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J e g y z ő k ö n y v ;

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 26. napján tartott
üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

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

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg azzal a módosítással, 
hogy a meghívóban közölt 4./ napirendi pontot tárgyalják meg 1./ napirendi pontként, majd 
ezt követően a meghívóban közölt 11./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként tárgyalják 
meg.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Dr. Kaidon Béla jegyző plusz napirendi pontként javasolta tárgyalni a testületnek a 
Városházán kormányablak kialakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulást.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a jegyző úr javaslatát 5./ napirendi pontként 
tárgyalni.
Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett döntött:

1./ Szociális társulási megállapodás módosítása, házi segítségnyújtás díjának 
meghatározása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Koszorús Tímea aljegyző

2.1 Faodú Egyesület elhelyezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
r

4./ Állami köznevelési intézmény (általános iskola) működtetése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
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5. / Városházán kormányablak kialakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6. / Hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. / Talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8. / Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, a térítési díj meghatározása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

9.1 Költségvetést érintő beruházási igények (óvodai udvar rendezése, buszváró 
kialakítása, zsilipek javítása)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

10. / Magyarhertelendi önkormányzati üdülő hasznosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

11. / Sásdi ÁMK Óvoda és bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

12. / Sásdi ÁMK óvodájának és bölcsődéjének 2015/2016. nevelési évre történő óvodai
beiratkozás időpontjának meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi AMK igazgatója

13. / Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

14. / Beszámoló a Humánügyek Bizottságának átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a Humánügyek Bizottságának elnöke

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 14,/ napirendi pontot 
zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

1./ Szociális társulási megállapodás módosítása, házi segítségnyújtás díjának
meghatározása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás 
201$. március 10-én ülésezett, ezen az ülésen a Társulás hozzájárult a feladat bővítéséhez, de 
erről minden település képviselő-testületének dönteni kell.

Orbán Éva intézményvezető van arra lehetőség, hogy az idősek nappali ellátását bevezessék, 
ez az aktívabb idősebb korosztályt célozná meg. Próbáltak rendezvényeket szervezni 
részükre, többen érdeklődtek már ez iránt. Szeretnék ezt a plusz szolgáltatást felvenni és ezt 
az ellátást működtetni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Sásd városának kötelező feladata az idősek 
nappali ellátása, minimum 30 fő részvétele szükséges, ezután kapnak normatívát.

Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy normatívából finanszírozható?

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy igen.

Hausmann Mária képviselő személy szerint nagyon örül annak, hogy intézményvezető 
asszony ezt kezdeményezte és szervezi. Naponta találkozik idős emberekkel és mondták, 
hogy szeretnék, ha lenne részükre ilyen ellátás.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, személy szerint két foglalkozáson részt vett, látta, 
hogy minden résztvevő jól érezte magát, érkeztek a környező településekről is.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásos határozati javaslatot fogadja el.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

42/2015. ail.26.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás társulási megállapodásának jegyzőkönyvhöz 
mellékletében szereplő módosítását, az ellátott feladatok nappali szociális 
ellátással való bővítését elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás 
aláírására.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a ISO^Ft-os térítési 
díjat fogadja el.
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

43/2015. (111.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Tanácsával történt egyeztetés alapján a házi 
segítségnyújtás intézményi térítési díját 150,-Ft/fő összegben állapította meg.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a fenti határozat 
értelmében a kiadott szociális rendelet tervezetet fogadják el.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

4/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 
2/2015. (11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

2,1 Faodú Egyesület elhelyezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Sásd, Arad u. 1. szám alatti épület helyiségét 
használja az egyesület, ahol az idősek nappali ellátása lenne, ezért az egyesület részére másik 
helyet kellene biztosítani. A hét folyamán tárgyalt Illés Józsefnéval és Illés Titanillával, 
együtt közösen megtekintették a volt Keszler kocsma helyiségét.
Megkérdezte Illés Titanillát, hogyan döntöttek a helyiséggel kapcsolatban?
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Illés Titanilla a Faodú Egyesület képviseletében elmondta, hogyha a helyiséget az 
önkormányzat felújítja, akkor elfogadják az egyesület részére ezt a helyiséget.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, tehát festés, javítás azokon a falakon, ahol 
salétromos. A bizottsági ülésen felvetődött, jobb lenne, ha meszelve lenne a fal, mert akkor 
jobban szellőzik.

Székely Szilárd tanácsnok meg kell kérdezni festő szakembert ez ügyben, mert a fal alsó 
részének az lenne jó, ha száradna, folyamatosan szellőzne.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, amennyiben a Faodú Egyesület a felújított Ifjúsági 
Klubba átköltözne, a testület nem kéme érte bérleti díjat, tehát ingyenes használattal 
biztosítaná a helyiséget, viszont a rezsiköltséget köteles fizetni az egyesület. Azokat a 
bútorokat is vissza kellene vinni, amelyek leltár szerint is ott kellene hogy legyenek, hiszen a 
projekt utógondozásában a bútoroknak ott kell lenni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az Ifjúsági Klub 
helyiségének szükséges karbantartási munkálatai után a Faodú Egyesületnek biztosítsa a 
helyiséget és a bútorokat ingyenes használattal a rezsi költségek megfizetése mellett.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

44/2015. (111.26.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Szociális és 
Gyermekjóléti Társulás Szolgálata zavartalan működésének biztosítása 
érdekében, valamint az időskorúak nappali ellátásának megszervezése miatt 
szükségesnek tartja a Sásd, Arad u. 1. szám alatti épületből a Sásdi Faodú 
Egyesület áthelyezését a Sásd, Szent Imre u. 39. szám alatti jelenleg 
használaton kívüli Ifjúsági Klub épületébe.
A képviselő-testület a Szent Imre úti ingatlant az egyesület részére kizárólagos 
használatba adja határozatlan időre. Használati díjat részükre nem állapít meg, 
de az egyesület köteles a mindennemű rezsiköltséget viselni.
A képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a Sásdi Faodú Egyesület tevékenysége 
közérdeket szolgál, a helyi fiatalság részére közösségi tér és ezzel 
összefüggésben különböző rendezvények, foglalkozások és a szabadidő 
hasznos eltöltése terén. E közösségi feladatok egyesületi ellátását a képviselő- 
testület támogatja, és ennek fejében biztosítja nevezett ingatlant 
térítésmentesen.



6

A képviselő-testület elrendeli, hogy az épületen belüli karbantartási kisebb 
javítási munkálatokat az önkormányzat Kffc-je az önkormányzat költségére 
végezze el és a leltár szerint felvett bútorzatot a polgármester az egyesület 
vezetőjének jegyzőkönyvileg adja át.

