a KLIK vezetőjével, Kovács Lillával az általános iskola
igazgatójával arról, hogy megbeszéljék azt, végre a pedagógusok ebben az évben mehessenek
nyaralni Alsóőrsre. A megbeszélés alapján jegyző úr készítette el a kiadott írásos anyagot.
Kovács Lilla iskolaigazgatónak voltak kérdései.
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki részére kiküldték a szabályzatot. Az
érintett feleknek is megküldte, pénteken 10 óráig tehettek észrevételt ezzel kapcsolatban. Az
általános iskola igazgatója az alábbi észrevételt tette: Tisztelt Jegyző Úr!
Az alsóőrsi nyaraló használattal kapcsolatos tájékoztató levelét, valamint az Üdülő Használati
Szabályzatot megkaptam. Kérésére megküldöm a felmerülő kérdéseinket. Üdülő használati
szabályzattal kapcsolatos kérdésünk:
Az üdülőt igénybe vevő pedagógusok jogai és kötelezettségei 4. pontja: A Használó köteles
gondoskodni az ingatlan kisebb karbantartásáról, tisztántartásáról, a zöldterület gondozásáról,
a hulladék elhelyezéséről, és köteles a rendeltetésszerű állapotot folyamatosan fenntartani.
Szeretnénk megkérdezni, mit takar a kisebb karbantartási munka, amiről az iskolának kellene
gondoskodnia? Az iskola nem tud karbantartási munkákat végezni, mivel nem rendelkezünk
pénzösszegek felett és saját bevételünk sincs. Szeretném továbbá megkérdezni, hogy
megállapodást a későbbiek során sem köthetünk – abban az esetben sem, ha az alapítványhoz
kerül a nyaraló tulajdonjoga? Megállapodás hiányában mi garantálja az Üdülő Használati
Szabályzatban lefektetettek megvalósulását?”
Erre reagálva az alábbiakat válaszolta: „Tisztelt Kovács Lilla Sásdi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola Igazgató Asszony! Az alsóőrsi üdülő használati szabályzatával
kapcsolatos észrevételét ezúton is megköszönöm és számomra megnyugtató, hogy “csak”
ennyi észrevételt tettek. Feltételezem, hogy ennek alapján a képviselőtestület hétfőn este
tartandó ülésén a szabályzatot elfogadhatja.
A feltett kérdésére szeretném megnyugtatni, hogy a kisebb karbantartás esetében csak és
kizárólag olyan dolgokról lehet szó, amely az üdülőt használó számára semmilyen költséggel,
anyagráfordítással nem jár. Olyan meghibásodásokról beszélünk vagy gondolunk, amely
helyben azonnal különösebb szakértelem nélkül is javíthatók, elháríthatók. Pl. ilyen lehet
valamilyen rögzítő eszköz (csavar, patent, stb.) átmeneti fellazulása, meghibásodása. Minden
más esetben az önkormányzat köteles a jelentkező hibákat elhárítani, vagy javíttatni. Maga az
ingatlan takarítása, tisztántartása is bizonyos értelemben karbantartásnak számít. Az
alapítvánnyal kapcsolatosan tájékoztatom, hogy a nyaraló tulajdonjoga nem kerülne átadásra,
az alapítvány vagyonkezelő jogot kaphat. Ez a jog felöleli az ingatlan eladása, megterhelése
kivételével valamennyi tulajdonosi jogosítványt. A szabályzatban lefektetettek
megvalósulását a képviselőtestület garantálja, amennyiben ezt az ülésen elfogadja, onnantól
ennek használata ránk nézve kötelező. Megjegyzem egy megállapodás sem garantálna
semmit, hiszen a megállapodás bármikor felmondható. Az alapítvánnyal sem fognak tudni
megállapodást kötni, mivel az általános iskola, mint intézmény törvényi rendelkezések
alapján nem jogi személy, így a polgári jog rendelkezései szerint jogokat nem szerezhet,
kötelezettségeket nem vállalhat.
Az alapítványi megoldás azonban annyiban nyújt nagyobb garanciát, hogy tevékenysége
kifejezetten az iskola működéséhez kötődik. Ezért is nagyon fontos, hogy a kuratóriumban
olyan személyek legyenek, akiknek érdekükben áll az iskola működésének elősegítése.
Kérem fentiek szíves tudomásul vételét. Üdvözlettel: Dr. Kajdon Béla jegyző. ”
Elmondta, ha ez a szabályzat így rendben van, akkor a jegyzőkönyvbe írt átadás-átvételt leltár
szerint meg kell tenni.
Kocsisné Walter Ilona a KLIK vezetője megköszönte a testület pozitív hozzáállását.
Amikor a megbeszélést tartották, akkor nem igazán egy üdülő használatáról beszéltek, hanem
arról, hogy egy megállapodást fognak kötni, amiben az önkormányzat az iskola használati
jogát biztosítja. Nekik mindegy, hogy a tulajdon hol van, de szeretnék, ha a megállapodásban
az iskolára használati jogot lefektetnék, illetve ez alapján a Földhivatalban ez bejegyzésre
kerülne.
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Nem az üdülő használati szabályzatával van problémájuk, de azt kérnék, hogy ezt papírra
leírva próbálják leírni. A másik probléma, hogy nem jogi személy az iskola és ezért nem lehet
vele megállapodást kötni, az Áht. szerint jogi személy. Tehát ez nem zárja ki, hogy
megállapodást köthessenek. Így látják biztosítottnak, hogy az iskolának megmarad a
használati joga. A kiadott használati szabályzatban foglaltakkal egyetért.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója egyetértett
az elmondottakkal, azt szeretnék, hogy legyenek bejegyeztetve az önkormányzatnál, mert ez
megtörténhet, hiszen önálló jogi személy.
Dr. Kajdon Béla jegyző ő elmondta már korábban, hogy ez csak egy ideiglenes megoldás.
Személy szerint már szeretné az ingatlan kulcsait átadni, ezért kérte, hogy fogadják el a
szabályzatot azért, hogy legalább ebben az évben elkezdődjön a nyaralás.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója
megkérdezte a szabályzat értelmében mi garantálja a továbbiakat.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy mindenki szándéka az, hogy végre
rendeződjön ez az ügy és használhassák a pedagógusok. Nem ő nézte meg, nem a jegyző úr
nézte meg, hanem több ügyvéd, jogi szakértő nézte meg. Az ügynek most az lett a vége, hogy
tulajdonosként az ÁMK-t jegyezték be. Ennek biztosan oka van, hogy ez így lett. Ha ők
tulajdonjogot nem tudnak bejegyeztetni az általános iskolának, akkor egyéb jogot sem tudnak.
Ha még is az van, amit mondanak, akkor nem érti, hogy eddig min ment a vita hosszú
hónapokig, évekig, mert akkor a sásdi általános iskola lehetne a tulajdonos.
Kocsisné Walter Ilona a KLIK vezetője elmondta, hogy eddig is a földhivatalnál az iskola
volt bejegyezve.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, jegyző úr azon a vonalon halad, amit az ügyvédek
tanácsoltak, vagyis amit a jelenlegi ingatlan-nyilvántartási állapot tükröz. Ennek
figyelembevételével próbálta meg az egyetlen megoldási helyzetet megteremteni ezzel a
szabályzattal. Az biztos, ha nem lehet az iskola tulajdonos, akkor sem használó, sem
haszonélvező, sem más nem lehet.
Dr. Kajdon Béla jegyző kérte, hogy ideiglenes megoldásként ezt el kellene fogadni és
szorgalmazni kell, hogy az alapítvány tegyen jogi lépéseket, ami alapján átadnák. Akkor még
idén ezt a testület tudja megtenni. Akkor tulajdoni lapon az alapítvány vagyonkezelőként
bejegyezhető, akkor ez már jogi garancia is.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta,
hogy ez szabályzat és nem szerződés, ami a földhivatalnál is szerepelne.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta jelenleg a Sásdi ÁMK van bejegyezve
