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Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. október 30. napján tartott üléséről.
Az ülés helye:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger
János, Pál Csaba, Pintér Gábor, Székely Szilárd, Urvald Péter
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző,
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazolatlan távoliét nem volt
Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, a testületi ülésre
meghívott vendégeket, az apparátus dolgozóit, a sásdi választópolgárokat, akik megjelentek.
Megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban 7 fővel jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják még meg 4,/ napirendi pontként:
- képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálatát és ideiglenes előkészítő
bizottság alakítását és 1J napirendi pontként:
- asztalitenisz szakosztály kérelmét.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
1./

Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2.1

Az alpolgármesterek eskütétele
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3./

Az alpolgármesterek tiszteletdíj ának megállapítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4./

Képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet felülvizsgálata és ideiglenes előkészítő
bizottság alakítása
Előadó: Dr. Jusztinger János képviselő
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5./

Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

6.1

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2010.
(X.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

7./

Asztalitenisz szakosztály kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Orsós József a Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a napirendi pontok
tárgyalása előtt szót kért.
Kérdéssel fordult Dr. Kajdon Béla jegyző úrhoz, mely szerint Sásd Város
Képviselőtestületének jegyzőkönyvét olvasva felfigyelt arra, hogy 2014. január 23. napján
készült jegyzőkönyvben jegyző úr elmondja, hogy mindenki tudja, hogy 24 mFt tartozás lóg a
levegőben a kistérséget érintően. Ezt a 24 mFt-ot Sásd Város Képviselőtestülete tartalékba
helyezte. Megkérdezte, hogy a 24 mFt felhasználásra került-e? Dr. Jusztinger János képviselő
nyilatkozatában elmondta, hogy a kistérségben hozott döntések Sásd városát érintették, de a
sásdi testületnek mindig sötét pontjában volt a kistérség. Minden évben azt hallották, hogy jól
mennek a társulásnál a dolgok, ami a költségvetést érinti, hogy lehetséges, hogy 24 mFt hiány
keletkezett.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy erre a kérdésre a testületi ülés végén, amikor az
interpellációk vannak, akkor fog választ adni. A képviselőtestületnek van egy SZMSZ-e, kérte
az Elnök Urat, hogy nézze meg és olvassa el, ez a dokumentum is szerepel az interneten a
honlapon.
Pintér Gábor képviselő a Sásd és Vidéke választási számát lapozgatva találta Pál Csaba
képviselői bemutatkozásában a következőket olvasta: „a választásokat követően a testületek
nem pártpolitikai alapon működnek, remélem, hogy a jövőben is így lesz és így marad.”
Tisztelettel Pál Csaba. Ezt a mai eseményük mottójául szánta.

Napirend
1./

tárgyalása:

Alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester két alpolgármester személyére tett javaslatot, mely szerint az
Dr. Jusztinger János, a másik jelölt pedig Pintér Gábor.
Megkérdezte a jelöltektől, hogy elfogadják-e a jelölést?
Dr. Jusztinger János képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy elfogadja a jelölést.
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Pintér Gábor képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy elfogadja a jelölést.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta mielőtt szavaznának, valamennyi képviselőtől
véleményt szeretne kérni a jelöltekről. Először Urvald Péter képviselőt kérdezte meg.
Urvald Péter képviselő a titkos szavazáson belátásának megfelelően fog szavazni.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérte Székely Szilárd képviselőt, hogy mondja el
véleményét.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy Dr. Jusztinger János képviselőt alkalmasnak tartja
alpolgármesternek. Pintér Gábor képviselő a tapasztalatlanságát mondta el 4 éven keresztül,
majd eljön az az idő is, amikor tapasztalt lesz. Az, hogy a Tiffán Zsolttal jó kapcsolatban van,
az egy jó dolog, de nemcsak rajta múlik a város sorsa, ezt így gondolta. Ezen kívül a
képviselőtestület szándékát is figyelembe kell venni.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérte Pál Csaba képviselőt, hogy mondja el véleményét.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy amit Pintér Gábor felolvasott, akkor egy jobb és egy bal
oldal.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérte Hausmarm Mária képviselőt, hogy mondja el
véleményét.
Hausmann Mária képviselő úgy hallotta, hogy Pintér Gábor képviselőnek nem is lett volna
szabad indulnia alpolgármesternek, mert a munkájával összeférhetetlen.
Pintér Gábor képviselő Hausmann Mária képviselő hölgy hozzászólására reagálva elmondta,
hogy nem összeférhetetlen a munkája és az alpolgármesteri tisztség betöltése, őt a jegyző úr
erről tájékoztatta.
Dr, Kaidon Béla jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy jelen pillanatban
összeférhetetlenségi ok nincs a kormányhivatali állásfoglalás szerint. Ha más lenne az
állásfoglalás, akkor már szólt volna.
Rabb Gvőzőné polgármester mivel társadalmi megbízatásban végzi el a polgármesteri
teendőket, nagyon sok feladat és munka hárul rá. A két alpolgármester jelölttel szeretné
megosztani és velük közösen gondolkodni a dolgokon, feladatokon. Természetesen minden
képviselő tudására és együttműködésére szüksége van. Mind a két képviselő élete Sásdhoz
kötött, fontosnak tartják az itt élő emberek életét, sorsát és problémáit. A jó ügyekért és a
közös dolgokért mindig kiálltak. Mindenki számára fontos az építés, együttműködés,
odafigyelés, Sásd városának fejlődése. Mindkét képviselő tehetséges, értelmes, tele vannak
tervekkel, ötletekkel. A rájuk bízott feladatokat lelkiismeretesen elvégzik.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Polgármester Asszony javaslata alapján két név
szerepel a szavazólapon. A lapon egy üres négyzet van, aki egyetért a két jelölttel az a
négyzetbe tesz X vagy + jelet, aki nem ért egyet, akkor üresen kell hagyni. így értelemszerűen
érvényes az a szavazat, ahol elhelyezték az X vagy + jelet, és érvénytelen az, ahol nem tettek
jelet a négyzetbe. A titkos szavazáson mindenkinek részt kell venni, tartózkodás nem
lehetséges. A képviselőtestület korábban három fős Szavazatszámláló Bizottságot alakított,
változatlanul most is fennáll, tehát Pál Csaba képviselő az elnök, a bizottság tagjai: Hausmann
Mária és Urvald Péter képviselők.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy folytassák le a szavazást.
Megkérte a jelenlévőket, hogy az üléstermet hagyják el. A szavazás lebonyolításának idejére
szünetet rendelt el.
A szünet után a képviselőtestület folytatta továbbá ülését.
Pál Csaba a Szavazatszámláló Bizottság elnöke az urnát felnyitotta és a szavazólapokat
ellenőrizte, mely szerint mind a 7 szavazólap az urnában volt, ezután külön válogatta az
érvényes és érvénytelen szavazólapokat. Megállapította, hogy az alpolgármester választás
eredménytelen volt, a titkos szavazás eredményeként 3 Igen szavazattal, 4 ellenszavazattal
nem választottak alpolgármestereket.
Rabb Gvőzőné polgármester megállapította, hogy a szavazás eredménytelen volt, ezért a 23./, 5-6./napirendi pontokat levette a tárgyalandó napirendi pontok közül.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy a soron következő testületi ülés 2014. október
31. napján, pénteken 18 órakor kezdődjön.