Határidő: május 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Beszámoló a leiárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen már beszéltek a Dr. Túri 
Ügyvédi Iroda megkereséséről, mely szerint ők felajánlották a segítségüket. Pillanatnyilag az 
Önkormányzat pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé, hogy szerződést köthessenek egymással, 
a későbbiekben majd tárgyalnak még erről. Elmondta, hogy ezzel kapcsolatban levelet fognak 
majd írni az ügyvédi irodának, melyben közlik a testület álláspontját.
2014. február 24. napján volt a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola eu-s forrásból 
hátrányos fiatalok szakmához és esélyegyenlőség jutásához még egy esély Sásdon című 
pályázatnak a záró rendezvénye, melyen személy szerint részt vett. A TAMOP pályázat 
49.952.610,-Ft volt, mely vissza nem térítendő támogatás. Szeretnék majd ezt folytatni, 
valószínű kerülnek majd pályázatok kiírásra.
2015. február 23-án levelet kapott a Bm. Kormányhivataltól Dr. Horváth Zoltán kormány 
megbízott úrtól, mely szerint március 15-én országos szerveződést terveznek, melynek 
alapján ünnepeljenek együtt március 15-én délután 15 órai kezdettel, ha van a településen 
Petőfi és Kossuth Lajos utca. Ez a rendezvény megvalósult március 15-én Sásdon a Petőfi és 
a Kossuth Lajos utcai saroknál. A rendezvényen kb. 100 fő vett részt. Megköszönte Pintér 
Gábor képviselőnek, hogy ezt az ünnepséget megszervezte. Továbbá Pintér Gábomé 
pedagógusnak és az általános iskolás gyerekeknek, akik műsorral készültek az ünnepségre. 
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a biztosító társaságokat megkeresték, eddig a Generáli 
Biztosítónál voltak, most az Aegonra adtak ajánlatot, de a Generáli Biztosító jobb 
feltételekkel adott ajánlatot. Tehát a Generáli Biztosítónál maradtak.
Levelet kapott a Nemzeti Családi és Szociálpolitikai Intézettől, hogy március 12~én ugyanígy 
egy TÁMOP pályázat, melynek címe ..Legyen más a szenvedélyed”. Sásdon is megtartották 
ezt a rendezvényt, délután fél 4-kor kezdődött ez a rendezvény a sásdi Közösségi Házban. Itt a 
helyi fiatalok előadásai, sportbemutatók voltak. A rendezvényen részt vett a Csillagszemű 
tánccsoport, Sztereo 2-3, Animals Cannibals együttes. A rendezvény jól sikerült, mindenki 
nagyon jól érezte magát. Megköszönte a Sásdi ÁMK-nak a közreműködését és segítségét. 
Március 11-én tartották a tárgyalóteremben a szociális földprogram szakmai rendezvényét. A 
rendezvényen részt vett Dr. Juhász Imre a SZÖFOSZ elnöke. Annak idején e program 
keretében kapták a traktort és a pótkocsit.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a minisztérium általában úgy nézi, hogy 
kistelepülések és városok, ebből a szempontból az illetékes szakigazgatási minisztérium felé 
el kellene juttatni, hogy 5000 fő alatti településeket engedjék be. Sásd is város, de inkább 
mezőváros. így lehet* hogy Sásd is bekerülhetne a gépvásárlási konstrukcióba.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy fellebbeztek a Magyar Államkincstár felé, az 
erről szóló levelet mindenki kézhez kapta.
Az ÁROP pályázaton nyertek 21.977.975,-Ft-ot, az erről szóló értesítő levelet is mindenki 
írásban kézhez kapta.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy az ÁROP-os pályázat szakmai tartalmát szeretné 
látni, kérte részére ezt megküldeni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Darányi Ignác Terv EMVA 
társfinanszírozású intézkedései Irányító. Hatóságának közleménye az Európai Mezőgazdasági 
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidék gazdaság és a lakosság számára nyújtott 
alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 
szóló rendelet megjelent, mely szerint személygépjárművet vásárolhatnának a nyert 
támogatásból, konkrétan mikrobuszra pályáznának.
Tájékoztatta továbbá a testületet arról, hogy a Moia Perfekt Kft, megkereste az 
önkormányzatot, mely szerint önkiszolgáló autómosót építenének. Amennyiben a testület úgy 
döntene, hogy biztosítja számukra megfelelő területet, akkor ebben az esetben 800-1200 m2 
nagyságú területre lenne szükségük. A bizottsági ülésen tárgyaltak már erről, ott két helyszín 
merült fel, az egyik a Benzinkút melletti önkormányzati terület.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a 013/20. hrsz-ú terület és a 013/6. hrsz-ú terület 
a benzinkút melletti ingatlan, ez kb. 4000 m2. Mögötte van a napkollektoros rész, ezt nem 
érintené, nyilván meg kell osztani az ingatlant. A 013/19. hrsz-ú rész közterület, ezt hozzá 
kellene csatlakoztatni, hogy az útról rá tudjon csatlakozni. Véleménye szerint helyszíni 
szemlét kellene tartam, melyről a vállalkozót is értesíteni kellene.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a benzinkúton az autómosó nem működik.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a bizottsági ülésen beszéltek arról, hogy a 
településen lévő autómosó és a terv szerinti autómosó jelent-e egymásnak konkurenciát. A 
meglévő autómosóban nagyon szépen kívül-belül kitisztítják az autót. A létesítendőnél 
mindenki maga mossa le az autót.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy ez a cég hová fog adózni, mert a meglévő 
autómosó cég Sásdnak adózik. Elmondta, hogy például a Mól kút sem ide fizeti az adót.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy kérhetik, ez megállapodás kérdése.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Moja Perfekt Kft. 
kérelmét az elhangzottak szerint támogassa.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül ~ az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

45/2015. (III.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Moja Perfekt Kft. kérelmét 
megtárgyalta, ennek alapján a testület szükségesnek tartja és ezért támogatja az 
önkiszolgáló autómosó építését és üzemeltetését Sásdon.
A képviselő-testület a sásdi benzinkút melletti 013/20. hrsz-ú önkormányzati 
beépítetlen ingatlant biztosítja.
A polgármester levélben tájékoztassa a kérelmezőt a lehetőségekről.

Határidő: április 10.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindenki kézhez kapta a néhai Osgváni 
Ferenc Attila ingatlanával kapcsolatos levelet és határozati kivonatot.
Ismét megkereste Havasi László sásdi lakos munkaüggyel kapcsolatban, megkérte Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezetőt nézzen utána. Erről beszéltek a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén is.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy Havasi László a közterületeket szeretné 
gondozni, figyelni, óvni, felügyelni a tevékenysége során, viszont, amiről ő beszél, az 
mezőőri állásra pályázat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amit ő szeretne, arról külön rendelet van, szerették 
volna a településen, de nem lett belőle semmi. Sásd a nevezett pályázatot önállóan nem tudja 
bevállalni.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez egy státusz, ha finanszírozzák, akkor ne engedjék el.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, a bizottsági ülésen felvetődött, hogy a Területi 
Agrárkamarával vegyék fel a kapcsolatot, keressék meg írásban ez ügyben.

Rabb Gvőzőné polgármester iavasolta a képviselő-testületnek, hogy a mezőőri pályázattal 
kapcsolatos lehetőségek tisztázásával bízzák meg a jegyzőt és tájékoztassa erről a testületet.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

46/2015. (111,26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete Havasi László sásdi lakos 
kérelmére megállapítja, hogy közterület felügyelői státuszra nincs pályázati 
lehetőség és a testület ilyen álláshelyet nem is kíván létrehozni.
A mezőőri állás létesítésére vonatkozó pályázati feltételekről a jegyző 
tájékozódjon és a testületet ennek eredményéről tájékoztassa.
A jegyzői tájékoztató ismeretében hoz a testület döntést.

Határidő: április 30.
Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző

Rabb Gvőzőné polgármester tájékozatta a testületet, hogy Pál Csaba képviselő levelet írt 
számára a sásdi Arzenál bolttal kapcsolatban, mely szerint az ottani állapotok borzalmasan 
néznek ki. Megtekintette ő is az épület belsejét, az épület a CIB Bank tulajdonában van. Aki 
jelenleg a bolt bérlője, ő úgy nyilatkozott, hogy szeretné megvásárolni a bolt helyiségét, de 
egyenlőre a CIB Bankkal nem tud megállapodni.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Sásd. Temető u. 1. szám alatti önkormányzati 
bérlakásban a kémény tönkrement, kigyulladt, ezért a tűzoltóautónak kellett kijönnie az eset 
miatt. Kint jártak a kéményseprők, elmondták, hogy a kéményt nem szabad használni. 
Behívták a hivatalba az ott lakókat. Buchvald Antal folyamatosan azt mondta, hogy ő már 3-4 
évvel ezelőtt megmondta, hogy a kémény rossz állapotban van. Szerelt kéményt szereltek fel, 
így a fűtésük megoldottá vált. Továbbá az árammal is gond volt, de megoldották.
Személyesen járt a hivatalban a Vodafone önkormányzati képviselője és ismertette ajánlatát. 
Ezen a napon a Telenor is megkereste, hogy ők is szeretnének eljönni és ajánlatot adni. Kérte 
Merk Zsoltot, hogy tájékoztassa a testületet a Vodafone ajánlatáról.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy hasonló ajánlatot tett, mint a Telenomál van. Minden 
előfizetőnek jó tarifacsomagot tudnának ajánlani. Ami előnye még, hogy teljesen külön 
ügyfélként kezelnének minden előfizetőt.
A Telenomál ami változás volt, az a kapcsolási díj. Úgy nyilatkoztak, hogy ők is meg tudják 
oldani, hogy külön kerüljenek az előfizetők.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy váiják a Telenor ajánlatát, még nem érkezett 
meg.