tulajdonosként
Kocsisné Walter Ilona a KLIK vezetője elmondta, hogy megállapodást szeretnének kötni
arra, hogy az önkormányzat átengedi a használati jogot az iskola részére.
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Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta,
hogy jegyző úr azt mondta, hogy nem önálló jogi személy az intézmény, ők úgy tudják, hogy
azok és köthetnek megállapodást, melyet a földhivatalhoz benyújthatnak.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az iskola soha nem tudja megkapni ezt a jogot, csak
az alapítvány.
Dr. Jusztinger János képviselő valóban már egy elfogadható megoldást kellene találni, hogy
ezen a nyáron már végre tudjanak nyaralni a pedagógusok Alsóőrsön.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta,
hogy a szabályzattal nincs semmi gondjuk.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, akkor teljesen felesleges volt az elmúlt időszak. A
jogi személynek a jogképessége azért az soha sem általános, mindig a céljához, tevékenységi
köréhez kötött. Nincs benne ez az üdültetés, akkor valószínűleg e körben nem lesz jogképes.
Javasolta, hogy vegyék le ezt a pontot napirendről, megígérte, hogy személyesen fog most
utánajárni és majd hívjanak össze rendkívüli testületi ülést.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta ezzel megint elmegy az idő, addig nem lehet
leltározni, nem lehet semmit tenni.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta addig is, hogy ez megkezdődhessen, akkor ebben a
szabályzatban kellene megállapodni. Úgy tűnik, hogy az iskola erősebb garanciát szeretne
magának biztosítani.
Dr. Kajdon Béla jegyző ez egy ideiglenes állapot, az a cél, hogy pár héten belül a nyaralást
megkezdhessék.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta,
nem szeretnének esetleg egy jogilag tisztázatlan helyzetben üdülni, azt mondják, hogyha
tavaly jó volt így, akkor már így is marad. Ők egy tisztázott jogi helyzetet szeretnének.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem lehet.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, a jogi helyzet jelenleg is tiszta, csak az iskola
érdekeinek nem felel meg teljesen. Utána fog nézni, hogy valóban megvalósítható-e, és ha
tényleg megvalósítható, akkor nem tudja, hogy eddig a jogi szakértők mit csináltak. Ő úgy
gondolja, hogy ebben igazat ad jegyző úrnak.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a
pedagógusok nevében elmondta, hogy inkább „beáldoznak” még egy nyarat, de legyen
tisztázott a helyzet.
Rabb Győzőné alpolgármester úgy gondolja, hogy Dr. Jusztinger János képviselő már eddig
is megtehette volna ezt, mert ha úgy érzi, hogy nem lehet bennük megbízni, akkor már utána
kellett volna néznie ezen dolgoknak.
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Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a legelső testületi ülésen, amikor erről szó
volt, a testületi ülés után a KLIK vezetőjének levelet írt, mely szerint felajánlotta a segítségét,
amire az a válasz érkezett, hogy van a KLIK-nek jogi szakértője, aki utánanéz ennek az
ügynek. A testülettől pedig erre megbízást nem kapott.
Rabb Győzőné alpolgármester úgy gondolja, hogy miért kellene megbízás, hiszen
képviselő, megtehette volna.
Dr. Jusztinger János képviselő visszautasította alpolgármester asszony által elmondottakat,
ugyanolyan képviselő ő, mint a többi képviselő, ő nem jegyző és a képviselőtestületnek ő nem
az ügyvédje. Úgy érzi, hogy a tudását mindig maximálisan a testületi munkának szentelte és a
rendelkezésére bocsátotta. Úgy látja, hogy nem olyan tiszta ez a helyzet, hogy „A”-t vagy
„B”-t lehessen mondani.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület előtt ott van a szabályzat, erről a
testületnek kell döntenie, ha a testület ezt minősített többséggel elfogadja, akkor az iskolánál
van a döntés, hogy hajlandó-e tudomásul venni és nyaraltatni, továbbá átvenni leltár szerint az
ingatlant.
Pintér Gábor képviselő elmondta, valóban nehéz probléma. Személy szerint valamennyire ő
is felelősnek érzi magát abban, hogy már a második nyár, amikor nem lehetett nyaralni.
Nyilván azért tette, hogy tiszta legyen a jogi helyzet. Saját költségén keresett meg ügyvédet ez
ügyben, de sajnos nem járt sikerrel. Javasolta, hogy kössenek egy kompromisszumot és
mehessenek a pedagógusok nyaralni. Garantálta, hogy amíg ő képviselő lesz és biztos abban
is, hogy akik most is képviselők azon lesznek, hogy az alsóőrsi üdülőt csakis kizárólag a
pedagógusok használhassák.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta,
hogy ősszel önkormányzati választás lesz, ki tudja, hogy milyen lesz az új képviselőtestület.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy fogadják el a szabályzatot és szeptember hónapban
térjenek vissza. Addig Dr. Jusztinger János képviselő úr is utánajár a dolgoknak, de addig a
pedagógusok menjenek üdülni.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy annak idején végrendelet alapján örökölte
meg az iskola az ingatlant, az a lehetősége mindig meg lesz az iskolának, ha egy létező jogi
személy, hogy ennek a végrendeletnek érvényt szerezzen. Megígérte, hogy pár napon belül
utánanéz a dolgoknak. A jelenlegi helyzet is tiszta jogi helyzet, csak kevesebb garanciát ad az
iskola részére, mint egy használati jog.
Pintér Gábor képviselő elmondta, a képviselőtestület tagja bárki lesz, akkor is csak sásdi
lakos lesz, tehát nem gondolná, hogy valaki a sásdi pedagógusok nyaralási lehetőségét
elvenné.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt alsóőrsi üdülő használati szabályzatát fogadja el.
Hatalmazza fel alpolgármestert a szabályzat 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 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
95/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt alsóőrsi üdülő
használati szabályzatát elfogadja.
Képviselőtestület egyúttal felhatalmazza Rabb Győzőné alpolgármestert
a szabályzat aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte a jelenlévő iskolavezetést, hogy az elfogadott
szabályzat szerint elmennek-e üdülni? Felkérik Dr. Jusztinger János képviselőt, hogy a fent
említett dolgokat nézze meg. Úgy érzi, hogy ezzel a szabályzattal a képviselőtestület
biztosította a pedagógusok üdülését Alsóőrsön, és szeptember hónapban visszatérnek majd
erre a dologra.
Kovács Lilla a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója a kérdésre
válaszolva elmondta, hogy igen.
A KLIK vezetője, az általános iskola igazgatója és képviselői távoztak a testületi ülésről.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy minél előbb a leltárt el kell végezni.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy levelet kell majd írni a testület döntéséről, mely
szerint a képviselőtestület a szabályzatot elfogadta, továbbá meg kell jelölni egy záros
határidőt, ameddig az ingatlant átveszik. Ha nem, akkor marad a jelenlegi állapot.

