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Je g y z ő k ö n y v
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 15. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pál
Csaba, Hausmann Mária, Székely Szilárd, Pintér Gábor, Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár 
Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják még meg:

- Sásd Város Önkormányzata Klímastratégiai Tervének aktualizálását,
- Általános Iskola D épület tetőzetének j avítását.

Javasolta, hogy a 13-14./ napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott és szóban előterjesztett 
napirendi pontokat elfogadta az alábbiak szerint:

1./ Tájékoztató a járási hivatal tevékenységéről és a kormányablakról 
Előadó: Dr. Karakán Béla

a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője

2 J Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3./ Beszámoló a Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről, az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi Lodavezető

4./ Helyi adórendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5./ Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásra közszolgáltatási szerződés 
megkötése, rendelet alkotása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Bódog Tamás műszaki ügyintéző
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67 Sásd Város Önkormányzata Klímastratégiai Tervének aktualizálása 
Előadó: Mihályi Péter műszaki ügyintéző

77 Az önkormányzatok és szerveik 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

87 A 2014-2020. évi EU-s forrásokból megvalósítható önkormányzati fejlesztések, a 
DDRFÜ Kft. Pécs szakmai javaslata 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

97 Temető üzemeltetésével összefüggő 2016. évi feladatok meghatározása 
(sírhelymegváltások, bővítés)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Bódog Tamás műszaki ügyintéző

107 Fogorvosi ellátás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
Koszorús Tímea aljegyző

117 Általános Iskola D épület tetőzetének j avítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

127 Közösségi Ház Használati Szabályzatának módosítása
Előadó: Urvald Péter kulturális tanácsnok a Humánügyek Bizottsága nevében

137 Ozsgyáni-féle ingatlan ügye
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

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

Rabb Győzőné polgármester a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a testületet egy
szomorú hírről, mely szerint elhunyt Dr. Szabó Zoltán szívsebész professzor, Sásd Város
Díszpolgára. Megkérte a jelenlévőket, hogy egy perces néma felállással emlékezzenek az
elhunyt emlékére.