Székely Szilárd tanácsnok véleménye, szerint meg kell versenyeztetni. Mérlegelni kell a 
lakosságot is, mert most a 400,-Ft ha felszorozzák például hatszázzal, akkor 240 eFt-ról 
beszélnek, ami elkerül Sásáról. Továbbá még az Önkormányzat mindenkiért felelősséget 
vállal, aki elköltözött, elhunyt, ha nem fizet, akkor az önkormányzat fizet. Úgy véli, ha van 
ilyen kormányzati csomag és versenyezni szeretne vele a Telenor, akkor adják meg azokat a 
feltételeket, amik kedvezőbbek.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Dömse család megkereste őt az 
ügyben, hogy lejárnak a földbérleti szerződéseik, és kérték, hogy az önkormányzat 
hosszabbítsa meg részükre a szerződéseket.
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Elmondta, hogy a mezőgazdasági START programban csak a gyakorlókertjük van ilyen célra, 
ezért el kellene gondolkodni azon, hogy a bérleti díjból nem folyik be annyi bevétel, mintha 
ősszel pályáznának a START munkára.

Pál Csaba képviselő megkérdezte mennyi a föld bérleti díja?

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az éves díj kb. 10 eFt. Ezek a helyi vállalkozók, 
akik gazdálkodnak ők embereket is foglalkoztatnak, jelentős termelőerőt képviselnek Sásdon. 
Ok tartós működő vállalkozások, akik pénzt hoznak Sásdon. A közmunkaprogram áthidaló 
megoldás, hiszen évente indul, de ezek a helyi vállalkozók mindig itt vannak.
Javasolta, hogy fontolják meg a szerződések meghosszabbítását.

Dr. Kaidon Béla jegyző mivel önkormányzati földekről beszélünk, ez azt jelenti, hogy az 
önkormányzatnak is gondozni kell a földjeit, mert volt már amikor nagy gazban állt és 
megbírságolták az önkormányzatot.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a földbérleti 
szerződéseket hosszabbítsa meg.

Megkérdezte van-e valakinek más j avaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

47/2015. (III.26.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Dömse János 
Sásd, Fáy A. u. 26. I.e./A. szám alatti lakossal a sásdi 038/2. hrsz-ú szántó 
művelési ágú önkormányzati területből 3 ha-t továbbra is a jelenlegi 
feltételekkel használja és ennek megfelelően 2020. 03. 31. napjáig tartó 
időtartamra a haszonbérleti szerződést a polgármester megkösse.
Ezen felül a sásdi 769. hrsz-ú beépítetlen területű 8237 m2 nagyságú 
önkormányzati ingatlanra fennálló haszonbérleti szerződés 2020. 03. 31. 
napjáig történő meghosszabbításához is hozzájárul.
A képviselő-testület a haszonbérleti díjat 10.000,-Ft/ha/év összegben határozza 
meg mindkét bérleményre.

- A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződések 
megkötésére.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban elmondta, hogy 
megkeresték az önkormányzatot. Első hallásra minden szép és jó volt, amit elmondott az úr. 
Majd ezt követően Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető utánanézett és számolt, erről 
majd jegyző úr részletesen mond tájékoztatót.
A rehabilitáltakra most küldték el a pályázatot, a tavalyi évben 3 fő volt a városnál és 3 fő az 
AMK-nál, ebben az évben 6-6 főre adták be a pályázatot.
Március 20. napján döntött a Kormány a tanuszodák létesítésével kapcsolatos önerőről. A 
minisztériumból olyan jelzést kaptak, hogy a településre nézve kedvező döntés született, de ez 
majd hivatalosan a közlönyben fog megjelenni.
A mentőállomás létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy Wagner Ernő az Investment Kft. 
ügyvezetője 4 helyszínen nyerte el ennek a projektnek a megvalósítását, természetesen Sásd 
települése az egyik helyszín. A mentőállomással kapcsolatban a jövő héten lesz majd 
megbeszélésük.
A fekvőrendőrrel kapcsolatban elmondta, hogy a testület megtekintette a helyszínt, úgy 
döntöttek, hogy 2 db fekvőrendőrt vásárolnak majd, ennek költsége kb. 100 eFt lesz.
A Sásd, Rákóczi u. 38. szám alatti önkormányzati ingatlan egyik lakója Balog Mária 
folyamatosan keresi őt, mely szerint az épületben sok a patkány, nem tudnak velük mit 
kezdeni. Egyik reggel telefonáltak, hogy csőtörés van náluk. Járányi Zoltánt felhívta, kiment, 
megoldotta a problémát. Orsós János korábban itt lakott, magas villanvtartozása állt fenn az 
önkormányzattal szemben, azt ígérte, hogy havi 30 eFt-os részletfizetéssel megfizeti a 
tartozását. A csekkeket részére átadta, ezek után figyelni kell, hogy törleszti-e a tartozását.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a bíróságon ő ezt vállalta, mert ha nem vállalta 
volna, akkor máshogy fogják behajtani, ezért vállalta ennek befizetését.

Rabb Gvőzőné polgármester az elmúlt testületi ülésen tárgyaltak arról, hogy állásfoglalást 
fog kérni a Kormányhivataltól a kulturális tanácsnokkal kapcsolatban. A tanácsnok a 
polgármester megbízása alapján feladatkörébe eljárva képviselheti az önkormányzatot. Az 
önkormányzati tanácsnok nem rendelkezik felügyeleti jogkörrel, tartalma tekintetében 
intézkedési jog nélkül jogszerűen nem láthat el tanácsnoki tisztségben felügyeleti jogkört az 
AMK vezetői, dolgozói felett. Urvald Péter a bizottság tagjaként érintett a munkahelyével 
összefüggő személyét érintő bizottsági döntés meghozatalában köteles bejelenteni a 
személyes érintettséget.

Székely Szilárd tanácsnok tehát nem zárták ki, csak egy szakmai állásfoglalást adtak.

Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, a lényege az, hogy kimondták nem 
összeférhetetlen. Ami új dolog, igazából a tanácsnok azért nem összeférhetetlen a tanácsnoki 
pozíciójában az önkormányzati státuszával, mert Urvald Péternek nincs általános felügyeleti 
jogköre az AMK felett, ő az önkormányzatot az AMK-val szemben megillető hatáskörök 
gyakorlását felügyeli, tehát nem az ÁMK működését, vezetőjét, dolgozóit, hanem azt, hogy az 
önkormányzat az ÁMK-val szemben hogyan jár el.

Rabb Gvőzőné polgármester a tegnapi nap folyamán a Humánügyek Bizottsága ülésezett, 
melyen kezdeményezte a Május 1-i ünnepség megtartását, ennek szervezését el kellene 
indítani. Ezzel kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság döntött, 
mely szerint 250 eFt-ot szavazott meg erre a rendezvényre. Szeretnék újraéleszteni a Május 1- 
ét Majális megrendezésével. Ennek a rendezvénynek a keretében tartanák meg a Hegyhát 
Szépe versenyt.
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Tájékoztatta a testületet, hogy ismét jönne a szűrőkamion Sásdra 2015. április 27-29. között. 
Lehetőség lenne mellkasi röntgenre és mammográfiára.
A tegnapi nap folyamán a Humánügyek Bizottsága ülésén felvetette, hogy több településen 
tartós élelmiszereket az emberek bizonyos gyűjtőedénybe betesznek és azok, akik kukáznak, 
ezt itt megtalálják. Utána kellene járni, hogyan lehet ezt Sásdon is megvalósítani, arra kellene 
kérni a lakosságot, hogy olyant tegyenek bele, ami nem romlandó.
Április 7-én a KEOP-os pályázat miatt Budapesten a minisztériumban lenne megbeszélés, 
melyen részt vesznek majd.
A lengyel zenekar meghívást kapott Pécsre egy rendezvény keretében. Július 24-én 
érkeznének, július 25-én fognak szerepelni és július 26-án már hazautaznának. A mogilányi 
polgármester szálláslehetőséget kért az önkormányzattól. A tavalyi évben is Magyarhertelend 
szálltak meg, úgy gondolta, hogy most is jó lenne ez a szálláslehetőség. Összesen 10 fő 
érkezne Mogilányból. Ennek alapján majd levelet fog részükre írni a vendéglátásukkal 
kapcsolatban. Aki teheti majd, nézze meg a fellépésüket Pécsen. A mogilányi polgármester a 
tegnapi nap folyamán levelet küldött, mely szerint Mogilány község polgármestere szeretettel 
meghívta a sásdi diákokat és tanárokat Mogilányba 2015. június 29.-július 4-ig 30 fős 
csoportot. A mogilányi iskolák igazgatóival műsort készítenek, ami remélhetőleg 
mindenkinek tetszeni fog. Ez a levél lehetőséget ad arra, hogy Rabb Győzőné polgármestert 
szeretettel meghívja. Kérte, hogy a sásdi gyerekek nyári táborozása dátumát és a csoport 
létszámát erősítse meg. Ezt a lehetőséget majd átadja a sásdi iskolának, úgy gondolja, hogy ő 
most nem utazik el, Kovács Lilla iskolaigazgatót fogja felkérni az utazásra, ő még nem volt 
Mogilányban. A mogilányi polgármester mindenkinek Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a MÁK összesen 27.469.0 ÍQ.-Ft visszafizetésére 
kötelezte a sásdi Önkormányzatot. A jogszabály értelmében jogosult lenne a MÁK Bm. 
Igazgatósága az önkormányzat számlájáról leinkasszálni. Erre az eljárási rend szerint az Áht. 
rendelkezései szerint az önkormányzat fellebbezést nyújthat be a Megyei Igazgatósághoz és 
az Országos Igazgatóság fogja a végső döntést majd meghozni. Ha az önkormányzat ezzel 
sem ért egyet, akkor majd a bíróság fog ebben dönteni. A bírósági per nem halasztó hatályú és 
végrehajthatja attól függetlenül, hogy a. bíróság mit és hogyan dönt. Volt olyan szándék a 
fellebbezéssel, miszerint jelezték már, hogy ÖNHIKI-ben gondolkodnak abban és 
megvizsgálták annak lehetőségét, hogy ezt az adósságállományt az ÖNHIKI-be beépítsék, 
elismertessék. Megjelent azóta az ÖNHIKI-s kiírás, tehát van rá mód és lehetőség külön soron 
igényelni erre támogatást. Benyújtottak egy fellebbezést, amelynek röviden az a lényege, 
hogy az önkormányzat ezt nem ismeri el azt, hogy az az állítás, melyet az MÁK állít, hogy 
Sásd Város Önkormányzata a központi költségvetésbe jogtalanul vette fel a pénzt, ez 
egyszerűen nem igaz, hiszen az önkormányzat nem igényelte, nem kapott és nem vette át a 
kistérségtől ilyen támogatást. Továbbra is a kistérség kötelezhető az akkori jogszabályok 
szerint a visszafizetési kötelezettségre, mert van olyan vagyona, ami terhelhető és akár 
végrehajtható is.

