Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 28. napján tartott
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, 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:

Pál Csaba képviselő
Székely Szilárd képviselő a távollétét nem jelezte.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:
- sásdi általános iskolai tanulók lengyelországi csereüdültetésének költségeihez való
támogatási kérelmet,
- Roma Nemzetiségi Önkormányzat kedvezményes fonyódligeti üdültetésre vonatkozó
támogatási kérelmét.
Javasolta továbbá, hogy a meghívóban közölt 3./ napirendi pontot tárgyalják meg 1./
napirendi pontként, majd ezt követően a kiadott és javasolt napirendi pontokat.
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./

Sásdi Sportegyesüiet beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról
Előadó: Buzási László a Sportegyesület elnöke
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2.1

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

3./

Beszámoló az önkormányzatnál 2014. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző

4./

Viziközmű 2015. évi rekonstrukciós keretére önkormányzati igény bejelentése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

57

Sásdi ÁMK alapítói okiratának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

67

Sásdi általános iskolai tanulók lengyelországi csereüdültetésének költségeihez való
támogatási kérelem
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

77

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kedvezményes fonyódligeti üdültetésre vonatkozó
támogatási kérelme
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző

8./

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

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 87 napirendi pontot
zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
17

tárgyalása:

Sásdi Sportegyesület beszámolója a 2014. évi gazdálkodásról
Előadó: Buzási László a Sportegyesület elnöke
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezt a napirendi pontot a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság a bizottsági ülésen megtárgyalta. Az anyagban szerepel négy
bankszámla, megkérdezte, hogy miért van ennyi bankszámla?
Gáspár János elmondta, hogy az 1. számú a sportkör régi számlaszáma, a másik három
számlaszám pedig a pályázat miatt volt szükséges.
Dr. Kaidon Béla jegyző a bizottság tárgyalta a sportkör kérelmét, mely szerint ebben az
évben is pótlólagosan biztosítaná a labdarúgó csapatnak a vidéki meccsekhez az utazási
költségeket. A bizottság meghozta döntését, mely szerint ideiglenesen erre az évre 400 eFt-ot
erre a célra elkülönít. A bizottság azt is megállapította, hogy a Sportkör több mint 400 eFt-tal
tartozik az önkormányzatnak, ami még a korábbi mérkőzésekre való szállításokból adódó
számlák nem lettek kifizetve. A bizottság javasolta a testületnek, hogy szeretné látni a tavalyi
mérlegbeszámolót és a beszámoló alapján kívánja a testület elé hozni a javaslatot, illetve a
testület tárgyalja meg, hogy a sportegyesület támogatást kap, ezen belül kiemelten a
focicsapat támogatása hogyan oldható meg. Személyesen egyeztetett az Ács és Társa
könyvelő irodával,ez alapján készült el a könyvelési anyag, melyet mindenkinek kiküldtek. A
könyvelési főösszesítőben a 2014. december 31-i állapot szerint, kettőnek a bankszámla
egyenlege pozitív.

