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Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 16. napján tartott
rendkívüli üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:
a Sásdi Tankerületben működő Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(OM201311) tagintézményeként működő Alapfokú Művészeti Iskola (7370. Sásd,
Szent Imre u. 41-43.) intézményi átszervezéssel kiválását a közös igazgatású
köznevelési intézményből,
rendőr- és tűzoltó nap támogatását,
- Darányi Ignác Terv MVA-ból nyújtandó 2015. évben igénybe vehető támogatásra
pályázat benyújtását.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
1./

Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2./

Beszámoló az önkormányzat 2014. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási
rendelet elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIKI)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
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4./

A Sásdi Tankerületben működő Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
(OM201311) tagintézményeként működő Alapfokú Művészeti Iskola (7370. Sásd,
Szent Imre u. 41-43.) intézményi átszervezéssel kiválása a közös igazgatású
köznevelési intézményből
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./

Rendőr- és tűzoltó nap támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgánnester

6./

Darányi Ignác Terv MVA-ból nyújtandó 2015. évben igénybe vehető támogatásra
pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy tájékoztató jelleggel kiosztásra került a tanuszodával
kapcsolatos kormányrendelet, mely szerint bekerült kiemelt kormányzati beruházásként a
sásdi uszoda megépítése.
Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az első három napirendi pontot együtt
tárgyalják.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
1./

2./

3./

tárgyalása:

Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Beszámoló az önkormányzat 2014, évi költségvetésének teljesítéséről,
zárszámadási rendelet elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIKI)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kiadott írásos anyagokat.
Az 1./ napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a rendeletmódosítás technikai jellegű,
ez azért fontos, nehogy azt mondják, hogy a tények meghaladják a kiadási előirányzataikat.
Tehát hozzáigazítják az előirányzatokat a tényékhez.
A 2./ napirendi ponttal kapcsolatban elmondta, hogy a zárszámadás egy adottság, olyan
információt, ami rossz lenne ezt az évet nézve, ilyen nincs. 962.728 eFt a tényszámuk a
kiadásuk terén, 1.085.705 eFt-tal zárták a bevételeket. Ez 122.977 eFt különbség, ebben
benne van az önkormányzat, az ÁMK, a hivatal. Ezzel az összeggel zárták a tavalyi év
eredményét. A 18. sz. melléklet a maradványelszámolás, ennek a részletezését, illetve a
felhasználási kötöttségét tartalmazza.

3

Mind fejlesztés, mind működés területén legalább ugyanennyit fel tudnak mutatni
kötelezettségként. A fejlesztéseknél a pályázatokat emelte ki, az óvodánál jelentkezik a
pótmunka, a temetőnél a rekultivációs terv, az árvízvédelmi zsilipek javíttatása, közvilágítás,
mindezekről már a tavalyi évben döntött a testület, és szükséges. A működésinél a szállítói
kötelezettség 18 mFt-tal jelenik meg.
A kiadott anyagban ami új, az az eredménykimutatás. Ennek értelmében 86,5 mFt-tal zárták a
tavalyi évet. Ha kimondottan az alaptevékenységeiket nézik, ez 31 mFt-os mínusz, ezek az
általános kötelező jellegű feladataik (igazgatás, óvoda, ÁMK teljes egészében).
21. számú mellékletként kihagyták a vagyonkataszterből a forgalomképesként csoportosított
vagyonaikat.
A zárszámadás kötelező ahhoz, hogy idén is beadják az ÖNHIKI-s pályázatot. Egy-két héten
belül a pályázat benyújtásra kerül.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy mikor lesz a pályázatról eredmény?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb. május
végén várható eredmény.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontokat. Úgy érzi, hogy stabil és
biztonságos a gazdálkodás. Amennyiben az ÖNHIKI-ben nyernének 30 mFt-ot, akkor nem
volna semmi gond.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban 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 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2015. (IV.20.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014. (Hl. 11.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott
rendelet-tervezetet fogadják 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 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
8/2015. (IV.20.) önkormányzati rendeíete
Sásd Város Önkormányzata 2014. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy
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 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
61/2015. (IV. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
a 2015. évi „megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása” című
pályázatra igényt nyújt be.
Határidő: 2015. május 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kaidon Béla jegyző a testület már korábban tárgyalta a Társulás társulási
megállapodásának módosítását az idősek napközbeni ellátást feladatkörként való felvétele
miatt. Akkor beszéltek arról is, hogy az erre szükséges helyet ki kell alakítani, mely szerint
legalább 30 fő férőhelyű helyiség szükséges. Most fogják megkérni a működési engedélyt,
melynek alapján a minimális tárgyi feltételeket biztosítani szükséges.
Kérte a testület hozzájárulását és a polgármester egyidejű felhatalmazását arra, hogy összesen
900 eFt előlegezzen meg a feladatok ellátására 2015. december 31-ig úgy, hogy a Társulás
költségvetésének első félévi zárásakor ezt a pénzt a Társulás költségvetésébe beépítik.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az Arad u. 1. szám
alatti Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál létrehozandó idősek napközbeni ellátására
a működéshez szükséges tárgyi eszközök biztosítására átmenetileg az önkormányzat
előlegezzen meg 900 eFt-ot, melyet a társulási tanács köteles lenne figyelembe venni és a
Tanács a költségvetésében december 3 1-ig az önkormányzat részére ezt megtéríti.
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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 Képviselö-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
62/2015. (IV. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat Arad u. 1. szám alatti épületében megvalósítandó
idősek napközbeni ellátására szükséges tárgyi eszközök beszerzésére, a
különböző felújítási, átalakítási munkálatokra összesen bruttó 900 eFt-ot
megelőlegez azzal a feltétellel, hogy december 31-ig a szociális társulás - a
Sásdra eső rész kivételével - az önkormányzat részére visszatéríti.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a szükséges
átalakítási, beszerzési feladatokat ezen összeg erejéig végeztesse el.
Határidő: június 30., illetve december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