Székely Szilárd tanácsnok nem tudja, hogy a kistérségi társulás tagjai mit tudnak arról, hogy 
a sásdi önkormányzat éppen az ő érdekükben bírósági perre készül. Ha véletlenül az 
ÖNHIKI-s pályázaton mégsem nyernének, ugyanakkor a Kincstár inkasszál és a bíróság a 
Kincstárnak adna igazat, akkor nekik a társulási megállapodásuk alapján ezt a többi 
önkormányzattól követelni kell.
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Tájékoztatni kellene az önkormányzatokat, hogy megtesznek mindent annak érdekében, hogy 
ez ne forduljon elő, de tájékoztatni kell arról is, hogy a Kincstár erre nincs tekintettel, és a 
kistérségi társulásnak volt egy olyan a társulási megállapodásban olyan fejezete, ami 
rögzítette, hogy a társulás települései az anyagiak tekintetében egyetemleges felelősséggel 
tartoznak, ezért inkasszálnak majd. Tehát tájékoztatni kellene a településeket, hogyha 
esetlegesen elveszítenek mindent, akkor követelni fogják tőlük ezt a pénzt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kistérségi társulási ülésen erről tárgyaltak, 
tájékoztatták a települések polgármestereit.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ez a tartozás a 27 településre vonatkozik és 
nemcsak a mostani 14 településre. Tehát mindenképpen tájékoztatni kell a településeket arról, 
hogy fennáll annak a lehetősége, hogy anyagi felelősséggel tartoznak majd. A levélben le 
kellene írni, hogy 15 napon belül válaszoljanak a megkeresésükre. Ha nem teszik, akkor ez 
már a fizetési kötelezettségük el nem ismerését jelenti.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az államkincstári eljárást mindenképpen meg kell 
várniuk, hogy kiderüljön, mi a helyzet.

Rabb Gvőzőné polgármester egyetértett azzal, hogy a települések Önkormányzatait erről 
levélben tájékoztassák.

Dr. Kaidon Béla jegyző az Osgyáni ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a testület 
február 23-án hozott egy döntést, melyet az ügyvéd úrnak megküldött. Eközben az ügyvéd úr 
felszólító levelet írt az önkormányzatnak, melyet a testület részére kiosztottak. Az elküldött 
határozatukra még nem reagált az ügyvéd úr.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ők kötelesek befizetni ezt a pénzt. A 
szerződésben az önkormányzat vállalta a megvalósítást, nincs benne kikötve, hogy ők mikor 
fizetnek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a küldött levelekben erre kitértek és leírták, mely 
szerint, hogy le kell tenni letétbe és az ügyvéd úr megígérte testületi ülésen, 
jegyzőkönyvezték, hogy ők letétbe tennék le a pénzt, melynek összege 5 mFt.
Az ÁRQP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a pályázat nyert. Ez járási szinten az 
esélyegyenlőségben együttműködő önkormányzatok esélyegyenlőségi tervének a 
felülvizsgálata az egyik fontos szempont, valamint kerekasztal létrehozása, amelybe 
különböző civilszervezeteket kötelező bevonni. Nagyon fontos az önkormányzatnak, hogy a 
pályázati támogatási szerződés előkészítésének fázisában vannak. Itt majd még megállapodást 
kell kötni a Kormányhivatallal is a feltételekre. Erről külön testületi döntést nem kell hozni, 
hogy a polgármester milyen megállapodásokat köt az együttműködésre, hiszen ennek a 
szempontjai a pályázatban benne vannak. Korábban kiválasztottak már egy céget, aki a 
pályázatot is írta, és aki ezeket a feladatokat elvégzi.
Megjelent a mikrobuszra a pályázati lehetőség, mely szerint nettó 8 mFt-ig lehet pályázni. 
Jártak már ez ügyben autókereskedőnél, mely szerint megkérdezték, hogy az önkormányzat 
kisbuszát mennyiért számítanák be. Akkor úgy nyilatkoztak, hogy 1,5 mFt-ot tudnának érte 
adni.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ennyiért nem szabad eladni a buszt.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta a lényege ennek az lenne, hogy az áfát be kellene fizetni, 
de hogy ne kelljen az áfát befizetniük, ezért számítanák be a buszt. A nettó összeg teljes 
összegben támogatott lenne. Ha így számolnak, hogy 1,5 mFt-os keretük van, abban az 
esetben 5.560 eFt-ot tudnának nettóban az autónál figyelembe venni, akkor 7.100 eFt-ért 
tudnának autót vásárolni.
A kiosztott tűzgyújtási felhívással kapcsolatban elmondta, hogy Pál Csaba elnök úr jelezte 
feléje, de a lakosság részéröl aljegyző asszonyt is keresték már ez ügyben. Aljegyző asszony 
összeállította a kiosztott anyagot, szeretné, ha a testület elolvasná és hajó, akkor minden lakos 
részére ezt kézbesítenék.