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

17 Tájékoztató a járási hivatal tevékenységéről és a kormányablakról 
Előadó: Dr. Karakán Béla

a 6m. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője

Dr. Karakán Béla a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője
köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy Lázár János miniszter kérése volt, hogy a járási 
hivatalvezetők lehetőleg a járás nagyon településein tartsanak rövid tájékoztatót a járási 
hivatalok munkájáról, különösen a kormányablakokra való tekintettel.
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Megköszönte annak lehetőségét, hogy megjelenhetett egy rövid cikk a kormányablak 
átadásával kapcsolatban a Sásd és Vidéke című újságban.
A képen látható négy címer azt jelenti, hogy ezen a négy településen tartja meg a hivatali 
munkáról szóló beszámolóját, így Mágocson és Mindszentgodisán is.
Elmondta, hogy a hivatali épület nyugati oldalán kiépült a napelemes rendszer, ez egy nagyon 
fontos beruházás volt, amúgy az összes kormányzati épületen cél, hogy a költségek 
csökkentése értelmében energiahatékonysági beruházások történjenek.
Hegyháti Járás Baranya megyéhez tartozó járás 2013-tól, székhelye Sásd. Területe 360,72 
km2, népessége 12 703 fő, népsűrűsége 35 fő/km2 volt a 2012. évi adatok szerint. Két város 
(Sásd és Mágocs) és 23 község tartozik hozzá. Ez a járás az egyetlen a 2013-ban szervezettek 
közül, melyet nem a székhelye után neveztek el, nem Sásdi járás a neve. A Hegyháti járás a 
járások 1983-as megszüntetése előtt is létezett, a mai nevén 1950-ig, székhelye pedig 
kezdettől (az állandó járásszékhelyek 1886. évi kijelölése óta) Sásd volt. Az 1950-es 
járásrendezés során a székhelye után a Sásdi járás elnevezést kapta, 1978 végén pedig 
Komlóra helyezték a székhelyét és neve ennek megfelelően Komlói járásra változott. Komoly 
küzdelem volt, hogy a Hegyháti Járás létrejöhessen, mert az országban az egyetlen település, 
amely nem a székhelytelepülés nevét viseli, hanem a történelmi elnevezését kapta vissza, 
tehát nem Sásdi járás, hanem Hegyháti járás. Nagyon erős lobbi kellett ahhoz, hogy járás 
legyen, hiszen a nagyobb városok lettek járások, így Sásd Komlóhoz tartozott volna. Kialakult 
a 9 járás. De végül is Godó Erzsébet lobbizása segítségével sikerült elérni, hogy a Hegyháti 
Járás 10. járásként megalakuljon Baranya megyében. A sásdi képviselő-testület Godó 
Erzsébetnek kifejezte köszönetét kitüntetés címén. Nagyon fontos volt, hogy a sásdi járás 
megalakult, hiszen ez Sásdnak olyan fejlődési lehetőség, mely szerint például, ha nem járás, 
akkor elmarad a tanuszoda beruházás.
A képen látható összesítve a járás összes településéről, lakosságszámáról és a település 
nagyságáról. Érdekes volt az eredmény, hiszen a területnagyság és a lakosságszám egyáltalán 
nem függ össze.
A járások létrehozásának jogszabályi hátterével kapcsolatban elmondta, hogy „Az államot 
közel kell hozni az állampolgárokhoz, a közigazgatásnak «emberareúvá» kell válnia.” Azaz az 
ügyfélbarát, ügyfélcentrikus közigazgatásnak a kialakítása a cél. Ezzel tulajdonképpen 
szolgáltatói közigazgatást jön létre. Magyary Zoltán, aki a 30-40-es években foglalkozott a 
magyar közigazgatással, nagyon fontos elméleti szakember volt. „Az állam attól tekinthető 
jónak, hogy az egyének, közösségek és vállalkozások igényeit a közjó érdekében és keretei 
között, a legmegfelelőbb módon szolgálja.” Ez pedig a Magyary Programnak az egyik 
idézete. Nagyon sok jogszabály foglalkozott a járások kialakításával kapcsolatban, melyek a 
következők: a járások kialakításáról szóló 1299/2011. (IX. 11.) Korm. határozat, a járások 
kialakításáról, valamint egyes ezzel Összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. évi 
XCIII. törvény, a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes 
kormányrendeletek módosításáról szóló 174/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet, a járási (fővárosi 
kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet, a járási (fővárosi kerületi) 
hivatalok kialakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 
296/2012. (X. 17.) Korm. Rendelet, 66/2015. (III.30.) a fővárosi és megyei
kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló Korm. Rendelet 
7/2015. (III.31.) MvM utasítás a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési 
szabályzatáról.
A járások kialakításánál érvényesíteni kívánt célok: a területi államigazgatás újjászervezése 
kiemelkedő elemének megvalósítása, az államigazgatási feladatok államigazgatási területi 
szervekhez telepítése, az államigazgatás járási szintű szerveinek integrálása, az identitásra, a 
közösségépítésre, a településszerkezeti adottságokra és a szakmai, teljesítőképességre 
alapozott, hosszú távon stabil járási rendszer létrehozása.
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Korábban az önkormányzati hivatalok látták el az államigazgatási feladatokat, ez sok pénzébe 
került az önkormányzatoknak, az állami finanszírozás tulajdonképpen egyedül az 
okmányirodáknál történt meg, hogy lefedezték azt a költséget, amibe került az okmányirodák 
kialakítása. Amikor az állam gondoskodott arról, hogy az Önkormányzatok hitelét levegye az 
Önkormányzatok válláról és rendezni kellett ezeket az adott feladatokat, akkor ezek után 
ezeket a feladatokat az állam lássa el. Ezért kellett létrehozni a járásokat és a járási 
hivatalokra átszervezni az államigazgatási feladatokat. Vannak még ilyen államigazgatási 
feladatok, melyeket az önkormányzatok látnak el.
A járások kialakításának alapelvei: gyors és könnyű hozzáférés a szolgáltatásokhoz, ezért 
jönnek létre a kormányablakok, ezért vannak az ügysegédek. A létező ügyintézési helyszínek 
megőrzése, köijegyzőségek, közös hivatalok illetékességi területének figyelembe vétele, a 
területi államigazgatási szervek illetékességi területeinek járási alapú rendezése, a megyék 
határainak megőrzése.
A következő kép egy térképet mutat, melyen láthatóak a kialakult járási rendszerek. A 2014. 
évi választásokat követően egy járás megszűnt.
A járási hivatalokat, amikor létrehozták akkor a kormányhivatalok alá sorolták be, de emellett 
nagyon sok szakigazgatási szerv működött, ilyenek pl. ÁNTSZ, földhivatal, stb. Az állam 
megpróbálta úgy átszervezni ezt az egész rendszert, hogy egyértelműsítse a felelősségi 
viszonyokat és az állampolgárok adott ügyben kihez tudnak fordulni. A kormányhivatalokon 
belül egy belső integrációt eredményezett, 2015. április 1-től. Ez jelentős vezetői 
létszámcsökkenéssel is járt, ezáltal költségcsökkenés is tapasztalható. Országos szinten kb. 
2000 vezetői álláshely szűnt meg. Nagyon sok szervezetet most egy osztályba sorolták és 
osztály szinten maradt meg. A járási hivatal mellett korábban volt egy gyámhivatal, ami 
átkerült 2015. április 1-től a hatósági osztályhoz, illetve létrejött az okmányirodái osztály, 
melyet most kormányablak osztálynak neveznek.
A képen látható, felsorolásra került a gyámügyi feladatok, melyek a következők: a járási 
gyámhatóság a gyermekek védelme érdekében (ideiglenes elhelyezés, felügyeleti jog, 
nevelésbevétele, utógondozás stb.) A járási gyámhatóság a pénzbeli és természetbeni 
támogatásokkal kapcsolatban (otthonteremtési tám. gyermektartási díj megelőlegezése). A 
járási gyámhatóság a gyermek családi jogállásának rendezése érdekében ( apai elismerés , 
gyennek neve). A járási gyámhatóság a terhességét eltitkoló válsághelyzetben lévő várandós 
anya és születendő gyermeke védelmében (gyermek lakhelye). A járási gyámhatóság az 
örökbefogadással kapcsolatban pert indíthat, illetve kezdeményezhet. A járási gyámhivatal a 
kapcsolattartással, a szülői felügyeleti joggal és a gyermektartásdíjjal kapcsolatban. A járási 
gyámhivatal a gyámsággal, gondnoksággal, előzetes jognyilatkozattal és támogatott 
döntéshozatallal kapcsolatban ( gondnokot, gyámot kirendel felfüggeszt). A járási 
gyámhivatal a vagyonkezeléssel kapcsolatban gondoskodik a gyámolt vagy gondnokolt 
vagyoni helyzetéről. Ebben az esetben legfőképp a gyermekek védelmével kapcsolatban 
vannak problémák. Jó együttműködés van a gyerekjóléti szolgálatokkal.
Az állam úgy gondolta, hogy az okmányirodák bázisára kiépíthető a kormányablak. A 
kormányablak tulajdonképpen egy integrált kormányzati ügyfélszolgálat. A cél az elégedett 
állampolgár, az ehhez szükséges eszköz pedig egy hatékonyan működő, egységes és integrált 
intézmény, mely egy hatékonyabb és egyszerűbb ügyintézést valósít meg, egységes szakmai 
elvárások mentén. Nagyon fontos, hogy az állampolgárnak ne kelljen beutaznia Pécsre, 
Komlóra ügyet intézni, hanem akkor itt helyben elintézheti. Létezik majd a tudástár, mert ha 
az ügyintéző nem tud választ adni az ügyfélnek, akkor ennek segítségével megnézheti, 
ígérhetnek visszahívást az ügyfélnek, ígérhetik, hogy írásban kap választ az ügyfél, továbbá, 
ahogy beérkezik a kérelme, akkor a megfelelő hatósághoz továbbítják.
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Előzmények a hatáskörök címzettjeinek szempontjából: korábban a rendőrség, állami, 
önkormányzati szervek, okmányirodák (jegyző), állami, önkormányzati szervek, látták el ezt a 
feladatot, a megyei kormányablakok, okmányirodák (járási hivatalok), kormányhivatalok, 
önkormányzatok, más állami szervek, járási kormányablakok, okmányirodák (járási 
hivatalok), kormányhivatalok, járási hivatalok, önkormányzatok, más állami szervek /JELEN/ 
járási kormányablakok intézik az ügyeket, továbbítják azt, vagy tájékoztatnak /JÖVŐ/. 
Tervezik, hogy a jövő évben a kormányablak kb. 1200 ügykört tudjon ellátni.
Nagyon sok jogszabályt alkottak, folyamatosan módosítják, ezek a következők: Jogszabályi 
környezet: 58/1999. BM. rendelet az okmányirodák működésének személyi és technikai 
feltételeiről, 288/2010. Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalokról (66/2015. 
(III.30.) Korm. r.), 2012. évi XCIII. Törvény a járások kialakításáról, 2013. évi CCXVIII. 
Törvény a kormányablakok kialakításáról 515/2013. Korm. Rendelet a kormányablakokról.
A következő kép a kormányablakok helyszíneit mutatja be Baranya megyében. Pécs (- 
Kossuth tér, - Kertváros, - Uránváros, - Vasútállomás), Mohács, Szigetvár, Siklós, 
Szentlőrinc, Sellye, Sásd, Boly. Okmányirodák Baranya megyében: Komló, Harkány, 
Villány. A Hegyháti Járásban is van egy kirendeltség, ami Mágocson működik.
Elmondta, hogy jelenleg: kb. 450 db ügykör van. Ügyintézési szintek: azonnal intézhető 
ügyek, saját hatáskörben intézhető ügyek, továbbítás céljából előterjeszthető beadványok, 
kizárólag tájékoztatás nyújtása, kiegészítő szolgáltatások, hivatalból intézhető ügyek. Az 
ügyfelek visszajelzése alapján úgy veszik észre, hogy elégedettek a kormányablak külsejével, 
továbbá az ügyintézők viselkedésével, folyamatosan pozitív visszajelzéseket kapnak.
A feladat jellege szerint is osztályozhatják a kormányablakban intézhető feladatokat, mely 
szerint az Ügyfélfogadás, amikor kérelmek befogadása és ügyintézése, van a Háttérmunka, 
mely a keletkezett iratok rendszerezése és továbbítása a központi szervhez. Sásd esetében a 
háttérmunkások ugyanazok az ügyintézők, akik közvetlenül az ügyféllel is találkoznak, 
Hatósági feladatok eljárások indítása hivatalból, Eseti feladatok pl. Quaestor-ügyfelek 
kártalanítása.
A kormányablakban intézhető ügykörök: Egyéni vállalkozói igazolvány ügyek,
Járműigazgatási ügyek, kivéve kiemelt ügyfeleink, Lakcímigazolvány ügyek,
Lakcímváltozási ügyek, Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványa, NEK adatlap 
felvételezése (pl. diákigazolvány, oktatási igazolvány, stb.), Személyi igazolvány ügyek, 
Útlevél ügyek, Ügyfélkapu regisztráció, Vezetői engedély ügyek, Egészségügyi vonatkozású 
ügyek, Szociális és családtámogatási ügyek, Kereskedelmi és szolgáltatási ügyek, Építésügyi 
és vállalkozási ügyek, TAJ-kártya, Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése, Közhiteles 
ingatlan-nyilvántartásból adatszolgáltatás (papír alapú tulajdoni lap másolat; ingatlan
nyilvántartás térképi adatbázisból kiadott hiteles térképmásolat).
Fizetési módoknál lehetőség lesz bankkártyás fizetésre és postai befizetésre is egyaránt.
Az ügyfélfogadás az alábbiak szerint alakul: Hétfő: 7-17 h, Kedd: 8-12 h, Szerda: 8-16 h, 
Csütörtök: 8-18 h, Péntek: 8-12 h. A hétfői és a csütörtöki ügyfélfogadási idő országosan 
megegyezik.
E-közigazgatás definíciója: „Az e-közigazgatás a közszféra kapcsolatrendszerének tudás 
alapú átalakítását és racionalizált, szolgáltató jellegű újraszervezését jelenti, az 
infokommunikációs technológiai alkalmazások közműszerű használata révén”. Ennek az a 
célja, hogy mindenki tudjon az internet segítségével ügyet intézni.
Megköszönte mindenkinek a figyelmét.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte hivatalvezető úr tájékoztatóját. Örül annak, hogy 
egy helyen vannak, így könnyebb az összedolgozás is. Továbbá örül annak, hogy ilyen 
beruházást sikerült az épületen megvalósítani.
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Megköszönte a sok segítségét, amit részére nyújtott. Kéréssel fordult hivatalvezető úrhoz, 
mely szerint az emeleten megüresedett egy iroda, és ezt szeretnék igénybe venni, amennyiben 
lehetséges, mert az informatikusuk részére csak az irattárban tudtak helyet biztosítani.