4.1

A Sásdi Tankerületben működő Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola (OM2Q1311) tagintézményeként működő Alapfokú Művészeti Iskola (7370.
Sásd, Szent Imre u. 41-43.) intézményi átszervezéssel kiválása a közös igazgatású
köznevelési intézményből
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki
kézhez kapta, melyet Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgatója írt, mely szerint a Sásdi
Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként működő Alapfokú
Művészeti Iskola intézményátszervezéssel szándékozik kiválni a közös igazgatású
köznevelési intézményből. Tehát a zeneiskola szeretne különválni az általános iskolától.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kérelmet vegye tudomásul.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
63/2015. (TV. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Tankerületben működő
Sásdi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tagintézményeként
működő alapfokú művészeti iskola intézményátszervezéssel történő kiválását
tudomásul veszi.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./

Rendőr- és tűzoltó nap támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a Bm. Katasztrófavédelmi
Igazgatóság részéről levél érkezett, melyet írásban kiosztottak. Ennek értelmében a Bm.
Rendőr-főkapitányság vezetőjével közös megállapodtak abban, hogy az idei év áprilisában
közös rendezvényt tartanának a rendőr- és tűzoltónap alkalmából. Ehhez kérték az
önkormányzat, lehetőségeihez mérten, anyagi támogatás nyújtásában.
A Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet és úgy döntött,
hogy ehhez a rendezvényhez 50 eFt támogatást nyújt.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy
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 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
64/2015. (TV 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2015. évi rendőr- és tűzoltónap megrendezésére
50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást állapított meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
6./

Darányi Ignác Terv MVA-bóI nyújtandó 2015. évben igénybe vehető támogatásra
pályázat benyújtása (új mikrobusz beszerzése)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzat csak a második célcsoportba fért
volna bele, ami az egyéb szociális bűnmegelőlegezési és közösségi szolgáltatások fejlesztése,
ma jött az önkormányzati hírlevél, amit a BM írt le, még nem jelent meg, mindenki erre vár.
Ez már azt mondja majd, hogy a rendelet mellékletében felsorolt települések pályázhatnak
csak alapfeladatra, sajnos nem biztos, hogy Sásd köztük lesz.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Darányi Ignác
Tervvel kapcsolatosan a mikrobusz beszerzésére a második célterület keretében a pályázatot
nyújtsa be elsődlegesen a közösségi szolgáltatások és az egyéb szociális feladatok fejlesztése
kapcsán.
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 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
65/2015. (IV. 16.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Darányi Ignác Terv MVA
társfinanszírozású az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból
nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2015-től igénybe vehető támogatásokból 1 db mikrobusz
beszerzésére pályázatot kíván benyújtani, melynek elsődleges feladata a kiírás
szerinti második célcsoportba tartozó egyéb szociális bűnmegelőzési és
közösségi szolgáltatások fejlesztése.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgánnesterét a pályázat beadásával
kapcsolatos intézkedésekre.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester mindenkinek
megköszönte a megjelenést, a képviselő-testületi ülést bezárta.

Kmft.

polgármester