2./

A képviselők tiszteletdíiáról szóló rendelet felülvizsgálata és az ideiglenes
előkészítő bizottság alakítása
Előadó; Dr. Jusztinger János képviselő

Dr. Jusztinger János képviselő elmondta azért fontos előkészíteni és tárgyalni ezt a kérdést,
mert az SZMSZ-ük ezeknek a pénzügyi kérdéseknek a megtárgyalását a Pénzügyi
Bizottságnak juttatná. Mivel még mindig nincs Pénzügyi Bizottságuk, ezért a képviselői
tiszteletdíjakról, természetbeni juttatásokról, a költségtérítések leigazolásával kapcsolatos
kérdésekről szóló rendeletet szükséges előkészíteni. Amíg nincs Pénzügyi Bizottság addig egy
ideiglenes bizottság létrehozására lenne szükség. Az ideiglenes bizottságok létrehozására az új
önkormányzati törvény lehetőséget ad, bármilyen önkormányzati feladat ellátására lehetőség
van az új törvény alapján. A jegyző úrral közösen áttekintették a korábban e tárgyban hozott
rendeletet, ennek már nagyon sok rendelkezése nem aktuális. Ezért fontos felülvizsgálni, de
egy kiindulási alapot jelentett.
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Jelen pillanatban irányvonalakat szeretne ismertetni a képviselő-testülettel és majd az
előkészítő bizottság dönt. Úgy gondolta, hogy az egyik fő irányvonaluk az, hogy társadalmi
megbízatású a polgármesterük, társadalmi megbízatású lesz az alpolgármesterük,
alpolgármestereik is. Ezért arra számíthat minden képviselő, hogy több feladat fog rá hárulni.
Véleménye szerint ne differenciálják majd a díjakat a tekintetben, hogy ki az aki bizottsági
elnök, ki az aki bizottsági tag és hogy hány bizottság tagja, hanem egy egységes tiszteletdíjat
próbáljanak majd megállapítani. Azt gondolta, hogy fix összeg helyett, kössék a polgármester
tiszteletdíjához. A törvényhozó megállapította ezeket az összegeket, tehát, ha ezekhez az
összegekhez kötik, akkor nem fognak rossz döntéseket hozni. A bizottságnak a polgármesteri
tiszteletdíj 30 %-ának megfelelő Összeget gondolt, erről kellene majd beszélni és dönteni.
Ezen felül a korábbi rendelet rendelkezéseit követnék, mely a képviselők egyéb természetbeni
juttatásainál semmi új nincs, tehát az önkormányzati intézmények, kulturális közművelődési
intézményeknek ingyenes igénybevétele, kedvezményes üdülés Fonyódligeten. Egy újdonság
lenne, aki még nem tagja az önkormányzati telefonflottának, azon képviselők és a már
meglévő tagok esetében az alapdíjat kifizetné az önkormányzat. A költségtérítésekkel
kapcsolatban sincs már mozgástere a testületnek, mint ahogy korábban volt. A költségtérítést
fix 15 %-ban határozza meg a törvény. Ezzel kapcsolatban csak arról kell rendelkezni, hogy
ki jogosult ellenjegyezni. Itt a javaslat az lenne, hogy a polgármester költségtérítését, igazolt
költségeit ellenjegyezné az alpolgármester, az alpolgármesterét pedig a polgármester.
Javasolta, hogy a rendelet kidolgozására hozzanak létre ideiglenes bizottságot, a tagjaira
polgármester tesz j avaslatot.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az ideiglenes Előkészítő
Bizottság elnöke Dr. Jusztinger János, tagjai Pintér Gábor és Pál Csaba képviselők legyenek.
Javasolta, először arról kellene szavazni, hogy az elnök személyéről és a bizottsági tagok
személyéről együtt szavazzanak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
149/2014. (X.27A KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az ideiglenes Előkészítő Bizottság elnökéről és tagjairól együtt
határoznak.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az ideiglenes Előkészítő
Bizottság elnöke Dr. Jusztinger János, tagjai Pintér Gábor és Pál Csaba képviselők legyenek.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületé 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kénviselő-testületének
150/2014. (X.27.J KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,