Dr. Karakán Béla a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője
megköszönte az együttműködést a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatallal. Véleménye szerint 
fontos segítség az önkormányzatnak, hogy nem egyedül kell üzemeltetnie ezt az épületet, 
hiszen a kormányhivatal havonta bérleti díjat és üzemeltetési költséget fizet. A lenti iroda, ami 
lent elkészült az a Védelmi Bizottság irodája lesz, tehát nem a gyámhivatalosok fognak oda 
leköltözni. Iroda kérésében egyenlőre nem tud mit mondani, hiszen náluk is létszámhiány van. 
Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánt.

2J  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülésük november 26-án volt. 
A testületi ülést követően alpolgármester úrral együtt mentek Pécsre az OTP Bank Dél- 
Dunántúli Régiójának évzáró rendezvényére. A rendezvény nagyon jól sikerült.
November 28-án köszöntötte Gulácsi Lörincnét aki 90 éves lett.
November 28-án volt az első Adventi gyertyagyújtás, melyet a hittanosok műsora előzött 
meg. Megköszönte a műsorukat. Ugyanezen a napon volt a Nagy Lajos emlékére 
megrendezett II. asztalitenisz emlékverseny. Ebben az évben a sásdi asztalitenisz legjobb 
asztaliteniszezője Szilvási József lett, részére különdíjat adott át.
December 1-én elkezdődött az árkolás. többen jelezték már, hogy nem megoldott az árok a 
házuk előtt (Gárdonyi utca, Jókai utca).
December 2-án Mohácsra kaptak meghívást a terület- és településfejlesztési operatív 
programmal kapcsolatos információs napra. Ezen rendezvényen személy szerint ő, jegyző úr 
és Mihályi Péter vettek részt.
Tárgyaltak a közvilágítással kapcsolatban is, személyesen járt a hivatalban egy szakember, aki 
jelezte feléjük, hogy tudnának majd jobb ajánlatot adni.
December 3-án kapott levelet a MÖFÖSZ elnökétől, melyben közölték, hogy a Virágos 
Magyaroszágért című verseny keretében különdíjként elnyert cserjéket, mely 500 db, 2016. 
április-május között lehet átvenni.
A téli gyermekétkeztetéssel kapcsolatban levelet kapott az önkormányzat, visszaküldték az 
igényüket, mely -szerint 210 eFt-ot kaptak, azok a gyerekek étkeznének, aki nyáron is 
étkeztek. Ebből a pénzből a családsegítősök tartós élelmiszert és gyümölcsöt fognak majd a 
csomagba elkészíteni, ezen családok december 21-én fogják majd megkapni.
December 5-én volt az Adventi-vásár a Közösségi Házban, ekkor volt a második 
gyertyagyújtás. Nagyon jól sikerült a vásár, mindenkinek megköszönte a közreműködését, 
akik ezen a napon felléptek, szerepeltek, árusítottak, stb.
December 7-én Komlón tartottak egy rendezvényt, mely szerint a TOP keretében lehetőség 
nyílik megyei és helyi foglalkoztatási paktumok elindítására és támogatására. Ennek célja a 
helyi foglalkoztatási együttműködések, partnerségek, paktumok létrehozatala és a paktumok 
képzési és foglalkoztatási programjaik megvalósítása.
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A paktum fő tartalmi eleme lesz a helyben működő cégek munkaerő igényeire rugalmasan 
reagáló képzési és foglalkoztatás-támogatási konstrukciók kialakítása, amihez az Európai 
Unió jelentős támogatásokat fog biztosítani a TOP forrásain keresztül. A paktum projektek 
célcsoportját a hátrányos helyzetű személyek és inaktívak képezik, ezért elsősorban az 
alacsonyabb szintű szaktudást és kompetenciákat igénylő munkaterületek képzési és 
foglalkoztatási költségei lehetnek a paktum projektek keretében támogatottak. Baranya 
megyében a helyi képzési és foglalkoztatási igények feltérképezését, és ez alapján készíteni 
kell egy előzetes képzési és foglalkoztatási paktum igényfelmérést.
December 11-én ünnepélyes keretek között átadták a sásdi mentőállomást. Megköszönte a 
képviselők részvételét az ünnepségen. Mindenki örül annak, hogy Sásdon lett mentőállomás. 
Ezelőtti testületi ülésen döntöttek a mentőállomás támogatásáról, mely szerint az Alapítvány 
részére 100 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújtott az Alapítvány részére az 
önkormányzat. Baranya megyében is létrehoztak egy alapítványt, ezért kérték, hogy a befolyt 
összeget kimondottan a sásdi mentőállomásra fordítsák.
December 12-én volt a harmadik adventi gyertyagyújtás, itt a Sásdi Vegyes Kar énekelt. 
December 14-én tárgyalt Bregó Jánossal, a vízitársulati ingatlanok megvásárlásával 
kapcsolatban.
Elmondta, hogy Dr. Szabó Zoltán elhunyt családja részére részvétnyilvánító levelet írtak. Dr. 
Szabó Zoltán Sásd város Díszpolgára volt. Ennek címén az elhunytat megilleti a díszsírhely, 
vagy a család részére 100 eFt támogatás az elhunyt temetési költségeihez. Az erről szóló 
levelet elküldték december 8-án, válasz még nem érkezett arra vonatkozóan, hogy bármit is 
igénybe vennének. (A levél másolata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Információk 
szerint a temetés december 22-én lesz a budapesti Farkasréti temetőben. Beszéltek a jegyző 
úrral arról, hogy elmennének a temetésre. Kérte a testület véleményét ez ügyben, mivel nem 
érkezett semmilyen visszajelzés, mit tegyenek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az egyetem honlapján jelent meg, mely szerint az 
egyetem az elhunytat saját halottjának tekinti.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint nem kell elmenni a 
temetésre.

Pintér Gábor képviselő véleménye szerint is, nem kell elmenni a temetésre.

Rabb Gvőzőné polgármester köszönetét mondott az iskoláik, intézményeik minden 
dolgozójának a 2015-ös évben nyújtott teljesítményért. De legfőképpen az apparátus minden 
dolgozójának, a jegyző úrnak, aljegyzőnek, a pénzügyi irodavezetőnek azt a segítséget, 
amivel segítették a munkáját, különösen a KEOP pályázat lebonyolításáért Mihályi Péternek 
és az óvoda pályázatnál Bódog Tamásnak a segítségét. Arra kért mindenkit, hogy továbbra is 
tudjanak jól együtt dolgozni. Megköszönte a képviselő-testület segítségét is. Mindenkinek 
Áldott Boldog Karácsonyi Ümiepeket kívánt szeretteik körében és eredményekben gazdag 
boldog újesztendőt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a hivatalnak komoly helyiségproblémái vannak. 
Nem tud arról, hogy a Védelmi Bizottságnak bárki is irodát adott volna.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ő az ezredes úrtól azt hallotta, hogy az ő 
számára fognak fenntartani egy irodát.