Az első, ami a sportegyesületé 634.500,-Ft, a második bankszámla egyenleg 1.122.300,-Ft,
ami pályázatos pénz. Van pénztáruk is, ami 50 eFt. Ha összeadják, akkor ez kb. 1.800 eFt.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a pályázatos pénz kötött
felhasználású?
Gáspár János elmondta, hogy ez a pénz kötött felhasználású, ezt nem lehet akármire
felhasználni. Önerőhöz is kell biztosítani pénzt. Ami a sportkör számláján van, abból a
közüzemi számlákat rendezik.
Rabb Győzőné polgármester a bevételekkel kapcsolatban megkérdezte, hogy a tagdíj
bevételeknél 14 eFt szerepel, ez mit takar? A bizottság sem értette, eszerint 14 tagja lehet az
egyesületnek?
Gáspár János elmondta, hogy a könyvelőt kellene megkérdezni.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte hány tagja van az egyesületnek?
Gáspár János elmondta, hogyha a gyerekeket is beleszámolják, akkor kb. 100 tagja is lehet
az egyesületnek.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a meccsekből van bevétel?
Gáspár János tudomása szerint van némi bevétel, a jegyek eladásából. Elmondta, hogy erre
elnök úr tudna válaszolni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az üzemanyagot kinek fizetik, az edzőnek, aki
kijár Sásdra, továbbá az energián mit kell érteni?
Gáspár János elmondta, hogy a gáz és villanyszámla is ebbe tartozik.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy több mint 400 eFt-tal tartozik a sportegyesület és ezt
számlázták is, a sportkörnél van a számla. Ezzel kapcsolatban több döntést is hozhat a testület,
az egyik, hogy felfüggeszti, megvonja a támogatást és beszámítja a tartozást. Megerősíti a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság azon döntését, hogy a 400 eFt-os keretet
meghagyja, viszont a tartozásba beszámítja a támogatást, addig nem ad, amíg nem nullázódik
a tartozás. A másik döntés, hogy minden úgy marad, ahogy van.
Dr. Jusztinger János alpolgármester emlékezett arra, úgy adják oda az önkormányzati
buszt, hogy kiszámlázzák a busz költségét támogatás címen.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy most tudnak adni kötött
támogatást, amiből be kell fizetni a tartozást.
Rabb Győzőné polgármester véleménye szerint most már rendezni kellene a tartozással
kapcsolatos dolgot.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a testületnek most 800 eFt-ról kell
döntenie?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy így igen.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy túl ne menjenek a támogatáson, kérte, hogy ez a
könyvelés naprakészen legyen vezetve.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a javasolt összeget nem kell felhasználni, de
ebbe szerepeljen az asztalitenisz utazási költségei is a focisták mellett.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Sásdi Sportegyesület részére a 400 eFt-os támogatási
keretet utazási célra a különböző versenyeken való részvétel miatt állapítsa 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
66/2015. (IV.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi
Sportegyesület labdarúgó és asztalitenisz szakosztályainak idegenbeli
mérkőzéseihez gépjárműveket biztosít. A gépjárművek költségeire az
önkormányzat 2015. évi költségvetésében 400 eFt-ot elkülönít. A pénzügyi
iroda ezen elkülönített összegen belül köteles nyilvántartani az önkormányzati
gépjárművek ezen célú költségeit.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a sportegyesület az önkormányzat egyesülete,
valamikor több millió forintos támogatást kaptak, de amikor az önkormányzatnál gondok
voltak, akkor mindennemű támogatást megvontak. Jelenleg 396 eFt minimális összegű
támogatást kapnak, ami a költségekre vonatkozik. Az imént a testület 400 eFt-os keretet
állapított meg, amiből eljárnak meccsekre. Véleménye szerint ez a tartozás az előző ciklusban
is fennállt már, behajthatatlan tartozásként jóvá kellene írni és ki kellene vezetni a mérlegből.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a jegyző által
megfogalmazott javaslatot fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta;
Sásd Város Képviselő-testületének
67/2015. OV.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi
Sportegyesületnek a csapatok utaztatásával összefüggő 2010. évtől fennálló
406.050,-Ft tartozását behajthatatlanság címén törli.
A képviselő-testület megállapította és figyelembe vette, hogy a Sportegyesület
működései költségeit az önkormányzat finanszírozza támogatás formájában.
A Sportegyesület nem rendelkezik olyan többletforrással, amelyből ezen
hátralékát feladatelmaradás nélkül kiegyenlíthetné.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős ; Rabb Gyozőné polgármester