Pintér Gábor képviselő kérése, hogy a lapra kerüljön fel az is, hogy a honlapon 
megtekinthető a testületi ülés felvétele.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a múltkor arról volt szó, hogy ez most a próbaverzió, és 
majd utána a testület eldönti, hogy legyen-e.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy rendben.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szórólap hátoldalán lesz egy másik felhívás, mely 
az eboltást tartalmazza. Lesz majd a későbbiekben is szórólap, amin majd tájékoztatást lehet 
erről a lehetőségről nyújtani.
A kistérségi társulással kapcsolatban kiosztásra került az SVI Kft, fizetőképességének 
vizsgálatával kapcsolatos anyag. Erről majd a társulás hétfőn fog tárgyalni. Tájékoztatta a 
testületet, hogy feljelentés érkezett a megyei rendőrségre a Kft. gazdálkodásának 
szabályszerűségére 2013. évre illetően. A rendőrség megkezdte ez ügyben a nyomozást. A 
Társulás elnöke hivatalos értesítést kapott, hogy eljárás indult a Kft. ellen. 2014. évvel 
kapcsolatban több kritériumot megszabott a pénzügyi irodavezető úr, hogy milyen mutatók 
azok, amire azt mondják, hogy egy vállalkozás jól működik vagy legalábbis működik. 
Általános likviditási mutató optimális értéke általában 150-200 % között van. 2013. évben 
388 % és 2014. évben ez a % 22 % volt. Az azonnali likviditás minimális értéke 20 %. 2013. 
évben ez 223 % és 2014. évben 0,15 % volt. Összes eladósodottság 2014. évben 482 %. 
Könyvelővel szerződést kötöttek és elkészítették a mérlegbeszámolót. A társulásnak a 
következő ülésen olyan döntést kell hoznia, hogy ismételten állapítsa meg a Kft. 
fizetésképtelenségét. A felszámolás kezdeményezése elindult.
A közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban elmondta, hogy a konstrukció Önmagában 
nagyon jó. Az éves fogyasztási közvilágításuk 12.700 eFt. Az ajánlatukban ők azt mondták, 
hogyha Led-es lesz az égő, akkor ennek az 50 %-a megtakarítható. Akkor ezek alapján 6.300 
eFt megmaradt volna pluszban. Ők azt mondták, megnézték, hogy az önkormányzat az 
államtól kb. ennyi összeget kap feladatellátásba és akkor az önkormányzat nullán van. 10-12 
évre viszont kiszámolja a 6.300 eFt-ot, és ki nem fut, addig ezt az önkormányzatnak fizetnie 
kellene. A probléma az, hogy a bevételi oldalon az államtól jön 6.144 eFt, tehát majdnem 
annyit, mint amennyivel ők számoltak. Sásd olyan speciális helyzetben van, hogy igazából 
ezzel szemben az állam elvon a feladatfinanszírozásból 4.500 eFt-ot és összességében az 
önkormányzatnak az állami támogatásból 1.600 eFt marad, ugyanis a 4.500 eFt-ot a helyi 
adók bevételébe beszámítja. Vannak bizonyos mutatószámok és Sásd elektromos 
lámpatestekkel igen jól ellátott, ennyit az állam nem ismer el. Nagyon sok a lámpatest, ez 
miatt Sásdot, ha úgy tetszik, büntetik. Az egész konstrukció náluk nem működik, ezt 
előzetesen kiszámolták, ezért maradt el legutóbb a rendkívüli testületi ülés.
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A pécsi vízmű vagyonnal kapcsolatban elmondta, tudják mi a jogi helyzet. Az ismert 
körülmények alapján az ügyvéd benyújtotta az igényt. Visszaírt a felszámoló biztos, hogy a 
Kft. figyelembe veszik a Pécsi Vízmű Zrt. mérlegében, amit a tavalyi év márciusában 
véglegesítettek, azt a kimutatást, amely szerint ők tartoznak a vízműnek, vagyis majdnem 38 
mFt-tal. A jogi helyzet jelenleg az, hogy az ő követelésük a jogszerű és nem az 
önkormányzaté! Ha jelenleg minden így változna, akkor jogszerűen járna el velük szemben a 
felszámoló és behajthatja rajtuk a 41-42 mFt-ot, mert ez van a mérlegben, amit a végén 
kimutattak. Felszólították az önkormányzatot, hogy ami igényt beküldött, azt különböző 
számításokkal támasszák alá és amennyiben alátámasztásra kerül és igazolni tudják a 45 mFt- 
os követelésüket, akkor ő ebből a hiányból beszámítja a 41 mFt-ot, tehát ő továbbra is 
fenntartja, hogy az önkormányzat tartozik feléjük és ha az önkormányzatnak is van 
követelése, akkor majd beszámítják. Amikor elküldték az önkormányzat részéről az 
indoklásokat, akkor ő ezt nem fogadta el. Ilyenkor a törvény arra kötelezi a felszámolót, hogy 
bírósághoz forduljon és majd a bíróság állapítja meg, hogy az önkormányzat követelése 
jogszerű-e vagy sem. Továbbá a bíróság a végzésbe a következőket írja: az önkormányzat 
adja elő az érvényesíteni kívánt jogalapjául szolgáló releváns tényeket részletesen és teljes 
körűen, adja elő a követelés összegszerűsége meghatározása alapjául szolgáló tényeket, 
adatokat a követelés összegszerűségére vonatkozó számszaki levezetését. Tekintettel arra, 
hogy az önkormányzatnak nem abból kell kiindulnia elsődlegesen* hogy mennyi követelést 
tartanak nyilván és miből, hanem hogy az a mérleg az a mínusz 37 mFt, amivel ők tartoznak, 
az nem áll meg, csak úgy tudnak eljutni számszakilag ehhez a levezetéshez, ha magát a 
mérleget vizsgálja egy szakember és eljut egy olyan következtetéshez, amilyenre eljut. Ezért 
szükséges volt egy szakértőt felkérniük, hogy mindezt tegye meg. Ez az anyag elkészült, a 
könyvvizsgáló munkadíja bruttó 100 eFt volt. Külön kihangsúlyozta, hogy a szakértő abból a 
mérlegbeszámolóból induljon ki, amit az önkormányzatnak átadtak, szakmailag értékelje, 
vizsgálja át, és minderről tegyen megállapítást. A szakértő szerint sem az önkormányzat 
tartozik a vízműnek 37 mFt-tal, hanem ők tartoznak az önkormányzatnak kb. 55 mFt-tal. De 
nem az a jogcíme, amit az önkormányzat kimutatott, hanem teljesen máson. Amikor azt 
mondták, hogy a 80 mFt-ból vissza van 20 mFt és erre az önkormányzat 5 mFt kamatot 
számolt a megállapodás szerint teljesen jogszerűen, így 25 mFt a fejlesztési követelésük, a 
többi pedig azokból a pénzekből tevődik össze, amiket összeszedtek a vízárból csak nem 
adták oda (használati díjak, „I” tényező) és a kamatok. Ő nem ezt mondja, először is 
megállapítja, hogy a Pécsi Vízmű Zrt. kimutatása hibás, mert az abban szereplő adatok nem a 
szerződésben foglalt tételek számbavétele után adódtak. Tehát már megtámadja és 
megkérdőjelezi a mérleget. A Pécsi Vízmű Zrt. saját forrásból beruházást nem végzett, ez 
nagyon fontos megállapítás, tehát 2002. évtől 2011. évig nem történt beruházás saját 
forrásból. Az összes olyan vagyonszaporulat, amit kimutattak és fejlesztési beruházási jellegű, 
azt ő összeadta és azt mondta, hogy ez a 80 mFt-os fejlesztési keret terhére történt. így azt 
mondta a végén, hogy még így sem költötték el a 80 mFt-ot, de még mindig visszamaradt 
1.282 eFt fejlesztési keret, mert nem ellentételezték a mérlegben ennek a megállapodási 
kötelezettségét, nincs benne. Volt amortizációs alap és rekonstrukciós alap is, és hát ez nem 
kevés pénz, amiben szintén egyeztetettek még külön bizottságot is kértek az egyeztetésre. Az 
amortizációs alapból elszámolt fejlesztések, rekonstrukciók, bármi, ami a számviteli törvény 
szerint fejlesztés, azt ő kivette és áttette a 80 mFt-os keretre. Innentől az amortizációs keretbe 
keletkezik egy űr. Ez az űr 40.566 eFt, mert nem végezte el az amortizációs kötelezettségét a 
szerződés alapján, mert ő a fejlesztési részt, ami ténylegesen alátámasztott, hogy fejlesztést 
végzett, azt a 80 mFt-os szerződésbeli keretben számolta el. Ezzel összességében és a meg 
nem fizetett tartozással elmondható, hogy a mérleggel problémák vannak. Első lépésben a 
bíróságot kell meggyőzni, hogy amit a könyvvizsgáló letett anyagot, az igaz.
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A bíróság úgy is igazságügyi szakértőt fog kérni. A felszámolónak kell befogadnia a 
követelést, ha már befogadja, akkor az már siker, hiszen ha befogadta, akkor az azt jelenti, 
hogy ők tartoznak az önkormányzatnak. Az új Ptk. szerint felmerül az alapító felelőssége is, 
hiszen a Polgári Törvénykönyv lehetővé teszi és előírja, hogyha az alapítónak is megáll a 
felelőssége az általa alapított gazdasági szervezet iránt, ha tudomással bírt arról, hogy 
szabálytalanul működött. Van olyan hivatalos levelük, amit az akkori Pécsi Vízmű Zrt. 
igazgatója írt az önkormányzatnak, hogy az alapító ellehetetlenítette a gazdálkodását és ezért 
nem tudta a fizetési kötelezettségét teljesíteni. Az ügyvéd vissza tudja vezetni, és ha kell 
beperli a pécsi önkormányzatot.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a vízmű épülete kinek a tulajdonában van?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt az épületet már eladták a DRV Zrt-nek.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a mérlegükben olyan követeléseket állítanak, 
amiről nincs is tudomásuk.