8

Dr. Kaidon Béla jegyző a közvilágítással kapcsolatban megbeszélést tartottak. Megnézték a 
szolgáltatási szerződést is. Már lejárt a felmondási idő, tehát már felmondható a szerződés. Az 
önkormányzatnak komplex, összetett szerződése van a KÖZVILL-el, ami drágább, mint amit 
most ajánlott a pécsi szakember, viszont az elektromos áramot olcsóbban kapják a KÖZVILL- 
től, mintha az E-ontól vennék. Januárban majd visszatérnek erre és összehasonlítják az árakat. 
A Családsegítő és Gyermeki óléti Központ, ami január 1-től indulna, megjelent egy 
kormányhatározat, ami döntött az eszköztámogatásról, ennek értelmében 2 mFt-ot nyertek 
erre a célra. Ez kötött felhasználású támogatás, ez a pénz már a számlán van. Ebből a pénzből 
gépjárművet, kerékpárt, épületfelújítást lehet végezni, informatikai eszközök vásárlását, 
mobileszköz beszerzést, irodabútor beszerzést lehet végezni. Meződ község már jelezte, hogy 
a korábban megvásárolt Suzuki Ignis gépjárművet eladnák.
Bregó János kezdeményezte a tárgyalást a hivatalban. Tájékoztatta az önkormányzatot, hogy 
döntés született az elnökség részéről, amit a testület korábban megajánlott vételárat, azt az 
elnökség elfogadta. Előszerződést szeretnének kötni az önkormányzattal egy héten belül. A 
vételárból előleget kémének, mely 20 %, amit 2016. január 31-ig kellene kifizetni. Ezen felül 
bizonyos területrészeket már korábban birtokba adnának, így például január 15-ig az összes 
garázst (5 db) birtokba adnák. Január 31-ig valamennyi műhelyt is megkapnák. Át kell 
vizsgálni az összes elektromos rendszert, mert hiányos, nem működik, illetve szükséges 
érintésvédelmi, szabványossági jegyzőkönyv. A hiányzó részeket pótolni kell majd. A teljes 
vételár kifizetése 2016. június 30., ekkor történne meg a birtokba adás is. Kérték Bregó 
Jánost, hogy készítsen el leltárt az ingóságok egy részéről, amire esetleg az önkormányzatnak 
szüksége lehetne, tehát valamennyi irodabútor, valamennyi munka- és védőruha és 
védőeszköz, illetve munkaeszköz. Bregó János és Merk Zsolt a holnapi nap folyamán 
találkoznak és a telepet körbejárják, végig néznek mindent.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, vegye tudomásul és fogadja el, hogy a 
fent elhangzottakat figyelembe véve az előszerződést fogadja el, és hatalmazza fel a 
polgármestert a szerződés aláírására.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

207/2015. (XII. 15.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét, hogy a 176/2015. (X.08.) KTH. számú határozatában 
megvásárolni kívánt ingatlanokra a B arany a-csatomamenti
Vizitársulattal, mint tulajdonossal adásvételi előszerződést kössön. Az 
előszerződésbe az önkormányzat vállalja, hogy foglalóként ad 
1.800.000,-Ft-ot, amely a vételárba beszámítandó, adásvételi szerződést 
június 30-ig megkötik és a vételár különbözetet az önkormányzat 
egyösszegben kifizeti. A vételár kifizetésének napja egyben az 
ingatlanok birtokba adásának napja is.
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A Vizitársulat javaslatát elfogadva január 31-ig az önkormányzat 
vállalja a foglaló kifizetését és birtokba veszi a garázsokat.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a 022. lírsz-ú ingatlan 
tulajdonjogának tisztázásáig a szerződés megkötését függőben hagyja.

Határidő: 2016. január 15,
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Pr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, sajnos olyan információk birtokában van az 
ÖNHIKI-vel kapcsolatban, hogy valószínű nem nyer ez a pályázat. Hivatalos értesítés még 
nem érkezett a pályázatról.
A tegnapi nap folyamán megbeszéléseket tartottak a Szigetvári Zöldzóna Kft, tulajdonában 
lévő Kft., aki a jelzőrendszeres feladatokat látja el, kiköltöznének teljesen a hátralévő 
ingatlanrészből és helyette helyet adnának a polgárőrség és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat által használt helyiségekben. Ezzel kapcsolatosan helyszíni bejárást tartottak, 
mindenki megnézett mindent és elfogadták. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 
mai ülésen nem tudott megjelenni, de kéri a testületet, hogy a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám 
alatti volt szolgálati lakást biztosítsák az önkormányzat számára. Úgy gondolták, hogy a Sásdi 
Polgárőr Egyesület is itt kapna helyet. Erről most nem keli dönteni, jövő év május végéig kell 
dönteni majd. Az öregek, idősek napközbeni ellátására szervezeti formában mindenféle teret 
tudnak majd biztosítani.
A jövő héten tartandó karácsonyi ebéddel összekötött apparátusi értekezlettel kapcsolatban 
elmondta, hogy nem kedden lenne, hanem december 21-én hétfőn lesz. Erre azért került sor, 
mert tudomásukra jutott, hogy Dr. Szabó Zoltán búcsúztatója december 22-én lesz.
A polgármester jogállásával kapcsolatban elmondta, hogy az új köztisztviselői törvény új 
fejezetet emelt be az önkormányzati törvénybe. A társadalmi megbízatású polgármesternek 
nincs munkaviszonya, de ugyanúgy fegyelmi és kártérítési felelősséggel tartozik a képviselő
testület felé. A polgármesterrel szemben kiszabható fegyelmi büntetések megrovás, a 
polgármester illetményének, tiszteletdíjának legfeljebb 20 %-kal történő csökkentése. 
Fegyelmi eljárást kezdeményezhet a képviselő-testület tagja, bizottsága, illetve a 
kormányhivatal vezetője. Szándékos károkozás esetén a polgármester a teljes kárt köteles 
megtéríteni. Gondatlan károkozás esetén a polgármester kéthavi illetménye vagy tiszteletdíja 
erejéig felel, súlyosabb esetben ez négyhavi is lehet. A törvény azt is kimondta, hogy a 
képviselő-testület határozatával jutalmat állapíthat meg a polgármesternek meghatározott 
időszakban végzett munkája értékelése alapján, ez a tiszteletdíjának hat havi összege is lehet, 
ez a maximum. Az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja. A bírói védelem 
megilleti a polgármestert. A társadalmi megbízatású polgármester nem jogosult jubileumi 
jutalomra, napidíjra, valamint az egyéb juttatásokra. Az illetménye, juttatása közérdekű 
adatnak minősül, ezért nyilvánosságra kell hozni.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a címvizsgálatot felül kell vizsgálni. Két olyan 
közterületük van, amelyekre a felülvizsgálat során sem jöttek rá, hogy hol vannak. Címileg 
vannak, de a valóságban nem létező utcákról van szó. Az-egyik ilyen a Hegyhát utca, a másik 
utca pedig a Jázmin utca. A Hegyhát utcát 1986-ban a Tanácsi Szerv nevezte el, de nem 
tudják hová tervezték ezt az utcát. A Jázmin utcanévről 1992-ben döntöttek, miután korábban 
Lenin utca volt, de ilyen utca sem-szerepelt.
Kérte a testületet, vegye tudomásul ezen utcanevek megszüntetését, járuljon hozzá, hogy 
töröljék az utcanévjegyzékből. Továbbá tervezett szinten egyenlőre döntsön arról, hogy a 
Viola utca folytatása, ahol csak kimért telkek vannak jelenleg, maradjon Viola utca néven.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót 
fogadja el azzal, hogy az alábbi két megnyitni tervezett utca nevét törölje: Jázmin utca és a 
Hegyhát utca. Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a Viola utca folytatásaként az Orgona 
utcán túl kialakított üres házhelyek közterületét Viola utcának nevezze el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