2./

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

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Barbarics Adrienn kangoos oktató kérelmet
nyújtott be feléje, mely szerint sokallja a bérleti díjat, amit fizetnie kell egy órára, hiszen ő
Komlóról jár ki és a cipőket is ő javíttatja. Ezért kérte a testületet, van-e arra lehetőség,hogy
az általa fizetett bérleti dijat csökkentsék.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a Közösségi Ház olyant is ad pluszba,
amit egyébként nem kellene, gondolt itt a hangosításra, ez a berendezés több százezer forintba
kerül.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, miért szednek bérleti díjat?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kérelmező vállalkozó is bérli a termet.
Elmondta, ha tőle nem szednének bérleti díjat, akkor a többiek is ezt kérnék, akik használják a
termet.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, aki használja a termete, mindenki fizet,
ez az AMK bevétele. Elmondta, ha belenyúlnak a kedvezményekbe, akkor a szabályzatot kell
módosítani.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ha egynek megengedik, akkor a többi használó
is kérni fogja a kedvezményt. Véleménye szerint a szabályzat szerint polgármesteri hatáskör,
nem is kellene a testületnek ebben döntenie.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem polgármesteri hatáskörbe tartozik, csak
bizonyos esetekben tehet olyant, hogy bizonyos rendezvényekért nem kér bérleti díjat, de
rendszeresen nem teheti meg.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy ez nem a Humánügyek Bizottsága
hatáskörébe tartozik?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos szabályzat módosítása a
bizottság hatáskörébe tartozik.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy akkor a bizottság tárgyalja meg.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogyha ez közérdekű tevékenység, hiszen a közösségi ház
azért van, hogy közösségeknek teret adjon, ezért van. Az előző testületnek volt olyan alap
döntése, hogy az önköltséget mindenkinek meg kell fizetnie. Annak idején 3.000,~Ft/óra
díjban határozták meg a bérleti díjat.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a testület egyedi kedvezményt nem
adhat.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogyha van engedmény, akkor a többi
használó is kérni fogja.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta' hogy legyen az óradíj 2.500,-Ft.
Rabb Gvőzőné polgármester egyetértett jegyző úr javaslatával.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy akkor először módosítani kell az
intézmény költségvetését.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor ez így nem jó. Meg kell mondani a
kérelmezőnek, hogy a kérelem elkésett, mert az ÁMK költségvetését már elfogadták.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy részére negyedévente egy alkalmat biztosítsanak
térítésmentesen.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Pintér Gábor képviselő
úr javaslatáról döntsenek, tekintettel arra, hogy a kangoo csoport a városi rendezvényeken
rendszeresen fellép.
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 5 igen szavazattal — ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
68/2015. (TV.28) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete Schneidemé Barbarics Adrienn
kérelmére a kangoo csoport jövőbeni működését is támogatva az önkormányzat
havi bérleti díj bevételének terhére negyedévente egy alkalmat térítésmentesen
biztosít.
A Képviselő-testület feltételként köti e kedvezményhez, hogy a kangoo csoport
a városi rendezvényeken térítésmentesen fellépjen.
Határidő: 2015. december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Gálné Banizs Gabriella az AMK igazgatója
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárától levelet kapott, mely szerint kérte a testületet, hogy csatlakozzanak az
Ukrajnában kialakult gazdasági vészhelyzetre. Egyenlőre nem tudják, ha csatlakoznak a
kezdeményezéshez, hogy melyik Ukrajnában lévő településnek nyújtanának segítséget. Azt
írták, ha a testület csatlakozni kíván, akkor a testület csatlakozási szándékát el kell juttatni
feléjük és akkor adnak majd részletes tájékoztatót. A településnek pénzt vagy tartós
élelmiszert lehet felajánlani. A városban tesznek majd egy kezdeményezést, hogy csatlakozni
lehet.
Kiosztásra került Dusnoki Mihályné sásdi lakos levele, melyet a testület részére szó szerint
felolvasott. (A levél másolata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Az a baj, hogy a saját
területét sem tudja művelni, mert nem tud rámenni a gép. A műszakkal közösen kint jártak a
területen, megnézték a helyszínt. Segíteni kellene részére, hiszen az önkormányzat dolgozói
rombolták szét, meg kellene oldani most a problémáját.
Dr. Jusztinger János alpolgármester közérdekből eljárva kárt okoztak, akkor kártalanítani
kell a kérelmezőt.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy Merk Zsolt ügyvezető a helyzetet ismervén, tegyen
alternatívákat ennek megoldására.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy polgármester járjon el ez ügyben.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Papp Zoltánné sásdi lakos kérelme szintén
kiosztásra került. Ebben a házban 3 lakása van az önkormányzatnak is.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy meg kellene nézni, hogy van-e társasházi alapító
okirat.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nincs, benne van a levélben.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor mindenképpen el kell készíttetni az alapító
okiratot. Nem érti, hogy kérelmező miért nem ír levelet a többi lakónak?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nem hallgatnak rá, ezért fordult a testület felé.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a nevezett ház épült legelőször, ez van
a legrosszabb állapotban.
Rabb Győzőmé polgármester elmondta, hogy kint járt a helyszínen, megnézte a tetőt,