Dr. Kaidon Béla jegyző a temető rekonstrukciós tervvel kapcsolatban elmondta, hogy 
megrendelték a tervezést. De már üzenetet kaptak, hogy valószínű, hogy 1 m-es földtakarót 
kell odahordani, amit lekerítettek a temetőnél.
Az óvodai pályázat elszámolásával kapcsolatban elmondta most van folyamatban. Teljesítési 
igazolást kellene kiadni a Bross féle számlára. A teljesítés igazolásnál azt mondják, hogy 
jogszabály szerint nyilatkoznia kell a Bross Kft-nek, hogy alvállalkozót igénybe vettek-e és az 
alvállalkozót kifizették-e, e nélkül állami pénzt nem lehet kifizetni. Erre várnak már két hete.

Rabb Gvőzőné polgármester a felkészítő tanároknak és a diákoknak megköszönte a március 
15-i ünnepsége t amit március 13-án tartottak az általános iskolában. Nagyon jó és szép volt a 
műsoruk.
Az önkormányzat tulajdona újabb ingatlannal bővült, mely szerint megkötötték a szerződést 
Orsós Józsefnével, a vételár 1,5 mFt volt, melyet az önkormányzat kifizetett az eladó részére.

Dr, Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy jelen volt a március 15-i iskolai 
rendezvényen,, ami nagyon jó volt, de úgy gondolja, hogy a jövőt illetően mégis csak Sásd 
város, van zenekaruk, énekkaruk, legyen valóban városi rendezvény is ezen a napon. 
Véleménye szerint nem helyettesíti az iskolai ünnepség a városi rendezvényt.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, - hogy ezért is csatlakoztak az országos 
kezdeményezéshez. A város lakosságát értesítették, tehát aki szeretett volna a rendezvényre 
elmenni, megtehette.

Urvald Péter tanácsnok elmondta, hogy a március 15-i koszorúzásnak alapja nem igazán 
van. Egyetértett azzal, ha a város saját rendezvényt szeretne, de ez anyagi és emberi erőforrást 
is igényel, de nem lehetetlen.

Dr. Jusztinger János alpolgármester úgy gondolta, hogy Sásd városa megérdemelné a 
városi ünnepséget és ez nem von le semmit az iskolai rendezvényéből, sőt az is lehet, hogy a 
városi rendezvényen felkérik az iskolásokat műsoruk megtartására, de legyen egy kifejezett 
városi rendezvény ez alkalomból úgy, ahogy minden nemzeti ünnepen.
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Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az óvodások műsora nagyon szép és aranyos volt.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy járt Hömyéken a pásztorházban, az ottani lakó 
behívta, hogy nézze meg milyen körülmények között él. Kérése lenne, hogy a nyílászárót 
kicserélnék-e, de ha nem, akkor a tetővel kellene valamit kezdeni, amiről már beszéltek is 
testületi ülésen.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy beszélt Tóbiás Róberttel ez ügyben, megígérte, 
hogy jönni fog, eddig még nem érkezett ide, de újra keresni fogja. Megnézni már megnézte a 
vállalkozó, csak még nem javította meg.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy évtizedek óta az van, hogy az ottani lakóknak 
mindig mondták, hogy csinálják meg a javításokat, az anyagot az önkormányzat odaadja, de 
az ott lakók úgy nyilatkoztak, hogy ők nem csinálják meg, ők nem dolgoznak.

Pintér Gábor képviselő kérte Merk Zsolt ügyvezetőt, hogy vigyenek ki ebbe a házba meszet 
és majd ő kimeszeli a helyiségét.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a beszámolót fogadja 
el.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

48/2015. QII.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót tudomásul vette.

4.1 Állami köznevelési intézmény (általános iskola) működtetése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
r
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pénzügyi irodavezetőt kérte meg arra, hogy 
készítsen kimutatást arra vonatkozóan, mit jelent az önkormányzatnak az, ha ők üzemeltetnék 
az általános iskolát és középiskolát. A törvény lehetővé teszi, hogy a 3000 fő feletti 
települések esetében, hogy a működtető az önkormányzat. De kérheti, hogy az üzemeltetési, 
működtetési jogot is a KLIK kapja és ne az önkormányzat. Ez a külön bizottság elfogadta a 
testület döntését és elvonta az önkormányzat kérésére az üzemeltetési jogot.
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De 36 mFt/év üzemeltetési hozzájárulást írt elő a helyi adóbevételek terhére. A kiosztott 
táblázat szerint kimutatásra került, hogy mi van akkor, ha az önkormányzat üzemelteti és mi 
van akkor, ha továbbra is adják a 36 mFt-os hozzájárulást. Nagyon fontos szempont, hogy a 
fizikai állományba tartozók munkabérét is az önkormányzatnak kell fizetnie és nem a KLIK- 
nek.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető megbontották külön-külön az egyes tényezőket, 
kiadásra és bevételre. Ha csak a kiadásokat nézik a táblázat mutatja, mi van akkor, ha átvenné 
az intézményeket az önkormányzat. Az első két sor a dologi kiadást mutatja, 2015. 
szeptemberétől, ha átvennék, akkor ebben az évben négy hónapról beszélnek, a következő 
években pedig 1-1 évről szól a kimutatás. A dologi kiadásoknál némi inflációt is számoltak. 
Összességében, ha az idei évet nézik, ez 16.973 eFt-os tervezett kiadásnövekedéssel járna. A 
KLIK adatszolgáltatása alapján majdnem 35.900 eFt az a dologi kiadás, amit az iskolára és 
zeneiskolára fordítanak, a béreknél pedig 16.020 eFt a kiadás. A kiadásokat nézve jobban 
járnak, ha az államnak fizetik a 3 mFt-ot, mint az, hogyha több mint 4 mFt-ot fizetnének a 
működési dologi kiadásokra és ez csak a kiadási rész. A fent említett bevétel, hogy a 
közművelődési hozzájárulás mérséklésére kapnak állami támogatást, jelen állapotban, ha ezt 
tervezik, ez további havi 1.120 eFt-os egyenlegromlást, bevételkiesést jelent az 
önkormányzatnak. Mivel a csarnokot az önkormányzat üzemelteti, ugyan a csarnok ellát 
olyan közművelődési feladatok az iskola és középiskola felé, itt az önkormányzat 
kiszámlázhatnak mind a helyi, illetve megyei KLIK-nek. A bevételeknél havi szinten 1.250 
eFt-os kiesést jelent a kiadási tételek növekedésén felül. Tehát egyértelműen az látszik, hogy 
számukra sokkal kifizetődőbb, ha pusztán a kiadási tételeket nézik, ha nem az önkormányzat 
üzemelteti az intézményeket, ez egészen elhúzódhat addig, hogy havi 4 mFt-os szintig még 
mindig jó a helyzet. Látható, hogy jobban megéri, ha a KLIK üzemelteti az intézményeket, 
mert idén szeptember 1-től kérelem alapján újra fogják számolni az önkormányzat által 
fizetendő havi hozzájárulást, ez lehet kevesebb, kisebb is. Általánosság, hogy 3000 fő alatt az 
állam automatikusan fenntartja ezeket az intézményeket, de e fölött kérelem alapján kell 
dönteniük és ezt most idén szeptember 1-től újra felülvizsgálják. A köznevelési törvényt 
módosították, mely szerint június 15-ig lesz lehetőség a kérelem benyújtására.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és úgy döntött, hogy a 
kimutatás szerint jobban járnak, ha minden marad a régiben.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Sásdi Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében fennálló működtetési kötelezettségét az 
önkormányzat továbbra sem tudja teljesíteni.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

49/2015. (IIL26.I KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete megállapítja, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (4) bekezdése szerint 
a Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tekintetében 
fennálló működtetési kötelezettségét az önkormányzat továbbra sem 
tudja teljesíteni. A helyi önkormányzati képviselők következő általános 
választásáig terjedő időtartamra e kötelezettsége teljesítése alól 
továbbra is felmentést kér.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Városházán kormányablak kialakításával kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