208/2015. ÍXII.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt 
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadja azzal, hogy 
a címnyilvántartás felülvizsgálata keretében az alábbi két 
megnyitni tervezett utca nevét törli: Jázmin utca és a Hegyhát 
utca.
Ezzel egyidejűleg a Képviselő-testület a Viola utca 
folytatásaként az Orgona utcán túl kialakított üres házhelyek 
közterületét Viola utcának nevezi el.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Beszámoló a Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről, az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetést teljes egészében 
átvizsgálták. A pénzmaradványt teljes egészében behozták, ez 122.975 eFt a tavalyi évről, 
ennek szinte az egész fejlesztési célú a forrása. A felhasználását a 4. sz. mellékletben lehet 
látni, ahol belső finanszírozásként a működésbe számítják be, hogy a fejlesztés egyensúlyba 
legyen. A változások másik része, ami kiemelendő az EU-s pályázatok pontosítása. A 
költségvetést a pályázatok jelentősen leterhelték. Az ÁROP pályázatnál például amennyiben 
az utolsó számlákat is kifizetik, akkor kb. 16 mFt-tal előlegeztek be. Jelenleg 9 mFt-juk van, 
amit betesznek az AROP-ba és nem is marad semmi szinte.
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Összességében kb. 40 mFt-ot előlegezte be a pályázatok címén, 20 mFt tartalékuk van, van 
még ingatlanvásárlásuk és egy uszodatervük. Ami megoldást jelenthetne, hogy vesznek fel 
támogatást megelőlegező hitelt. Felhívta a figyelmet, hogy az átmeneti időszakban 
takarékosan kell gazdálkodni.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy most nem lehet semmit kérni.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 1 héten belül már látható lesz a 
helyzet, tehát várható még adóbefizetés, összességében a napi likviditás nincs veszélyben.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd Város Önkormányzata 
2015. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületé 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
209/2015. ÍXII.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2015. évi
költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2015. évi költségvetési rendelet 
tervezetet fogadja el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának 

14/2015. (Xn.17.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (111.06.) önkormányzati
rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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AJ Helyi adórendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ezzel kapcsolatban a testület az elvi döntést már 
meghozta. Novemberben a helyi adótörvény módosításával nemcsak ezt az adómentességi 
lehetőséget emelték be, hanem olyan szabályozást is hoztak, hogy ez a mentesség, vagy 
kedvezmény lehetősége az EU-s szabályok értelmében kisösszegű támogatásnak, 
kedvezménynek minősül és emiatt alkalmazni kell rá azokat a szabályokat, amelyeket az EU 
tanácsi rendelet előír. A rendelet-tervezetet a Miniszterelnökséghez is meg kellett küldenie.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a rendelet tervezetet fogadja el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának

15/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 11/2015. (X.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./ Nem közművel összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásra közszolgáltatási
szerződés megkötése, rendelet alkotása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy most esedékessé vált ennek rendeletnek a 
megalkotása. Januártól annyi változna, hogy kizárólag a szippantós vinné el a 
szennyvízhálózatra rá nem kötött ingatlanokból a szennyvizet. Ennek díját is a helyi 
önkormányzati rendelet írná elő. A környéken ezen szolgáltatást végzők közül kettő főt 
kerestek meg. Deák Zsolt kaposszekcsői vállalkozó élt ennek lehetőségével.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott közszolgáltatási 
szerződést fogadja el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

210/201$. (XII. 15/) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nem közművel 
összegyűjtött szennyvíz közszolgáltatásra közszolgáltatási 
szerződést elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazta polgármesterét a szerződés 
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott rendelet-tervezetet 
fogadják el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

16/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 
begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

6./ Sásd Város Önkormányzata Klímastratégiai Tervének aktualizálása 
Előadó: Mihályi Péter műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Mihályi Péter műszaki ügyintéző ezt a tervet még a KEOP pályázat I. fordulójánál készítették 
el, ahol a horizontális vállalások között szerepelt, hogy készítenek ilyent. A KEOP II. 
fordulójában is vállalták, hogy lesz ilyen tervük. Néhány év elteltével aktualizálásra szorul. Itt 
elsősorban modellezések, fogalmak magyarázata és a fenntartható fejlődés és annak története, 
háttere, adatai kerültek bele.
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Kitértek a fenntartható fejlődésre és annak alkalmazására a településfejlesztésben. 
Elképzelhető, hogy a jövő évben is majd aktualizálni kell a párizsi klímakonferenciának a 
hatása miatt. Nagyjából a célok ugyanazok maradtak, kicsit bővítették.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a terv aktualizálását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

211/2015. ÍXII.15.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város 
Önkormányzata Klímastratégiai Tervének aktualizálását 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

1J Az önkormányzatok és szerveik 2016. évi belső ellenőrzési ütemterve 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szakmai anyagot mindenki kézhez kapta. Röviden 
ismertetni szeretné a belső ellenőrzési munkatervet, összesen 13 témáról lenne szó. Az első az 
iratkezelési, irattározási és helyi kézbesítési gyakorlatának vizsgálata. Ellenőrzik, hogy 
elektronikus iktatásnál mennyiben egyezik meg a jogszabályokkal, illetve a különböző 
számlák, bizonylatok, érkeztetések kezelése könyveléssel való kapcsolata mennyiben 
jelentkezik.
A másik az ingatlanvagyon kataszter telieskörűsége. a vagyon nyilvántartásának vizsgálata. A 
vagyonkataszter annak valódisága, a nyilvántartása, a karbantartása nagyon fontos dolog. 
Minden évben a mérlegük kötelező melléklete a vagyonkataszteri kimutatás, ennek 
nyilvántartása a jegyző feladata a törvény alapján.
A következő a közérdekű adatok kezelése, a honlapüzemeltetés vizsgálata. Nemcsak Sásdot 
fogja vizsgáim, hanem a településeket is. Gödrében vannak gondok.
A szociális és gyermekjóléti társulás feladatellátása, itt a normatívákat fogják ellenőrizni. A 
különböző támogatások, melyeket leigényelnek a különböző feladatok ellátása kapcsán. 
Élelmezési tevékenység megszervezése, ellátása. Több évvel ezelőtt volt ilyen, ezért most 
lesz. A norma, az adagok, az adminisztráció, a beszerzés, tehát minden ellenőrizve lesz.
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Gépjármű üzemeltetés, kiküldetések, munkába járás és a polgármesteri költségtérítések. Erre 
vonatkozóan még nem volt ellenőrzés. Itt az utiszámlák írása, helyessége, azok 
megalapozottsága és tartalmi kellékei a vizsgálat célja.
Éves ellenőrzési jelentés elkészítése a 2015. évben elvégzett belső ellenőrzésekről. Ezt 2016. 
február 15-ig fogja a belső ellenőr elkészíteni.
Egy komoly ellenőrzés lezárult a belső ellenőr által. Úgy látja, hogy arra ösztönzik az 
önkormányzatokat, hogy szövetkezeteket hozzanak létre és ők maguk ezeket a programokat 
elvégzik, az adminisztráció nagyon komoly lesz. Ennek elfogadására eddig november 30. volt 
a határidő, most december 31. Kérte a beszámoló elfogadását.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadják el jegyző úr által 
elmondottakat.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

212/2015. (XII. 15. j KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt önkormányzatok és 
szerveik 2016. évi belső ellenőrzési ütemtervét elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