valóban nagyon rossz állapotban van, beázik a tető. Kérelmező azért írt levelet, mivel az
önkormányzatnak is vannak ott lakásai, hogy az önkormányzat kezdeményezzen, mert ő egy
személyben nem tud mit tenni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nincs társasház, ezért közös költség
sincs. A jegyzőnek kell felszólítania a tulajdonosokat, hogy jogszabályi kötelezettségük van
társasházzá alakulni. Ha már társasház van, akkor összehívják a közgyűlést, ahová az
Önkormányzatot is meghívják.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ülésen tájékoztatni kell a tulajdonosokat,
amennyiben ezt nem teszik meg, akkor bírságot fognak fizetni. Ide kellene hívni a lakókat és
tájékoztatni arról, hogy mi a jogi helyzet, kezdeményezni a társasházi alapító okirat
elkészítését.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kérelmező kérte a lakása felöli fenyőfa
kivágását. A jegyző úr hatáskörében van a fakivágási engedély, Koller Zoltán a holnapi nap
folyamán kivágná 15 eFt összegéit, melyet a kérelmező kifizet.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy levél érkezett a Telenortól. melyet felolvasott. (A levél
másolata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Ezzel sem anyagi, sem más felelősséget
nem vállalnak, de az egymás közötti díjmentesség megmarad, továbbá a kiegészítő díjat és a
kapcsolási díjat is eltörlik.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, az a legfontosabb, hogy külön váljanak
a lakosságtól.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, szeretné látni ennek az emailnak a
mellékletét, mert ő máshogyan értelmezi a levél tartalmát.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, érkezett egy felhívás, mely szerint ez az év a
Védőnők éve, ezzel kapcsolatban felolvasta a levelet. (A levél másolata a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.) Szeretnének egy arany korona jelvényt készíttetni, melynek összege
650,-Ft/db. Továbbá kérték a testületet, ha a testület úgy gondolja, akkor jelölje a településén
lévő védőnőt az Év Védőnőié kampányra. Véleménye szerint Götzemé Scheid Edit védőnőt
kellene jelölni.
Tájékoztatta a testületet két fő Szépkorú Köszöntéséről, személy szerint ő, Koszorús Tímea
aljegyző és Bódog Vilmosné intézményegység-vezetővel közösen köszöntötték az időseket,
név szerint Lukács Pálnét és Lakatos Jenőt.
A tegnapi nap folyamán a fogorvosuk bejelentette, hogy június 1. napjától a fogorvosnak nem
lesz asszisztense. A fogorvos úgy nyilatkozott, hogy június 1-től nem fog rendelni. Elmondta
részére, hogy ez nem így van, hiszen szerződése van.
A Faodú Egyesület áthelyezésével kapcsolatban megkérdezte Urvald Péter kulturális
tanácsnokot, hogyan állnak ott a bútorzattal? A helyiség festése megtörtént, a leltárt kellene
elvégezni.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok tudomására jutott, hogy a Faodú Egyesület a matematika
korrepetálást a Sásd, Arad u. 1. szám alatt tervezik a nyári időszakban. A raktár kiürítésére
szüksége lenne emberekre, ha üres lesz a raktár, akkor ott egy festésre lenne szükség.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy május 1. után Merk Zsolt dolgozói mennek és
segítenek majd ebben.
Az AROP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a jövő héten indulnak az egyeztetések a
programokkal kapcsolatban.
Az önkiszolgáló autómosóval kapcsolatban elmondta, hogy levelet írtak a vállalkozónak. A
tegnapi nap folyamán telefonon beszéltek egymással, elmondta, hogy 60 helyszínt kerestek
meg, ebből kb. a megkeresettek fele válaszolt vissza.
Mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy kikerült a nagy tábla. Valószínűleg hamarosan
lesz az alapkőletétel. Pontos időpontot még nem tud, de keresni fogja majd az illetékeseket ez
ügyben.
Orsós János, aki korábban vállalta a tartozása rendezését az áramlopás miatt, eddig még nem
fizetett.
Május 1. napiával kapcsolatban elmondta, hogy a tervek szerint 10 órakor lesz a gyülekező a
Szoborkertnél, ahonnét indul a felvonulás. A rendezvényre mindenkit sok szeretettel vár.
Kérte a testületi tagokat, hogy jelezzék, ha valaki szeretne a szépségverseny zsűrijében részt
venni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az időjárásra való tekintettel felmerült,
hogy a szépségversenyt is, ha rossz idő lenne, a közösségi házban tartanák meg,
gondolkodtak-e abban, hogy a bált is a közösségi házban tartanák?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a bál szabadtéri, ingyenes belépés lesz.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a vállalkozók a bál miatt is települtek ki
a pályára.
Rabb Gvőzőné polgármester a KEOP-os pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy április 7.
napján Budapesten jártak, elmondta, hogy lekerültek a késedelmes projektek listájáról.
Szóltak, hogy lent a telepen van két tartály, ami az Önkormányzat tulajdonában van,
megkérdezték a DRV-sek, hogy az önkormányzat mit szeretne vele kezdeni. El kellene
dönteniük, hogy mi legyen vele, ha szétvágják, akkor már a vasat csak leadni lehet, ha
szeretnék valamire használni, akkor egyben kell kihozni. Majdnem minden engedély a
rendelkezésre áll, talán három engedélyre várnak még. A határidő módosítása miatt voltak
Budapesten, ezen dolgozik most a Túri Ügyvédi Iroda.
Megérkezett a szűrőkamion, egész héten igénybe vehető, időpontot a Közösségi Házban
tudnak adni, beutalót pedig az illetékes háziorvostól kell kérni. Mindenki örül ennek a
lehetőségnek. Külön megköszönte az ÁMK és könyvtár dolgozóinak a munkáját, amit ez
ügyben segítettek.
A mezőgazdasági pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a START munkában volt
betervezve eszközre költség. Ennek köszönhetően megérkezett a pótkocsi a traktorhoz.
A temető rekonstrukció folyamatban van, az építési törmeléket a fold alá tudják tenni.
A zsilipekkel kapcsolatban elmondta, hogy megrendelték a szükséges zsilipeket.
Pénteken voltak személyesen alpolgármester úrral közösen a megyei rendőr-tűzoltó napon.
amit a Kodály Központban tartottak.