3./

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
módosítása, kiegészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

megszüntetésére

vonatkozó

döntés

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a képviselőtestület május 29-én hozott egy döntést,
mely a következő: „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.
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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.” Ezt a döntést kellene kiegészíteni majd. Abban az
esetben, ha ezt a tagok nem fogadják el, akkor az önkormányzat december 31. napjával
kiválik a társulásból.
Írt egy levelet a polgármestereknek, melyben tájékoztatja őket, hogy jelen pillanatban a
társulás működése törvénysértő, mivel nincsenek választott tisztségviselői, nem hozták létre
azokat a fontos szerveiket, amelyek nélkül nem lehet léteznie ennek a társulásnak. Jelen
pillanatban nincs elnöke, csak megbízott elnöke van. A törvény értelmében csak június 30.
napjáig lehet döntést hozni, amennyiben a megszüntetés közös megegyezéssel nem jön létre,
akkor tekintse úgy a többi fél, hogy a sásdi képviselőtestület június 30. előtt olyan döntést
hozott, amelyben a kiválás szándékát kimondja december 31-el.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy ez a döntés mennyiben befolyásolja az
eltűnt pénzek helyzetét?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az a könyvvizsgáló, aki vállalta volna 1.400 eFt-ért
ezt a munkát, ő visszaadta ezt a megbízást. Emiatt keresett egy másik könyvvizsgálót, de ő
már csak kizárólag a vagyon felmérésére és a vagyonelszámolás előkészítésére kapott
megbízást, ami alapján meg lehet szűntetni ezt a társulást.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, Sásd még felelősséggel tartozhat a pénzért.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a vagyont meg kell vizsgálnia, ez a feladata a
könyvvizsgálónak, ez alapján felméri, hogy mi hol van. Majd a társulás megszűntetéséhez egy
megállapodás tervezetet készít. A Kft-t vizsgálta a könyvvizsgáló, tájékoztatta őket szóban,
hogy semmilyen törvénysértést, visszaélést nem talált.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, ha kiválnak decemberben és valaki még a társulásban
marad, Sásdnak vagyonvesztéssel nem jár?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem, a vagyon megmarad. A szabály úgy szól, hogy
mindaddig a vagyont nem lehet kiadni a kivált tagoknak sem, amíg kistérségi, közösségi
feladatokat lát el. A megszüntető okirat, ha közös megegyezéssel megszűnik, ebben csak a 14
település dönthet, akkor nekik ott kell szabályozni, hogy mi lesz a közös vagyon sorsa.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a kistérségi társulás törvénysértő állapotban
van. Elmondta, hogy a társulási tagok szavazni sem mennek el.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, aki nem megy el szavazni, nem lehet felelősségre
vonni?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mi alapján.
Elmondta, hogy inkasszót már kibocsátott a Kincstár a kistérséggel szemben, de itt nincs
pénz. Van egy költségvetési szerve, ami inkasszálható lehetne, de akkor itt a dolgozók
biztosan nem kapnak fizetést.
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Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a legutóbbi társulási ülésen tájékoztatta a
társulást, hogy Sásd milyen döntést hozott. De azóta nem történt semmi.
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, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
96/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Többcélú
Kistérségi Társulás megszüntetésének kezdeményezése tárgyában
hozott 75/2014. (V.29.) KTH. számú határozatát kiegészíti az
alábbiakkal:
A társulás tagjaitól a társulási megszüntetési javaslat nem kap
támogatást, Sásd Város Önkormányzata 2014. december 31. napjával a
társulásból kiválik.
Képviselőtestület felhatalmazza alpolgármesterét, hogy a testület
kiválási szándékáról a Társulást tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