hogy az ideiglenes Előkészítő Bizottság elnöke Dr. Jusztinger János
képviselő, tagjai: Pál Csaba és Pintér Gábor képviselők.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kaidon Béla jegyző kiegészítette Dr. Jusztinger János képviselő úr által elmondottakat.
Szeretné továbbá megbízni az ideiglenes előkészítő bizottságot az új SZMSZ kidolgozásának
előkészítésével is. Az új törvények miatt aktuálissá vált az SZMSZ megújítása, nagyon sok
dolog van, ami már nem tartható és mindenképpen át kell írni.
Kérte a testületet, hogy az előkészítő bizottság ne csak a képviselők tiszteletdíjáról szóló
rendeletet készítse elő, hanem az SZMSZ, mint helyi önkormányzati rendelet megalkotásának
előkészítésével is bízza meg a bizottságot.
Székely Szilárd képviselő javaslatot tett arra, ha a polgármester átmenetileg tartós
akadályoztatva van, akkor a bizottság elnöke helyettesítse a polgármestert.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a polgármester átmeneti
akadályoztatása esetére Dr. Jusztinger János képviselőt, az Előkészítő Bizottság elnökét bízza
meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
151/2014. (X.27.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete úgy döntött,
hogy az alpolgármester megválasztásáig a polgármester akadályoztatása
esetén a polgármesteri feladatokat az ideiglenes előkészítő bizottság
elnöke Dr. Jusztinger János lássa el.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
3./

Asztalitenisz szakosztály kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a tegnapi nap
folyamán személyesen megkereste Pintér Mihály az asztalitenisz szakosztály vezetője, hogy
2014. november 29-én Nagy Lajos sásdi lakos emlékére szeretnének rendezni egész napos (818 óráig) asztali tenisz versenyt, emiatt szeretnék a sportcsarnok ingyenes használatát, amúgy
ennek a díja 30 eFt lenne.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásdi Asztalitenisz Szakosztály részére 2014.
november 29-én a Nagy Lajos sásdi lakos emlékére rendezendő asztalitenisz verseny céljára a
Közösségi Ház küzdőterét ingyenesen biztosítsa.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Amennyiben kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő-testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül ~ az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
152/2014. (X.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete
a Sásdi Asztalitenisz Szakosztály részére 2014. november 29-én a Nagy
Lajos sásdi lakos emlékére rendezendő asztalitenisz verseny céljára a
Közösségi Ház küzdőterét térítésmentesen biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Dr. Kaidon Béla jegyző a testületi ülés megkezdése előtt Orsós József RNÖ elnök kérdésére
válaszolva elmondta, hogy a nevezett összeg nem az önkormányzat tartozása, hanem a
kistérség tartozása, ami 27 önkormányzatból áll. A sorsát még nem tudják, mert az
Államkincstár egyeztet a minisztériummal. Jelen pillanatban az önkormányzat felé nem
inkasszálhat az Államkincstár.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az SZMSZ. 7.§ (3) bekezdése alapján, mivel az
SZMSZ-ben, törvényben megállapított határidőt kimerítette a testület, ami az alakuló ülés és
az azt követő ülés és nem alakultak meg a törvény által előírt szervek, tisztségviselőit nem
választották meg, innentől kezdve ülésszakká alakul át, amennyiben a testület az alakuló ülés
napirendi pontjainak vonatkozásában nem tud dönteni. Az ülésszak egyes ülései egymást
követő napokon, 18 órakor kezdődnek és ismétlődnek a döntés meghozataláig”. Ebben a
szombat és vasárnap is benne van.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, 2014. október 31. napján, pénteken 18 órakor mindenkit
szeretettel vár a képviselőtestületi ülésre, a képviselő-testületi ülést bezárta.
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