*

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a beruházás már folyamatban 
van. A kiadott anyagban leírásra került, hogy a kormányhivatal milyen kültéri és beltéri 
felújításokat, átalakításokat tervezett. Ezen beruházás EU-s pénzből kerül megvalósításra. Az 
okmányirodát korszerűsítik, leburkolják olyan lappal, mely szerint országosan előírt, hogy 
minden okmányirodában egységesen ugyanazon járólap legyen lerakva. Új informatikai 
rendszert építenek saját zárt körrel a kormányablak működéséhez. A díszteremben már egy 
termet kialakítottak, lesz majd egy informatikai szoba is. Az okmányiroda majd visszamegy a 
jelenlegi helyére, mellette lesz a kormányablak. Ivókutat kötelező létesíteni az ügyfélváróba. 
A kültéri átalakításnál a két akadálymentes parkolót újra betonozzák és festik. Az épület jobb 
oldalán lévő, rámpa előtt kinyúló rész bontása is tervben van. Kicserélik az oldalajtót, helyette 
ugyanolyan műanyagablakot tesznek be, mint amilyenek vannak is. Hozzányúlnak a 
főbejárati lépcsőhöz is, mely szerint előlépcső induló foka elé és az érkezőre gombos 
figyelmeztető sávot alakítanak ki. A bejárati lépcsőn 1 m szélességben lenne műgyantás csík, 
ugyanis a lépcső csúszásveszélyes. A csillárokat visszakérte a díszteremből, és minden olyant, 
ami az önkormányzatnak értékes lehet.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy fogadják el és értsenek 
azzal egyet, hogy ezeket a munkákat elvégezhessék, a tulajdonosi hozzájárulást a testület adja 
meg a jegyző által ismertetettek szerint.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal — ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

50//2015. (111.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestület, mint a Sásd, 10661. hrsz-ú 
ingatlan (természetben: 7370. Sásd, Dózsa György u. 32. szám alatti 
Városháza) tulajdonosa, hozzájárul, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal a 
TIOP-3.3.1 JA-12/2-2013-0011. azonosító számú „A közszolgáltatásokhoz 
való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtése: akadálymentesítés” projekt 
keretében a tervezett -  „Kormányablak kialakítása a Baranya Megyei 
Kormányhivatal használatában álló Sásd, Dózsa Gy. u. 32. szám alatt (hrsz: 
Sásd, 106/1.) található épületben, komplex akadálymentesítéssel, valamint 
ideiglenes okmányiroda és 1 db új iroda kialakítása” -  beruházást a jegyző 
írásbeli előterjesztésében részletezett műszaki tartalommal megvalósítsa.

Határidő: a nyilatkozat megadására: 27.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Hulladékgazdálkodási rendelet felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző az újraszabályozott rendelet a hulladékszállítás módját fedi le. A 
kormányrendelettel bevezetett minimum kukaméret, ez már érinteni fogja a lakosságot. A 
mostani szabály szerint a 110 literes a minimum kuka, amit a közszolgáltató felajánl és ezt 
lehet sokszorozni, kinek mekkora igénye van. Július 1-től hatályba lépő országos előírások 
szerint viszont minimálisan 80 literes kukát kell felajánlani a közszolgáltatónak, és ha valaki 
egyedül lakja az ingatlant, akkor 60 literes edénnyel kell rendelkeznie.

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

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

5/2015. (III.30.) önkormányzati rendelete

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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7./ Talajterhelési díjról szóló helyi rendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző a Humánügyek Bizottsága kezdeményezésére merült fel az igény 
arra, hogy valóban csak arra méltányos összeghatárig, méltányos fogyasztásig adjanak 
szociális alapú kedvezményeket, illetve mentességeket.

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

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

6/2015. (III.3Ö.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díj fizetésével kapcsolatos lakossági kedvezmények, mentességek 
megállapításáról és az adatszolgáltatási rendről szóló 

7/2004. (VTI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

8./ Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, a térítési díj meghatározása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy jól működik a rendszer, némi számlázási 
problémák akadtak az új számlázási rendszerre való átállás miatt. Vannak hátralékok, de csak 
olyan mértékben, ahogyan az előző években is előfordult. Az idei évben sem kell emelni a 
térítési díjat.

Rabb Gvőzőné polgármester az iskolai étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy 
bevezették a reform ételeket. Az idei év szeptemberétől teljesen át kell állni a 
reformétkezésre.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az aljegyzői írásos előterjesztést fogadja el és ennek 
alapján a térítési díjakat a tavalyi évivel azonos szinten határozza meg.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

51//2015. (111.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a szociális étkeztetés 
működéséről, a térítési díj meghatározásáról készített aljegyzői beszámolót 
elfogadja és megállapítja, hogy a 2015. évre a térítési díjat módosítani nem 
szükséges, továbbra is a tavaly érvényes intézményi térítési díjakat kell 
alkalmazni.

Határidő: március 31., illetve értelemszerűen 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

9./ Magyarhertelendi önkormányzati üdülő hasznosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester és Székely 
Szilárd képviselő kivételével a testület személyesen járt Magyarhertelenden az önkormányzati 
üdülőben. Első körben, ahogy megnézték, felmerült az is, hogy adják el az ingatlant. Személy 
szerint nem támogatja az ingatlan eladását. Úgy gondolja, ami van, azt meg kell tartani. 
Figyelni kell a pályázatokat és a támogatásból felújítani az üdülőt. A volt rézsű, a partoldal, 
ami elbontásra került, ott a járdának az egyik csücske sajnos le fog szakadni, ha valamilyen 
ideiglenes megoldást nem tesznek gyorsan. A járda üregét fel kell tölteni. Az Őszidő Klub 
időnként kijár az üdülőbe, lekaszálnak, az udvart rendbe teszik.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy támfalat kellene építeni.

Pintér Gábor képviselő véleménye szerint, ahol repedt a fal, azt meg kellene csinálni, hogy 
nagyobb baj ne legyen.

Rabb Gvőzőné polgármester az ottani fákkal kapcsolatban felkérte Székely Szilárd 
képviselőt, hogy vegye fel a kapcsolatot az illetékes erdőgazdálkodóval és a 3 db, ami az 
épületet veszélyezteti, azzal kell először foglalkozni. A támfal készítésével kapcsolatban kérte 
Merk Zsolt ügyvezetőt, hogy készítsen árajánlatot és a következő testületi ülésen tárgyalni 
tudnak róla.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a területrendezést rendezni szükséges. Az összes 
tulajdonossal kellene valamilyen megoldást találni.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a hiányzó támfal megépítéséhez 
az önkormányzat Nonprofit Kft-je készítsen árajánlatot, melynek ismeretében hoznak majd a 
későbbiekben döntést, hatalmazza fel Székely Szilárd tanácsnokot, hogy az illetékes 
erdőgazdálkodóval egyeztessen 3 db olyan fa kivágásáról, amely az üdülő állagát 
veszélyezteti, továbbá a képviselő-testület hatalmazza fel a jegyzőt, hogy a Komlói Járási 
Hivatalnál kezdeményezze az üdülő telekrendezésével kapcsolatos kérdések tisztázását.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

52//2015. ÍIII.26.J KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a magyarhertelendi 42. hrsz-ú, 
természetben a 7394. Magyarhertelend, Ibolya u. 3. szám alatti 6 Önkormányzat 
tulajdonában álló üdülő ingatlan vonatkozásában az alábbiakról döntött:
- a hiányzó támfal megépítéséhez az önkormányzat Nonprofit Kft-je 

készítsen árajánlatot, melynek ismeretében hoz döntést,
- felhatalmazza Székely Szilárd tanácsnokot, hogy az illetékes 

erdőgazdálkodóval egyeztessen 3 db olyan fa kivágásáról, amely az üdülő 
állagát veszélyezteti,

- a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy a Komlói Járási 
Hivatalnál kezdeményezze az üdülő telekrendezésével kapcsolatos 
kérdések tisztázását.

Határidő: április 30., illetve május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

107 Költségvetést érintő beruházási igények (óvodai udvar rendezése, buszváró 
kialakítása, zsilipek javítása)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a testület a magyarhertelendi üdülő 
megtekintése után ellátogatott a sásdi óvodába azért, hogy mit kellene még tenni a 
befejezéshez. Legyen egyenesített terület, melyet befuvesítenének. Merk Zsolt ügyvezetőt 
felkérték egy költségvetés elkészítésére. Fontos volt a volt oroszlói bolt mögötti kerítés 
elbontása. Nagy baj, hogy az ottani udvarból az összes csapadék lefolyik az óvoda új 
csoportszobájának a teraszához. Erre is ki kell találni valamilyen megoldást. Két fenyőfa 
kivágásáról döntöttek még.
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Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az építési törvény nem is engedi meg, hogy a 
szomszéd udvarára folyjon valakinek a csapadékvize.