4./

Tűzoltóőrs létesítésére vonatkozó területjuttatási megállapodás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy írásban kiosztottak egy táblázatot, mely a
költségeket írja le. Az a terület, melyet a testület korábban felajánlott, jelenleg a piac melletti
terület. Már tartalék területet is próbáltak keresni, mely a Móricz Zs. u. utolsó házhelye. Erre
mondták, hogy a városban szeretnének lenni és nem a város szélén. Találtak még egy
vezetéket a területen, mely a Deák téri csapadékvizet vezeti el a föld alatt 1 m mélyen.
Továbbra is azt szeretnék, ha belső terület maradna meg részükre. Pontosan kimérték a
földhivatallal hivatalosan a területet, hogy mekkora most. E szerint készíttettek egy új rajzot a
földhivatallal és berajzoltatta pontosan a csapadékvíz vezetéket. Ez részükre nagyon fontos
volt, elkészült, elküldték részükre a rajzot. Várták a megállapodást, ami nem jött meg. Levél
érkezett tőlük, hogy majd Budapesten fogják jóváhagyni. Készíttetett egy költségvetést Bódog
Tamással, hogy mennyibe kerül az önkormányzatnak az a terület. Kérte a testületet, hogy
hozzon egy olyan határozatot, mely szerint fogadja el ezeket a költségbecsléseket és a testület
a költségvetés tartaléka terhére ezt különítse el a költségvetésében erre a célra.
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Szennyvízvezeték kiépítése 700 eFt, ivóvízvezeték kiépítése 500 eFt, gázvezeték kiépítése
600 eFt, út csatlakozás kiépítését kérték, a költségvetést ebből 1.800 eFt terhelné, amennyiben
a DRV Zrt.-vel sikerül megállapodni abban, hogy az eszközkezelési díj terhére, az elkülönített
alszámlán ami van, ebből a szennyvízvezeték és vízvezeték kiépítését finanszírozzák meg.
Kérte a testületet, hogy a kiadott anyagban szereplő költségbecslést a felsorolt tételekkel
fogadja el, és lehetőleg a szennyvíz- és ivóvízvezeték kiépítési költségekre a DRV Zrt-vel az
alpolgármester kezdjen tárgyalásokat.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy jegyző úr 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 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
97/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a katasztrófavédelmi őrs (tűzoltóőrs) létesítéséhez szükséges
közművekre a jegyzői előterjesztésben részletezettek szerint összesen 3
mFt-ot előirányoz a költségvetésének tartaléka terhére, melyből a
szennyvízvezeték és ivóvízvezeték leállások kiépítésére a viziközmű
szolgáltatót kéri fel és az eszközkezelési díj terhére finanszírozza meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

5./

Sásdi ÁMK alapító okiratának módosítása, SNI alapfeladatok pontosítása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy igazgató asszonnyal olyan alapító okirat
módosítást készítettek elő, amelyben pontosítanák az óvodai nevelés járulékos adatait, az
SNI-s gyerekek és a nemzetiségi óvodai nevelésről van szó. Az SNI-s gyerekekről a
köznevelési törvény szerint minden egységes változás szerepeljen az alapító okiratba. Tehát a
mostani pontosítással a valóságnak megfelelő fogalmazásokat hagynák benne. Bekerülne
viszont a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű gyermekekre külön óvodai fejlesztési
programja. A nemzetiségi óvodáztatásnál viszont a cigány kulturális nevelés programját
vennék ki, mert már évek óta nem kapnak rá támogatást. Ezen kívül még kisebb
módosításokat tartalmaz az alapító okirat, mely a Kincstár kérése volt.
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Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a múltkori döntésnek
megfelelően módosított alapító okiratot 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
98/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a 82/2014. (V.29.) KTH. számú határozatának
megfelelően módosított Sásdi ÁMK alapító okiratát elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