Külön felsorolásra kerültek a települések, akik támogatást nyújtottak erre a napra. Ezen a
rendezvényen kitüntetést kaptak a jó munkájuk elismeréséül Futó Szabolcs r.zls. és Péter
Viktor r.zls. rendörök.
Dr. Kaidon Béla jegyző a volt rendőrség épületének bontásával kapcsolatos törmeléket a
vásártérre helyezik el, majd összetörik egy speciális géppel és ezt a törmeléket viszik majd a
temető előtti terület lefedésére.
Rossz hír, hogy a mikrobusz pályázatban Sásd városa nem pályázhat, járási székhelyekre és
városokra nem vonatkozik a pályázat.
A kistérségi társulás Kít-ie ellen a bíróság elrendelte a felszámolást. Nem tudják még, hogy ki
a felszámoló.
A KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy Budapesten jártak az Irányító Hatóságnál.
Jó hír, hogy felgyorsult a kivitelezés, vannak engedélyek. De vannak problémák is, egészen
biztos, hogy a kiviteli határidőt módosítani kell. A Túri Ügyvédi Iroda, aki 250 eFt+áfáért
vállalta ezt a megbízást. Valószínű, hogy a pályázati pénzből tudják majd finanszírozni. Ki
kell dolgozni és meg kell indokolni a késedelem okát, illetve a műszaki tartalomnak a
változását, a műszaki megalapozottságát az Irányító Hatóság felé. Ez alapján bíznak abban,
hogy j óváhagyják.
Az ÖNHIKI-s pályázatot még nem adták be, a testület elfogadta a mérlegbeszámolót, de az
Államkincstár még nem, visszadobta és újabb adategyeztetéseket, kiegészítéseket kell a
pénzügynek végeznie.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy április 7-én volt a Nemzeti
Művelődési Intézet által szervezett megyei partnertájékoztató napon, mondván, hogy március
1-től indult a harmadik közfoglalkoztatási program és ahhoz, hogy kulturális
közfoglalkoztatottak legyenek, ahhoz alá kellett írnia egy együttműködési megállapodást. E
tekintetben Sásdon ismét lehet kulturális közfoglalkoztatott. Kiemelték a városrészek
vetélkedőjét, elismeréssel méltatták, hogy milyen jó rendezvény volt. Hangsúlyozták, hogy a
településeken foglalkoztatott kulturális közfoglalkoztatottaknak a munkáltatója közvetlenül
Váradi Judit megyei koordinátor és nem pedig a polgármester. Számolni lehet arra, hogy a
közfoglalkoztatottak számára vannak kötelező képzések, ami 48-100 órásak, számolni lehet
azzal, hogy akár 20 napig a képzés miatt nem lesz a közfoglalkoztatott a munkahelyén.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ezt az együttműködési megállapodást
már elküldték, de nem találták, ezért volt szükséges újra elküldeni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a rehab.foglalkoztatottakra a sportpályán is
május 15. napjáig a hosszabbítást megtették. Már beadták a következőre is a pályázatot.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy elolvasta a Terra Stúdió Kft. által készített ITS
tervezetet. A következőt olvasta, hogy a Pons Sociorum Egyesület 2010. évben alakult, amely
erősen átpolitizált szervezet. Az egyesület tagja megkereste a Kft. munkatársát és
megkérdezte, hogyan került ilyen bele. A következőt válaszolta: az ITS helyzetfeltárás
egyeztetési változatát az egyesület kérésére a szervezetre vonatkozó bekezdést törölték. Az
eddigi hasznos és érdemi együttműködést köszönik és a kérés alapján nem kerül
felhasználásra olyan, ami csak az egyesülettől származó információ lett volna. Az egyeztetési
anyagban minden olyan változtatást átvezettek, amely indokolt és a jelzés alapján egyértelmű,
így a törlést elvégezték. Az egyesülettől kapott információ Urvald Péter javaslatára került
bele. Tervezők személyeskedésbe nem kívánnak részt venni.