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy meg kell kérdezni más szakembert is, aki fakivágással 
foglalkozik, személy szerint ismer ilyen vállalkozót Komlón. Az óvodánál megbeszélték a 
kiskerítésnél a vízelvezetést, a járdák pótlását, biciklitároló térkövezését, fal mellé kövek 
elhelyezését, ez összesen az anyagár kb. 750 eFt.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ebben az összegben nincs benne a földmunka 
és a fakivágás költségei. Megkérdezte, hogy a földmunkára kaptak-e árajánlatot?

Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy nem kapta meg az árajánlatot, de úgy tudja, hogy 
készen van. Véleménye szerint a földmunka talán kb. 50 eFt lesz.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta, úgy nyilatkoztak, hogy meg 
r kell csináltatni ezeket a munkákat, hogy végre készen legyen az óvoda.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy május 30-ára tervezik a Gyereknapot, melyet 
az óvodában szeretnének megtartani, amikor az óvoda átadó ünnepsége lenne. A 
rendezvényre mindenkit szeretettel várnak.
Tárgyaltak a Pillér Kft-vei, akik visszajönnek és kijavítják a hibákat. A szertárhoz szükséges 
burkolólapot, ragasztóanyagot és fugát is odaadják majd.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület az 
idei költségvetéséből pótelőirányzatot határozzon meg az óvodai udvar rendezésére, összesen 
900 eFt erejéig.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
53//2015. (111.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az óvoda udvar rendezésére az 
előterjesztésben elhangzottak szerinti feladatok ellátására az idei költségvetése 
terhére pótelőirányzatként 900 eFt-ot határoz meg.
Felhatalmazza polgármesterét, hogy az önkormányzat Nonprofit Kű-jével a 
szükséges szakipari munkákhoz külső vállalkozó bevonásával ezen összeg 
erejéig szerződéseket kössön és a munkákat elvégeztesse (kiskerítésnél 
vízelvezés, a járdák pótlása, biciklitároló térkövezése, tereprendezés, 
fakivágás).

Határidő: május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester a buszváró kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy 
kiosztásra került az előterjesztés. A költségvetés szerint három variáció van beköltségelve. A 
bizottság tárgyalt erről, arra jutottak, hogy meg kell terveztetni, a számítógépes tervezés 
költsége 50 eFt-ba kerülne. Ha ez elkészül, akkor a testület látná a látványtervet és majd ha 
erre a szükséges pénzforrás rendelkezésre áll, akkor megvalósítják.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Sásd, 611. sz. főúton új buszmegálló kialakításának 
látványtervét rendeljék meg 50 eFt értékben.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

54//2015. (111.26.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásd, 611. sz. főúton lévő új 
buszmegálló kialakításának látványtervét 50.000,-Ft értékben megrendeli.

Határidő: május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester a zsilipek javításával kapcsolatban mindenki kézhez kapta az 
írásos anyagot, erről a bizottság tárgyalt. A két ajánlatban közölt összeg majdnem 
megegyezik, de az egyik ajánlat nem nyújtott annyi szolgáltatást, mint a másik ajánlat. A 
bizottság a GEOÉPKER Kft. ajánlatát támogatta.

Székely Szilárd tanácsnok javasolta, hogy a megrendelésnél figyelni kell arra, hogy 
garanciát kössenek ki a munkára. Tehát javítsák meg, vagy fizessék vissza a pénzt.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a GEOÉPKER Kft. 
ajánlatát támogassa.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül ■ az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

55//2015. (III.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Gödrei-árokba becsatlakozó 
oldalműtárgyak (zsilipek) felújítására, javítására benyújtott ajánlatok közül a 
GEOÉPKER Kft. ajánlatát fogadta el.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a vállalkozási szerződés 
megkötésére és egyúttal az idei költségvetéséből e feladat ellátására a 
szükséges összeget biztosítja nettó 760 eFt+ áfa erejéig.

Határidő: a szerződés megkötésére április 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11./ Sásdi ÁMK Óvoda és bölcsőde nyári zárva tartásának meghatározása 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

r
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója elmondta, hogy az intézményük SZMSZ- 
e szerint a nyári karbantartási-takarítási szünet július 1-jével kezdődne és 4-7 hétig tartana 
zárva az óvoda. Elvégezték a szülői igényfelmérést, az igényfelmérés eredményeként július 
10-ig lennének nyitva és augusztus 10-én nyitnának.

Rabb Gvőzoné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az óvoda zárva tartását 
4 hétben határozzák meg.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

56//2015. (III.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi AMK 
Óvodája nyári zárva tartását 4 hétben határozta meg, mely szerint az óvoda 
2015. július 11-től 2015. augusztus 9. napjáig zárva tart.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Gáiné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója kérte a testületet, hogy fontolják meg a 
bölcsőde nyári folyamatos nyitva tartásának szükségességét. Ugyanis a tavalyi év statisztikai 
adatai alapján elmondható, hogy a bölcsőde a nyári nyitva tartása alatt július utolsó két 
hetében teljesen kihasználatlan volt. A tavalyi évben problémát jelentett a dolgozók 
szabadságának kiadása emiatt. A szabadságuk évi 46 nap, melyet csak a nyári időszakban 
tudná kiadni részükre. Javasolta, hogy két hét zárás szükségszerű lenne a kötelező 
egészségügyi festés miatt is, illetve megkönnyítené a szabadságolást.

Székely Szilárd tanácsnok véleménye szerint akkor ne legyen nyitva a bölcsőde a fent 
említett időben.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a bölcsőde 2 hétig 
zárva tartson a kötelező egészségügyi festés és a szabadságok kiadása miatt.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

57//2015. UII.26.Í KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Sásdi ÁMK 
Bölcsődéje 2015. július 20. napjától augusztusi, napjáig kettő hét időtartamra 
a nyári szabadságolások miatt zárva tartson.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

12./ Sásdi AMK óvodájának és bölcsődéiének 2015/2016. nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás időpontjának meghatározása 
Előadó: Gáiné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gáiné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 
szóló rendelet alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között 
kerül sor. A javasolt időpontok 2015. április 22. és 2015. április 24.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az előterjesztésben 
javasolt óvodai és bölcsődei beiratkozási időpontokat fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

58//2015. (IH.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi ÁMK 
Óvodájának és Bölcsődéjének 2015/2016. nevelési évre történő óvodai 
beiratkozás időpontját az alábbiakban állapítja meg:
2015. április 22. (szerda) és 2015. április 23. (csütörtök).

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

13./ Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

r
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki írásban megkapta az ezzel 
kapcsolatos anyagot. Elmondta, hogy március 3. napján részt vett a Kormányhivatal 
tárgyalótermében, ahol ezzel kapcsolatban tartottak megbeszélést. A tagdíj 20,-Ft/fő/év. 
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy csatlakozzanak a Települési Önkormányzatok 
Országos Szövetségéhez.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

59/2015.(111.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete,
mint a Hegyháti Járás székhelytelepüléseként is szükségesnek tartja az 
önkormányzati érdekképviseletben való közreműködést.
A Képviselő-testület a Települési Önkormányzatok Országos 
Szövetsége Budapest (TÖOSZ) alapszabályát megismerte, az abban 
foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja és úgy döntött, hogy ezek 
alapján a szövetségbe be kíván lépni.
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A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a belépéssel 
kapcsolatos intézkedések megtételére és tagfelvétel esetén a 
szövetségbe való önkormányzati képviseletre.

Határidő: közlésre: március 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Urvald Péter tanácsnok a legutóbb abban maradtak az Értéktár Bizottság tagjaival 
kapcsolatban, hogy a testület tagjai lennének a bizottság tagjai. Véleménye szerint várjanak 
még ezzel, mert a Sásd és Vidéke című helyi újságban a felhívást közzétennék, mely szerint a 
lakosság ajánlhatna értékeket. Üléseket félévente egyszer kell tartani, tehát nincsenek elkésve.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

Kmft.

Jutótól!
Rabb Győzőné 
polgármester