6./

Sásd belterületi utak burkolatának felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy mindenki kézhez kapta az írásos anyagot.
Ebből kivette a Sásd, Kossuth L. u. 16. szám alatt lévő járdát. Az ottani lakókat megkereste
egy vállalkozó, aki 75 eFt-ot kért a járda megépítéséért, de sajnos rossz lett a járda felújítása.
Így teljesen használhatatlan most a járda, feltétlenül meg kell csináltatni, hiszen lakik ott
rokkant beteg, aki tolószékes és most nem lehet használni a járdát. Szabó Sándor a Soltút Kft.
képviseletében megnézte és azt mondta, hogy erre lehet ráaszfaltozni.
Elmondta, hogy a Hősök terén nagy a baj, a Deák tér és ABC környéke is rossz állapotban
van. A Tompa M. utca és a Gárdonyi G. utcai kereszteződésben nagy gödör van. Továbbá
nagyon rossz állapotban van az Anna és Petőfi utcai behajtó.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, elfogadta a Soltút Kft. árajánlatát.
Dr. Kajdon Béla jegyző az előző testületi ülésen azt mondta, hogy szükség lesz
közbeszerzési eljárásra, de utánanézett és úgy értelmezték a törvényt, hogy nem kell
közbeszerzési eljárást lefolytatni, mivel felújításról van szó és nemcsak karbantartásról.
Ennek ellenére három cégtől kértek ajánlatot, amelyek alapján a Pénzügyi Bizottság
megállapította, hogy a Soltút Kft. ajánlata a legkedvezőbb az önkormányzat számára. Az
ajánlattevők ajánlati árát táblázatos formában a testületi tagok számára testületi anyagban
kiosztották.
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a Kossuth L. utcában a járda felújítása
mikorra várható?
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Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot Szabó Sándorral,
megkéri, hogy azonnal kezdjék meg a munkát.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Soltút Kft. árajánlatát fogadják el, a járda
kivitelezését vegyék előre, hogy minél előbb megvalósuljon.
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
99/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság
javaslatával egyetértve a Sásd város belterületi útjainak felújítására
beadott három árajánlat közül a Soltút Kft. (Solt, Kecskeméti u. 34.)
ajánlatát fogadja el az ajánlatában foglalt műszaki tartalommal és
részletezettséggel. Az előirányzott összeg bruttó 13.941.730,-Ft, melyet
az önkormányzat idei költségvetéséből biztosít
Képviselőtestület felhatalmazza alpolgármesterét a vállalkozói
szerződés fenti műszaki tartalommal megegyező megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

7./

Sásd, Szent Imre u. 14. szám alatti épület bontására vonatkozó döntés
felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a volt rendőrség épületének lebontásával
kapcsolatban több vállalkozót megkérdeztek, kb. 2 mFt lenne az épület bontása. A veszélyes
hulladékot Dombóvárra kellene elszállítani. A mentőállomás bontási-építési engedélye lejárt.
Az építési engedélynél az ÁNTSZ-től már megérkezett a hozzájárulásuk. Gyarmati Istvánnak
írt levelet, melyben leírta, hogy nem tudja az önkormányzat a bontást vállalni, ezért nagyon
fontos lenne egy megbeszélés, kb. két hete küldte el a levelet, azóta sem érkezett válasz.
Egyszerűen nem érti, hogy miért nem tesznek már valamit, hiszen a területet részükre
odaadták, a mentő meg tud fordulni, stb.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a közműveket még mindig nem kötötték le.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy támogassa a javaslatát.
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
100/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete visszavonja azt a
döntését, amelyben a Sásd, Szent Imre u. 14. szám alatti volt rendőrségi
épület bontását saját költségvetésének terhére vállalta, mivel a bontási
tevékenység megkezdése előtt tudomására jutott, hogy az Országos
Mentőszolgálat bontási engedélye lejárt és megújítására már nincs jogi
lehetőség. A képviselőtestület tudomásul veszi az e tárgyban
alpolgármestere által az OMSZ részére a bontást lemondó
tájékoztatóját. A képviselőtestület a bontási feladatokat a későbbiekben
sem tudja felvállalni, mivel az ehhez szükséges kapacitásokkal,
személyi és tárgyi feltételekkel már nem rendelkezik, és a későbbiekben
sem fogja tudni ezt biztosítani.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

8./

Térfigyelő kamera létesítése a Hősök terén
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta erre azért került sor, mert a térfigyelő kamerás
rendszer kiépítésére vonatkozó pályázat csak Pécs városában és Komló városában nyert. Nem
sokára befejeződik a szoborkert felújítása, sajnos a hétvégén a szoborkertből már loptak
belőle virágokat. Tényleg borzasztó, hogy az emberek mire képesek. Borbás Szabolcs már
kétszer készített árajánlatot a kamerákra. A legelső ajánlatot áprilisban készítette, ez három
helyszínről, a Rákóczi utcai csomópontról, a Hősök teréről és a temetőről készült. Ez 2.080
eFt-ba került volna. Nemrégiben ismét felvette a kapcsolatot Borbás Szabolccsal és elmondta
részére, hogy 3 db kamera, ami a legfontosabb lenne a Hősök terére, ide kellenek kellékek,
adathordozó, ez 1.200 eFt-ba kerülne.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, támogatja a javaslatot.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy mikorra fog elkészülni a legrövidebb idő alatt?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ő már a holnapi nap folyamán szól a
vállalkozónak, hogy kezdje el a munkát.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy támogassa a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
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
101/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a Hősök terén
történő térfigyelő kamerák kiépítését és erre a célra a költségvetéséből
1.200 eFt-ot biztosít.
Felhatalmazza alpolgármestert a vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