8J  A 2014-2020. évi EU-s forrásokból megvalósítható önkormányzati fejlesztések, a
DDRFÜ Kft. Pécs szakmai javaslata 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző a kiadott anyag nagyon fontos anyag a testület 7 éves munkájára 
való figyelemmel. Korábban már bejelentették a testületnek, hogy a polgármester asszony a 
DDRFÜ Nonprofit Rft-t bízta meg, mely megyei önkormányzat által alapított gazdasági 
társaság, egy olyan anyag elkészítésével, mely 68 oldalas. Megbízta, hogy készítse el a 
rendelkezésre álló dokumentumaik alapján Sásd város vonatkozásában a TOP-os operatív 
programokra a város ITS-ben foglalt célok szerint és a megyei önkormányzat felé annak 
idején beküldött fejlesztési igényeket alapul véve, összevetve a megyei integrált 
területfejlesztési programmal, mennyiben illeszthető és mennyiben megalapozottak az 
önkormányzat szándékai, illetve van-e hozzá forrás, illetve milyen feltételekkel lehet ezt 
megtenni. 46 projektigény ment be az önkormányzattól a megye fele. Valamennyit egyesével 
értékeltek pontrendszer alapján.
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10 operatív program van az országban, ebből kiemelkedő operatív program a TOP, 
kimondottan ez az a program, ami a településre és településfejlesztésre fordítható, a 
kedvezményezettek maguk az önkormányzatok, az önkormányzati társulások, vagy azok 
költségvetési szervei, akár a tulajdonukban lévő nonprofit gazdasági társaságok.
Mohácson voltak egy ilyen értekezleten, amit a megyei vezetők tartottak. Megyei szinten is 
felállt egy segítő szervezet. A megyének a TOP-os pályázatok tekintetében döntő szerepe van. 
A többször módosított kormányrendelet értelmében bizonyos dolgokat újból szabályoz, és 
ennek megfelelően változik a kép és az igénylés menetét nézve. A megyének erre a 7 évre 38 
milliárd forintja van a TOP-ra. A megyei jogú városnak Pécsnek és az ide tartozó 37 
településnek 34,1 milliárd forintja van. Tudomásuk van arról, hogy valamennyi TOP 
pályázatot ki fogják írni jövő év végéig. A jogszabály azt mondja, hogy ennél a pályázatoknál 
az önkormányzat a pályázó, ott az előkészítésen belül a menedzsmenti feladatokat csak és 
kizárólag az önkormányzat a saját szervezetével, munkaviszonyban álló személyekkel láthatja 
el, külsősöknek nem lehet kiajánlani. Ilyen lehet a köztisztviselő, a közalkalmazott, vagy 
munka törvénykönyves, vagy megbízási szerződéssel lehet megbízni valakit. Van egy kisegítő 
szabály, amennyiben az önkormányzat úgy érzi, hogy nem tudja ezt a feladatot ellátni, akkor 
felajánlhatja a megyei önkormányzatnak, hogy ő lássa el. Ha így van, akkor a megyei 
Önkormányzat köteles ellátni ezt a feladatot. Az útmutató azt is leírja, hogy az ossz beruházási 
költség 2,5 %-a költhető a projektmenedzsmenti feladatok ellátására. Emellett még ad 5 %-ot 
a különböző szakértőkre, tanulmányokra, ami elszámolható az előkészítés kapcsán. De a 
kimondott projektmenedzsmenti feladatokat az önkormányzat csak olyan személyekkel 
láthatja el, aki vele minimum megbízási jogviszonyban, munkaviszonyban állnak. Ha a 
projektmenedzsmentnek szakértőt kell igénybe vennie a feladat ellátásához, akkor csak és 
kizárólag olyan szervezettől lehet ezt a szolgáltatást kérni, ahol az önkormányzatnak többségi 
tulajdona van.
A TOP-ba az elbírálás úgy történik, hogy az önkormányzat beadja elektronikusan adatlapon a 
pályázati igényét. Az Irányító Hatósághoz kerül be, itt van egy Döntéselőkészítő Bizottság. 
Emiek a bizottságnak a tagja az illetékes megyei önkormányzat képviselője. A megyének vétó 
joga van az adott megye viszonylatában. Csak az a pályázat megy át, amire a megye azt 
mondja, hogy mehet. Nagyon fontos, hogy a megye un. integrált településfejlesztési 
programjában mi van, mennyire illeszthető össze az önkormányzat szándéka, a terve. Ez az 
anyag levezeti, mi az, ami összevethető és mi az, ami nem vethető össze. Nyilván ami nem 
vethető össze, akkor az a TOP-ból nem finanszírozható. 46 program van, mindegyiket végig 
elemezték. Ha a TOP-ba nem finanszírozható feladatok, fejlesztések vannak, akkor azok az 
ágazati operatív programokba viszont finanszírozhatók.
A TOP-okban csak városi szintig mennek le és ott is a városoknál csak a járási székhely 
városokig, tehát ahol térségi feladatok vannak.
A táblázat 3. pontjában a zöldség- és gyümölcsfeldolgozó létrehozása szerepel. Itt látható a 
szakmai tartalmi illeszkedési pontszáma 1. Úgy kell értelmezni az a jó, ha 6-os pontszám 
szerepel. Ha 1-es, akkor nem támogatott. Ezt a vidékfejlesztési program támogatja, de csak 
bizonyos feltételekkel.
A 4. pont a regionális kerékpárút létrehozása. 4-es pontszámot kapott, de azért, mert nem 
Sásdnak a projektje, hanem Sásd csatlakozna a regionális projekthez, ami egyébként szerepel 
a megyei programban is.
Az 5. pontban szereplő önkormányzati utak felújításával baj van. Megyei szinten, mint 
útfelújítás nem támogatott és nem is illeszthető a megyei programhoz.
A 10. pontban szerepel a záportározók építése a Baranya-csatorna vízgyűjtőjén, felszíni 
vízfolyások rendezése.
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Itt 6-os pontszám van, de az anyag azt írja, hogy a Vízügyi Igazgatóság felé kezdeményezze 
Sásd Város Önkormányzata hivatalosan, hogy ezt a szervezet a megfelelő operatív 
programban kezdeményezze.
A 11-12-13. és 15. pontokban szereplő tétel egyik sem valósítható meg önmagában. 
Pontosítva a 15. pont igen, ha annak lenne egy projektje, ahhoz kapcsolódóan és azzal együtt 
komplex módon megvalósítható lenne a 11-12-13. pont. Ahhoz, hogy új buszmegálló 
kialakítása legyen, annak keretében ezek megvalósíthatók. De önmagában ez a három tétel 
külön-külön nem. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén arról 
beszélgettek, a probléma az, hogy hol legyen az új buszállomás. Felvetődött, nézzék meg ez 
ügyben a Hősök tere környékét, ahhoz viszont a butiksort el keli onnét rakni. Ha megépülne a 
fedett piac, ugyanis az támogatott, akkor ott a kereskedőknek ki lehet alakítani az üzleteket. A 
bizottság arra az álláspontra jutott, hogy a testület a polgármestert hatalmazza fel arra, hogy a 
megyei közgyűlésnél kezdeményezze, illetve kérjen segítséget egy megvalósíthatósági 
tanulmány előkészítésére. Kérjenek árajánlatot egy ilyen komplex program megvalósítására, 
ivíajd döntsön a testület, hogy a' megvalósíthatósági tanulmányt elkészítteti-e vagy sem.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, gondolkodtak a régi piactér területének 
megvásárlásában is, de azt nem tudja az önkormányzat megvásárolni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, az anyag azt írja, hogy a buszállomások kialakítására 
megyei szinten 2015-2016. években 1 milliárd 433 mFt áll rendelkezésre.
Az anyag 38. oldala azt írja, hogy egységes buszváró kihelyezésénél tekintettel, hogy a 
projekt műszaki tartalma a felhívás keretében önállóan nem támogatható, viszont a város által 
tervezett autóbusz pályaudvar áthelyezését célzó projekt részeként megvalósítható, javasolt a 
projekt tartalmát integrálni az autóbusz pályaudvar áthelyezését célzó projektbe, egy közös 
közlekedésbiztonsági és közúti közlekedés fejlesztési pályázatban benyújtani a fenti 
tevékenységeket. Ez alapján kellene benyújtani a pályázatot. Mindenképp körbe kellene járni 
ezt a területet, van-e alkalmas hely a buszváró kialakítására, ezt csak szakember tudja 
eldönteni. Ezért kellene egy előzetes tanulmány, ha van értelme, mindehhez kellene tudni, 
hogy mennyibe kerül.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ennél csak jobb helyre kerülhetne a buszmegálló, 
mint ahol most van a Deák téren.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, ha új helyszínről beszélnek, akkor 
tudni kell, hogy ott nincsenek utak. Továbbá közműveket kell áthelyezni, tehát nem egyszerű 
dolog. Elmondta, hogy 50 mFt nem elég.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy csomópontokat, jelzőlámpákat kell kiépítem.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a piachoz kellene hozzárendelni, egyik felében a 
piac lenne, a másik felében pedig a buszváró.