Az anyag arra világosan rámutat, hogy nincs probléma a városban. A helyzetfeltárás végleges
változatában a Pons Sociorum Egyesület nem szerepel. A városi honlapon ITS menüpont alatt
bárki számára letölthető a dokumentum, ami már a javítást tartalmazza.
Arra kérte Urvald Pétert, hogy amikor már az „olvadás” jelei mutatkoznak a képviselőtestületben és tudnak egymással együttdolgozni, akkor próbálják elkerülni kicsit jobban a
politikát. Hagyják végre a politikát és próbáljanak meg együttdolgozni.
Sásd honlapján a következő szerepel, 3 egyesület szerepel, úgy gondolta, hogy ide az összes
egyesületet fel kellene sorolni, így lenne igazságos.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott anyag egy munkaanyag. Ennek az volt a
rendeltetése, hogy az érintettek, a munkacsoportok ezt megvitassák.
Urvald Péter kulturális tanácsnok ezzel kapcsolatban elmondta, hogy nem így volt leírva,
ez egy vélemény volt. Mindenki tudja, hogy személye és családja elleni támadások
sorozatáról van szó, de ő ezt nem szeretné idekevemi.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy szakmaközi anyag, ami egyeztetés alatt volt,
most zárult le. Ez az egyeztetés még mindig folyik, tehát nincs vége. A testület elé majd akkor
kerül, amikor mindenki mindennel egyetértett. A testület akkor még mindig belenyúlhat. Ez
ügyben közmeghallgatást is kell majd tartani, végső soron a lakosságot is be kell vonni ebbe.
Egyetért azzal, hogy a politika ne szerepeljen benne.
Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy Szabó Lóránt dombóvári
polgármester megkereste itt a hivatalban. Elmondta, hogy az ő ITS anyagukat is a Terra
Stúdió Kft. készíti. Ezzel kapcsolatban lesz majd egy megbeszélés, ahová a belső
munkacsoportot majd meghívják. Polgármester úr elmondta, hogy Pécsnek Eszék a
testvértelepülése és tervekben szerepel a Magyar-Horvát kerékpárút, a lényeg az, hogy
Siófok-Eszék kerékpárút létrehozása, Siófok-Tamási, Tamási-Dombóvár, Dombóvártól
Margitmajorig van kerékpárút, Sásd-Magyarhertelend, Magyarhertelend-Orfu, Orfu-Pécs
között megoldott. Mivel ennek a gesztora Pécs városa lesz, megkérdezte polgármester úr,
hogy Sásd szándékozik-e ehhez csatlakozni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ha valaki tud valamit szolgáltatni, akkor
érdemes beépíteni az anyagba.