9./

Általános Iskola D épület tetőszerkezetének felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a KLIK részéről a műszaki
vezető megkereste őt és Bódog Tamást kb. 1,5 hónappal ezelőtt, mely szerint az általános
iskola D épületének tetőszerkezetével gondok vannak. Annak idején, amikor átrakták a tetőt,
nem jól csinálták meg a lécezést. Amikor őt megkeresték 1,5 hónappal ezelőtt, akkor az volt a
probléma, hogy 7 cserép lecsúszott a tetőről, de ezt akkor megjavították. Személy szerint
konkrét árajánlatot nem kért senkitől sem azért, mert amikor ezt a dolgot jegyző úrral
megbeszélte, akkor megnézték, hogy mi a KLIK és mi az önkormányzat feladata. Meg kell-e
az önkormányzatnak javíttatnia vagy sem. Ennek költsége kb. 1 mFt lenne.
Amikor az iskolában járt, akkor elmondták, hogy az iskola műfüves pályája megsüllyedt,
balesetveszélyes. Erre akkor kért árajánlatot, Markó Zoltán vállalkozó nyújtott be ajánlatot,
melynek költsége 138.430,-Ft. A szennyvízvezeték csőcseréje is indokolt lenne, erre Járányi
Zoltán vállalkozó 90 eFt-ban nyújtott be ajánlatot. Az iskola udvarán nagyon sokszor volt
csőtörés.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a törvény erejénél fogva vagyonkezelési jogot
kapott a KLIK az épületükre, ami 7 önkormányzat tulajdonában van. A vagyonkezelési
szerződésnél megnézte ezeket a dolgokat, amikor felmerültek.
Az ingatlan karbantartására, felújítására vonatkozó rész: „A KIK-et a vagyonkezelésében lévő
vagyonnal kapcsolatban megilletik a tulajdonos jogai, és terheli a tulajdonos kötelezettségei –
ideértve a számvitelről szóló törvény szerinti könyvvezetési és beszámoló-készítési
kötelezettséget is. A KIK gondoskodik a vagyonkezelésében levő vagyon értékének,
állagának megóvásáról, karbantartásáról, a szükséges felújítások, pótlások, cserék kivitelezési
munkálatainak elvégzéséről, elvégeztetéséről.„ Emlékeztette a testületet, minden évben Sásd
város helyi adójából az állam 36 mFt-ot leemel, hogy működtesse az általános iskolájukat.
Ilyen nagy szabású felújításnál, mint jelen esetben tetőfelújításról van szó, 7 önkormányzat a
tulajdonos, a további 6 önkormányzatot is meg kell kérdeni, mi a véleménye ebben a
kérdésben. A közös vagyon szabályai szerint, tovább kellene hárítani a rájuk eső részt, mert ez
értéknövelő felújítás már. Ettől függetlenül Sásd dönthet úgy, hogy a költségeket 1/1-ben
átvállalja és ezeket a dolgokat megcsináltatja, de nem kötelező.
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Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a megállapodás értelmében az
önkormányzatnak nem dolga. Véleménye szerint kérdezzék meg a többi tulajdonos
önkormányzatot.
Dr. Kajdon Béla jegyző a műfüves pályával kapcsolatban elmondta, hogy valószínűleg
garanciális hiba, tehát garanciálisan visszavezethető lehet. Ha garanciális, akkor nem a KLIK
joga. Véleménye szerint a műfüves pályázat az önkormányzatnak kell megjavíttatnia.
Pál Csaba képviselő nem érti, hogy a KLIK miért nem a felettesei felé terjeszti be a
kérelmeket, miért az önkormányzatot keresi meg? Amennyiben a felettes szervénél nemleges
választ kapna, akkor keressék az önkormányzatot.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a műfüves pályát
újíttassák fel Markó Zoltán vállalkozóval 138 eFt-os vállalási díjért.
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
102/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy a
Sásd, Szent Imre u. 29-31. szám alatti Általános Iskola D épületének
tető javítása a vagyonkezelői szerződésben foglaltak szerint a KLIK
feladata.
A műfüves pálya javítását az önkormányzat vállalja és felhatalmazza
alpolgármesterét a vállalkozási szerződés megkötésére max. 140.000,Ft erejéig.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy hívja fel a KLIK
figyelmét arra, hogy miről szól a megállapodás és intézkedjenek.

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 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
103/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
elrendeli, hogy az alpolgármester írásban tájékoztassa a Járási
Tankerületi Igazgatót a testületnek a tető javítására vonatkozó
döntéséről, valamint hívja fel a figyelmet a vagyonkezelői szerződésben
foglaltakra.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