Pál Csaba képviselő nem érti, hogy miért vonja össze a három pályázatot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy így került kiírásra.
Első körben meg kellene tudni, hogyha ebben gondolkodnak, akkor mennyi pénzt 
kaphatnának.
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ebből a pénzből a Deák teret 
tudják kicsit rendbe tenni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, amire azt mondja, hogy illeszkedik és 10 pontot kapott, 
annak van esélye.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy valóban meg kell kérdezni, 
van-e több pénz erre.

Dr, Kaidon Béla jegyző a térségi kerékpárút létrehozása 2 pontot kapott szakmai 
illeszkedésig, szakmai összesített pontszámban 7 pontot kapott. Erre nincs esély, egyrészt 
azért nincs, ha megnézik az indoklásban és munkába járás lenne írva, akkor lenne esélyük. Itt 
is tanulmányt kellene készíteni. Amennyiben a testület ebben gondolkodna, akkor 
megvalósíthatósági tanulmányt kellene készíttetni, mert fel kell mérni az igényeket, a 
számokat, továbbá, hogy a munkába járást mennyiben támassza alá.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a Baranya-csatornán nem 
lehet utat építeni.

Dr. Kaidon Béla jegyző a 43. és 44. oldalon leírásra került, hogy a komplex feladatot ellátó 
szociális központ kialakítása projekthez kell bevonni őket. így nagyobb az esélye, hogy 
megvalósuljon. A 275 mFt túlzószám, hiszen 125 mFt-tal túllépték a támogatás maximum 
összegét. Ezen a programon belül a levonásra került összegből, 150 mFt-ból lehet a 3 
programot megvalósítani. Az anyag azt írja, javasolják a projekt szakmai tartalmát letisztítani 
és azokat a tevékenységeket meghagyni, melyeket a pályázati felhívás támogat, azaz a nappali 
ellátást fejlesztését és ehhez kapcsolódóan az épület átalakítását, felújítását, 
akadálymentesítését. Továbbá javasolják a projekt tervezett összköltségének csökkentését 3- 
150 mFt közötti összegre, ugyanis a pályázati felhívás tervezet alapján a támogatás összege 
minimum 3 mFt, maximum 150 mFt. Ha összevonják a 19., 20. és 21. pontban szerepeiteket, 
akkor már támogatható.
A 22. pontban szerepel a bentlakásos szociális otthon létesítése, sajnos itt 0 van, nem 
illeszthető a megyei programba.
A 23. pontban szerepel a leromlott állapotú szociális bérlakás rendezése szintén 0 pont. Tehát 
nem támogatja.
Van egyszer az egészségügyi alapellátás és van a szociális alapszolgáltatás infrastruktúrájának 
bővítése. Itt mondja, hogy szét kell szedni, mert ez két projekt. A szociális alapszolgáltatás 
infrastruktúrájának bővítését kell áttenni a gondozási központba, mint komplex program. Az 
egészségügyi alapellátást, mint önálló projektként kell, hogy fusson. Magát az idősek 
bentlakásos otthonát nem támogatja.
A 24. pontban szereplő tételt sem támogatja.
A 25. tételt nem támogatja az anyag, mert nem helyi önkormányzati szinten kell 
megvalósítani, hanem megyei szinten összevonva.
A 26. tételt támogatja, itt programokat kell készíteni.
A 27-33. tételig bezárólag, itt még nem tudtak nyilatkozni, mert nem ismert a kiírás, viszont a 
megyei programmal illeszthető. Ami ezek után van, az mind ágazati forrás.
Összefoglalva elmondta, hogy a testület a kis regionális kerékpárutat elvetette, hiszen 
fontosabb lenne, hogy a nagy kerékpárút épüljön meg, és arra csatlakozzanak rá. Fontos lenne 
az iparterület bővítése. Továbbá fontos a járási fedett piac létrehozása. Amennyiben a 
buszvárót és buszállomást össze tudnák vonni, ez is nagyon fontos lenne.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott anyagot fogadják el és a 
szakmai anyag alapján 1-11 pontot fogadja el, mely szerint szándékozik megvalósítani és 
törekedni kell arra, hogy hívja fel az önkormányzat figyelmét, hogy a többi projekt 
vonatkozásában is érdeklődjön, illetve egyeztessen, hogy azok megvalósíthatósága a szakmai 
anyag ajánlása alapján mennyiben reális.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
213/2015. ÍXIL15.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-Dunántúli 
Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. által készített 
„Pályázati döntéselőkészítő tanulmány Sásd város fejlesztési 
elképzeléseihez” című az előteljesztéshez csatolt tanulmányát 
megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul veszi és 
elfogadja.
A Képviselő-testület a tanulmánynak a TOP keretében 
megvalósításra javasolt projektek összesített rangsorát 
tartalmazó táblázatba foglalt mellékletét jóváhagyólag 
tudomásul veszi.

A Képviselő-testület felhívja a polgármester figyelmét, hogy a 
későbbiekben megjelenő TOP-os pályázati kiírásoknál a 
Tanulmányban meghatározott szakmai ajánlásokra és elfogadott 
rangsorra legyen figyelemmel, illetve a nyitva hagyott 
kérdésekben további egyeztetéseket folytasson.

Határidő: december 31., illetve a pályázati kiírásokban meghatározott 
beadási határidők

Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9 ♦/ Temető üzemeltetésével összefüggő 2016, évi feladatok meghatározása 
(sírhelymegváltások, bővítés)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
megtárgyalta ezt a napirendi pontot, mely szerint a temető bővítését elvetette. A javaslat az, 
hogy a jövő évi költségvetésbe 3 mFt-ot tervezzen a testület egyrészt az emlékhely 
kialakítására, ezen felül legalább 500 eFt erejéig a sírhelyek megváltásának éves ütemére, 
azzal, hogy meg kell kezdeni a sírhely-megváltások előkészítését szakmailag az apparátusnak, 
illetve a jogszabály alapján járjanak el és kezdeményezzék a megszüntetését.
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok megkérdezte szükséges-e bővíteni a temetőt?

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy egyelőre nem szükséges a bővítés.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha a sírhelymegváltásokat rendezik, akkor felszabadul 
annyi sírhely, hogy egyelőre nem szükséges bővíteni. A lenti szinten 70, a fenti szinten is 70 
sírhely van, amit meg kellene váltani. Viszont ütemezni kell, hiszen exhumálni kell, 
tisztességesen el kell helyezni a maradványokat.
Úgy tűnik, hogy ez olcsóbb lenne, hiszen ütemezni is tudják. Ennél nagyobb költségű az 
emlékhely kialakítása. Kivetítőn bemutatta a halotti hamvak szórására kialakított szóró kutat.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte a legutóbbi alkalomkor nem arról 
beszéltek, hogy ez a költséges és a bővítés az olcsóbb?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a bővítésnél a földmunka nagyon nagy költséggel 
járna. A megváltásnál az az előny, hogy fokozatosan váltják ki a sírhelyeket.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy utasítsa a polgármestert, hogy 3 
mFt-ot tervezzen be a költségvetésbe ahhoz, hogy a sírhelymegváltásokat elindítsák, illetve, 
hogy ebből legalább 500 eFt erejéig tudják a sírhelyeket megváltani.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző az alapkoncepció az volt, hogy meg kell nézni a temető 
bővítésének a költségét és a másik, hogy a 25 évnél idősebb sírhelyeket hogyan lehetne 
humános módon felszámolni, illetve ennek helyét megtalálni. A két helyi vállalkozó adott erre 
vonatkozóan árajánlatot. Jager Zoltán vállalkozó árajánlatában szerepel az, hogy elszállítják a 
krematóriumba a meglévő csontokat. Továbbá az ajánlatban még olyan tétel szerepel, ami 
arról szól, hogy a csontokat, amiket exhumálnak, ő egy meglévő kriptahelyet megvásárol és ő 
egy évig díjmentesen csontkamrában tárolja el. A másik vállalkozó ajánlata ezt nem 
tartalmazza.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy erről tájékoztassák Sásd város lakosságát.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ezt a tájékoztatást országos és helyi napilapban is 
közzé kell tenni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint senki nem tudja, hogy 
ennek mi lesz a következménye. Úgy gondolja, hogy hosszú távon a temető bővítése lesz a 
racionális megoldás.

Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint is azon az állásponton van, hogy 
bővítsék a temetőt, ebből nem lesz baj, és előbb-utóbb úgy is szükség lesz rá.

Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy a sírhelyekre tegyék ki az ezzel kapcsolatos 
tájékoztatót és várjanak fél évet.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy kérjenek árajánlatot a temető 
bővítésével kapcsolatban Szabó Sándor helyi vállalkozótól és az Lnvestmen Kit-től. Továbbá 
a sírhelyekre ki kell helyezni a sírmegváltással kapcsolatos tájékoztatót, ezen kívül a 
lakosságot is tájékoztatni kell.
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Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

214/2015. fXII. 15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
polgármesterét, hogy a temető bővítésre további árajánlatokat 
készíttessen. Az árajánlatok ismeretében a jövő évi költségvetés 
előkészítése keretében hoz döntést.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

10./ Fogorvosi ellátás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdón Béla jegyző 
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta. Ez ügyben már többször tárgyaltak. Dr. Simon Tibor fogorvos heti 15 órában 
szerette volna továbbra ellátni a rendelést. Ekkor közölte vele, hogy a testület ezt nem fogja 
támogatni. A testület már nagyon sok mindenben támogatta doktor urat.
A kiosztásra került nyilatkozat a legutóbbi tárgyalásuk eredményeként született. A praxisjogot 
a doktor úr 4,5 mFt-ban határozta meg. Ebből 3 mFt-ot fizetne ki az új doktor nő. Az 
önkormányzat havi 100 eFt bérleti díjért bérelné a rendelőt. Az új doktor nő vállalta az 
iskolafogászati ellátást is.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte úgy kell értelmezni, hogy az 
önkormányzat Dr. Simon Tibor fogorvosnak ingyen odaadta a praxisjogot, ő pedig most 
eladja 4,5 mFt-ért?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a fogorvosnak két praxisjoga volt, annak 
idején megvásárolta Dr. Klitzsch Günter praxisjogát és utána megvásárolta Mühlék 
praxisjogát és a harmadik praxisjogot kapta meg az önkormányzattól.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a 100 -eFt-ot az önkormányzat 
fizeti havonta?
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen. Véleménye szerint lakosságszám 
arányosan kellene szétosztani ezt az összeget, hiszen nemcsak Sásdot látja el, hanem a 
járáshoz tartozó településeket is, ez 21 települést érint.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, ha két héttel ezelőtt is tudták volna ezt a 
mostani egyezséget, akkor is megvásárolták volna a Günter féle ingatlant?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a doktor úrral úgy állapodtak meg, hogy minimum 
1 évig bérlik a rendelőt. Kérdés volt, hogy mi lesz 1 év után. Azt mondták, hogy úgy 
szeretnék, ha 1 év után is meghosszabbítható lenne a szerződés. De akkor már úgy 
nyilatkozott, lehet visszajönne 1 év után magánrendelésbe.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a praxiseladást. Az új 
szolgáltatóval kössenek szerződést a feladat ellátására a vállalkozás közvetlen 
finanszírozásával azzal, hogy a rendelőt az önkormányzat biztosítja úgy, hogy azt havi 100 
eFt-ért kibéreli. Továbbá az eszközök bérletére 1 éven keresztül fizessen meg az 
Önkormányzat 1.500.000,-Ft-ot havi részletekben.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

215/2015. (XII. 15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
sásdi fogorvosi körzet praxisjogának értékesítéséhez.
A Képviselő-testület 2016. február 1. napjától feladatellátási 
szerződést köt a DOM-DENT Fogászati Kft-vel a körzet 
ellátására közvetlen finanszírozással.
A rendelő és eszközei biztosításáról az önkormányzat 
gondoskodik úgy, hogy a Sásd, Szent Imre u. 23. szám alatti 
fogorvosi rendelőt Dr. Simon Tibor által felajánlott eszközökkel 
együtt kibéreli havi 100 eFt-ért, valamint az eszközök bérletére 
1 év alatt 1.500.000,-Ft-ot megfizet havi részletekben.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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11./ Általános Iskola D épület tetőzetének javítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy korábban a testület úgy döntött, hogy 500 eFt-ot 
adjanak és majd az önkormányzat elvégezteti a munkát, de kérjenek ettől függetlenül 
költségvetést. Az elkészült költségvetés még drágább volt. Mivel balesetveszélyes, udvart le 
kell zárni, ezért úgy gondolták, hogy végeztesse el a munkát a KLIK és az önkormányzat 1 
mFt-tal járuljon hozzá ennek költségéhez. Mindenképpen levelet kell írni a KLIK részére a 
testület döntéséről.

Pintér Gábor képviselő tényleg fontos elvégezni, mert látta már, amikor a cserepek csúsztak 
le, tehát balesetveszélyes.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Sásdi Általános Iskola D 
épületszámya tetőzet felújításával kapcsolatosan támogassa a tető felújítását, ennek 
értelmében 1.000.000,-Ft hozzájárulást biztosítson.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

216/2015. (XII. 15.") KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Általános 
Iskola D épületszámya tetőzet felújításával kapcsolatosan 
támogatja a tető felújítását.
E célra a KLIK Megyei Igazgatósága részére 1.000.000,-Ft 
hozzájárulást biztosít és felkéri a KLIK Megyei Igazgatóságát, 
hogy a szükséges felújítási munkálatokat végeztesse el.
Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a KLIK 
Megyei Igazgatóságát levél útján a döntésről értesítse.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

12./ Közösségi Ház Használati Szabályzatának módosítása
Előadó: Urvald Péter kulturális tanácsnok a Humánügyek Bizottsága nevében

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta, ami 
arról szól, hogy a civilek ingyenességéhez szúrjanak be egy sort, tehát a civilek rendezvényein italt ne 
értékesíthessenek, a bérleti díjat csökkentsék 70 eFt-ról 50 eFt-ra a zenés táncos rendezvényeknél. Ezt a 
javaslatot a Hmnánügyek Bizottságával, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal 
egyeztetett, sőt a váUalközók-'ts jö megoldásúak- látják-. Úgy érzi, hogy ezzel sok- konfliktus elkerülhető 
lehet, illetve nem hoznák a döntéshozókat olyan helyzetbe, ami kellemetlen lehet számukra.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Hmnánügyek Bizottsága által is 
támogatott Közösségi Ház Használati Szabályzatát az előterjesztés alapján fogadja el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

217/2015, (XIU5.1 KTH. számú határozata

Sásd Város önkormányzat Képviselő-tesíüleíe a Humánügyek 
Bizottságának javaslatára az előteljesztésben foglaltak szerint 
jóváhagyja a Közösségi Ház Használati Szabályzatának módosítását.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Dr. Kaidon Béla jegyző a polgármester asszonynak, a testület tagjainak, az intézményvezetőknek 
átadta a hivatal ajándékát. Egyúttal kívánt mindenki részére kellemes ünnepeket és boldog újévet. 
Elmondta, hogy a december 22-ére tervezeti hivatali ebédet december 21-én tartják, miudeükit 
szeretettel vár.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Orsós László jelezte feléje, hogy Környéken a családi háza 
előtti területre hordják a szemetet.
Lakosság részéről érkezett megkeresés, mely szerint jó lenne, ha a buszmegállónál is lenne kamera.

További kérdés, hozzászólás nem volt, Rabb Győzőné polgármester megköszönte a meghívottak 
megjelenését, mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt, a nyilvános 
képviselő-testületi ülést bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a tanácskozást.

Rabb Győí 
polgármester