10./

KEOP-2014-4.10-0/F. önkormányzatok és intézményeik épületenergetikai
fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva a konvergencia
régiókban című konstrukcióhoz pályázat beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy ezzel kapcsolatban
kiosztották az anyagot. Egyetlen egy épület felel meg ennek a pályázati felhívásnak,
mégpedig a középiskola és a mellette lévő két lakás. Kiosztottak egy határozati javaslatot,
mely szerint a lakás rendeltetési egység rendeltetését megváltoztatja és átminősíti kulturálisszociális egységgé. A lakásrendeletet majd a későbbiekben módosítani kell. A kiírás még nem
jelent meg hivatalosan. Nyílászárakat kellene kicseréltetni, önrész nincs, továbbá
napkollektorokat kell majd felszerelni. Az Investment Kft-vel ajánlatot készíttettek. Július 2.
napjáig kell a pályázatot benyújtani.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
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:
Sásd Város Képviselőtestületének
104/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat 1/1
tulajdonát képező sásdi belterületi 151/1. hrsz-ú Dózsa Gy. u. 33. szám
alatti lakás rendeltetési egység rendeltetését megváltoztatja és
átminősíti kulturális-szociális rendeltetésű egységgé.
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A képviselőtestület elrendeli a lakásrendeletének e döntése alapján
történő módosítását, valamint kérelmezi a tulajdoni lapon történő
átvezetését.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek a tárgybani pályázat
beadását.
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
105/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a
KEOP-2014-4.10-0/F.
önkormányzatok
és
intézményeik
épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával
kombinálva a konvergencia régiókban című konstrukcióhoz pályázatot
szándékozik beadni.
A pályázat keretében energetikai korszerűsítési munkákat
végeztetnének el a Kossuth u. 2. szám alatti középiskola és a Dózsa u.
33. szám alatti volt szolgálati lakások épületein. Ezen belül valósulna
meg a nyílászárók cseréje, a szükséges hőszigetelések és energiát
biztosító napkollektorok felhelyezése.
A képviselőtestület felhatalmazza alpolgármestert, hogy a szükséges
előkészítő munkákat végeztesse el és az ehhez szükséges anyagi
forrásokat költségvetéséből biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

11./

„Játszótárs”- a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának a fejlesztése
című DDOP-3.1.2-12-2012-0006. azonosító számú projekt támogatási
szerződésének módosítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy május 30. volt a határideje annak, hogy a két
kaposvári vállalkozó árajánlatot tegyen, ez nem történt meg. Sajnos a közbeszerzési eljárás
így semmissé vált. Pénzügyi Bizottsági ülésen beszélték, hogy új közbeszerzést írtak ki. 14
vállalkozónak küldték ki az anyagot.
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Múlt héten csütörtökön volt helyszíni bejárásuk, megnézhették az építkezést, melyen 5 cég
jelent meg. Június 30-án jár le a beadási határidő. Nagyon bíznak abban, hogy lesz olyan cég,
aki befejezi ezt a beruházást. Szeretnék megnézetni szakértővel, hogy az óvoda készültsége
hogyan áll.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az Investment Kft. látja el a műszaki ellenőrzést.
Visszavonták a második részszámla vonatkozásában hivatalosan is azt a jóváhagyott
teljesítési igazolásukat, amelyet korábban kiadtak. Ennek az egyik oka, hogy a részszámla
kiállítását követően, de még a szerződés felmondása előtt az óvodában elhelyezett új
radiátorokat elszállították. Így ez a részszámla semmiképp sem felel meg.
Úgy gondolta, ahhoz, hogy tovább lépjenek és ott építkezések folynak, ha mégis per lenne a
felszámolóval, nehéz már bizonyítani a készültségi fokot, hogy hány %-on van. Az
Investment Kft. kiadott egy új véleményt, hogy mennyi a készültségi fok, mely szerint az 50
% helyett 39 %-on van. A legutóbbi ajánlat 41 mFt volt, szemben azzal, hogy 28 mFt-juk van
a beruházás befejezésére. Felkészülve egy bírósági perre, így közjegyzővel rendeltettek ki
igazságügyi szakértőt, ebben az esetben a bíróság elfogadja ezt a szakértőt. Éppen ezért a
műszaki ellenőr kérte a közjegyzőnél soron kívül szakértő kirendelését, ami megtörtént, ennek
költsége kb. 150 eFt lesz. Másrészt a Közreműködő Szervezet felé is be kell mutatni mindezt,
hiszen meg kell mutatni hol tartanak most, mennyi az a pénz, ami még a keretből vissza van.
Az igazságügyi szakértő kint volt pénteken is. Pénzügyi Bizottsági ülésen is elmondta, nem
lehet tudni mi lesz a vége, hiszen ez egy folyamatban lévő beruházás, de ha az új körben is az
ajánlatok 40 mFt körül lesznek, akkor elképzelhető, hogy az önkormányzatnak a saját
megtakarított tartalékuk terhére ki kell egészíteni. Az új kiírás szerint az építési határidő
november 15. lenne. A Pénzügyi Bizottság eredménytelennek nyilvánította az eljárást, mert
nagyon magas árak voltak. Javasolta a testületnek, hogy kezdeményezzék a támogatási
szerződés módosítását.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
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:
Sásd Város Képviselőtestületének
106/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közreműködő Szervezetnél
kezdeményezi a „Játszótárs”- a Sásdi Általános Művelődési Központ
Óvodájának a fejlesztése című DDOP-3.1.2-12-2012-0006. azonosító számú
projekt támogatási szerződésének 3./ pontjában rögzített projekt
megvalósulásának tervezett napjaként megjelölt 2014. 06. 30. dátum 2015. 03.
31-re történő módosítását.
A képviselőtestület megállapította, hogy a közbeszerzési eljárás alapján
kiválasztott SZAK-KOM Kft. a kivitelezés időtartama alatt felszámolási eljárás
alá került, melynek eredményeként sajnos a kivitelezési munkák leálltak.
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A képviselőtestület kénytelen volt a kivitelezővel kötött szerződéstől
egyoldalúan elállni és új közbeszerzési eljárást kiírni az új kivitelező
kiválasztására. Ezen előre nem látható körülmények folytán a képviselőtestület
szükségesnek és indokoltnak tartja a hivatkozott támogatási szerződés
módosításának kezdeményezését.
Határidő: 2014. június 30.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

12./

Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti irodaépület felújítására elnyert Leader támogatás
megelőlegezése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez egy nagyon régi leader pályázat, ami több
települést érint. Sásd esetében a volt költségvetési üzem épületének a homlokzat és
hőszigetelését jelenti. A múlt héten kapott levelet a Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesülettől,
mely szerint kérték, hogy az önkormányzat jelölje meg azt a vállalkozót, aki ezt a beruházást
megvalósítaná, akkor majd ők fognak vele szerződést kötni. A mai nap folyamán volt nála a
Mind-Ép Kft. vezetője, Niedermayer József, ő helyi vállalkozó, aki úgy nyilatkozott, hogy
elvállalná ezt a munkát. Elmondása szerint kb. 2 hét alatt elvégzi ezt a munkát. A pályázat
utófinanszírozott, az önkormányzatnak az egyesület részére át kell adni 2.848 eFt-ot.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta,
egyetértett a javaslattal.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Mecsek Völgység
Hegyhát Egyesület számár a támogatás megérkezéséig előlegezze meg az irodaépület
felújítására elnyert támogatást. Hatalmazza fel alpolgármestert a szerződés megkötésére.
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
107/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásd, Szent Imre u. 14. szám
alatti irodaépület felújítására elnyert Leader támogatást a pályázatot benyújtó
Mecsek Völgység Hegyhát Egyesület számára a támogatás megérkezéséig
megelőlegezi együttműködési szerződés alapján.
Képviselőtestület felhatalmazza alpolgármester az együttműködési szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal, az együttműködési szerződés megkötése
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
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13./

Tanuszoda létesítéséhez önerő felajánlása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy múlt héten levelet kapott
a Nemzeti Sportközpontoktól, mely szerint a tanuszoda projektre vonatkozóan az
önkormányzat által vállalt önerő mértékét kérték megküldeni. Elmondta, hogy az önerőalap
pályázatot benyújtották.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a Pénzügyi Bizottsági ülésen
egyetértettek jegyző úr javaslatával, mely szerint annyiban módosítanák, hogy a kivitelezési
költség 5 %-ig, de max. 10 mFt-ig vállalják az összeget.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte mennyibe kerül ez a projekt?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy kb. 180 mFt-ba.
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint a 10 mFt nem fedezi az 5 %-át.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, akkor hagyják ki az 5 %-ot.
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy az elején nem úgy volt, hogy ehhez a
beruházáshoz az önkormányzatnak nem kell önerőt biztosítania?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az elején is szó volt erről.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető javasolta, hogy vegyék vissza az 5 %-ot és 10
mFt-ig vállalja az önerőt, ha szükséges.

Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a tanuszoda fenntartásával kapcsolatban
mit lehet tudni?

Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ők a fenntartók.

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság
javaslatát 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:
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Sásd Város Képviselőtestületének
108/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a létesítendő tanuszoda költségeihez a kivitelezési költség 5 %-áig, de
maximum 10 mFt-ig költségvetése terhére önerőt biztosít, ha szükséges.
Határidő: azonnal
Felelős : tájékoztatásért felelős: Rabb Győzőné alpolgármester

14./

Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. irodabérlete
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy bejárást végeztek a Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti
irodahelyiségeknél, mivel több igénylő is van irodabérlet ügyében. Ezek alapján kiderült,
hogy a nevezett Kft. nem fizet bérleti díjat. Beszélt Zentai Gábor ügyvezetővel ez ügyben, aki
úgy nyilatkozott, hogy ők fizetnének bérleti díjat. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, úgy döntött, hogy július 1. napjától havi bérleti díjként 10 eFt + áfa összeget javasol
megállapítani.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásd és Térsége
Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. a Sásd, Szent Imre u. 14. szám alatt bérelt
helyiség bérleti díját 2014. július 1. napjától havi 10.000,-Ft+áfa összegben állapítsa meg.
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
109/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásd és Térsége
Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. a Sásd, Szent Imre u. 14.
szám alatt bérelt helyiség bérleti díját 2014. július 1. napjától havi
10.000,-Ft+áfa összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
E g y e be k
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető elmondta, hogy négy évvel ezelőtt választás előtt
is megjelent a Sásd és Vidéke című helyi újság különszáma. Megkérdezte a testületet, hogy
most is jelenjen-e meg, mert ez plusz költség.
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Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy valóban négy évente a
képviselőtestület megjelenteti a választási különszámot, ahol a jelöltek bemutatkoztak. Ezt a
különszámot a lakosság igényelte is. Ennek a különszámnak a megjelentetése kb. 80-100 eFtba kerülne. Megkérdezte a testülettől, hogy a különszámot kívánja-e megjelentetni?
A testületi tagok egyetértettek a javaslattal.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásd és Vidéke című
helyi újság választási különszám megjelentését biztosítsa, melynek megjelentéséhez az
önkormányzat a költséget vállalja.
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
110/2014.(VI.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a Sásd és Vidéke című helyi újság választási különszám megjelentését
biztosítja, melynek megjelentéséhez az önkormányzat a költséget
vállalja.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Dr. Jusztinger János képviselő a Fáy A. utcai lakók és a maga nevében megköszönte a
kátyúzást a garázssoron. A legutóbbi testületi ülésen kérte a lefolyó megjavítását.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy folyamatban van az ügy, a mai napon nézte
meg Kiss Norbert vállalkozó.
Dr. Kajdon Béla jegyző emlékeztette a megjelenteket, hogy június 27-én pénteken a hivatal
zárva lesz, mert kirándulni megy, továbbá július 1. napján kedden szintén zárva lesz, mert
munkaszüneti nap, hiszen a Köztisztviselők Napja van.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné alpolgármester a nyilvános ülést
bezárta, mindenkinek kellemes pihenést kívánt, a testület zárt ülés keretében folytatta tovább
munkáját.
Kmft.

Rabb Győzőné
alpolgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