Rabb Gvőzőné 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
69/2015. (IV.28.1 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.

3./

Beszámoló az önkormányzatnál 2014, évben végzett belső ellenőrzésről, a belső
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot mindenki kézhez
kapta. Elmondta, hogy a belső ellenőr 13 vizsgálatot végzett a tavalyi évben. Itt a nemzetiségi
önkormányzatokról is beszélnek. Áttértek egy új gazdálkodási rendre a törvényi változások
miatt, ami 2014. január 1-én lépett hatályba és gyakorlatilag az egész gazdálkodás menete
megváltozott, új alapokra helyezte a jogszabály. A régi SALDO programot kidobták, mert a
cég nem volt képes az új rendszerre áttérni. Majd áttértek az EPER könyvelői programra.
Nagyon fontos, hogy milyen osztályzatokkal dolgozik a belső ellenőr. A 13-ból 1 volt
megfelelő és 12 volt korlátozottan megfelelő, tehát vannak azért problémák. Az értékelésnél
az 1-5-ig osztályozó skálán a megfelelő számít ötösnek, a korlátozottan megfelelő négyesnek,
azaz jónak. 5. oldalon vannak a vizsgálatok felsorolva. Az egyik talán legfontosabb Sásd
Város Önkormányzatánál az új államháztartási számviteli rendszerre való átalakulás
gyakorlati megvalósításának ellenőrzése, ezt év végén ellenőrizték. Továbbá
Baranyaszentgyörgy, Meződ és Vázsnok települések önkormányzatainál az új államháztartási
számviteli rendszerre való átalakulás gyakorlati megvalósítását is ellenőrizte. Ellenőrizte a
választások elszámolásait is. Kiemelte továbbá a 2013. évi belső ellenőrzések utóvizsgálatát
és a 2013. évben lefolytatott közbeszerzési eljárások ellenőrzését is. Itt pályázati pénzek
felhasználásáról volt szó két esetben is, az egyik a SZAK-KOM Kft., itt is közbeszerzés volt,
a másik pedig a KEOP pályázat műszaki ellenőrének a kiválasztása, mindkét esetben nemcsak
a belső ellenőr vizsgálódott, hanem a Közreműködő Szervezet is, sőt a műszaki ellenőr a
KEOP-náí az Irányító Hatóság is tartott ellenőrzést. A Közreműködő Szervezet ellenőrizte a
SZAK-KOM Kft. kiválasztását, minden törvényes volt és rendben volt. Itt is a belső ellenőr a
megállapításait néhány adminisztrációs hibára mondta, de ezek sem voltak olyan nagy
problémák. A többi ellenőrzés a nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának az ellenőrzése
volt. Az önkormányzatok nagy része már nincs, a törvényi feltételek hiányában megszűntek.
Nagyon fontos tény, hogy az ellenőrzés sem büntető, sem szabálysértési, sem kártérítési,
illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekményt nem tárt fel.
A belső ellenőrnek el kellett végeznie különböző továbbképzéseket. Meg kellett újítani az
ellenőrzési kézikönyvet. Tanácsadást is végzett.
Az ellenőrzés javasolja az új államháztartási rendnek megfelelően teljes körűen aktualizálni a
szabályzatokat 12 önkormányzatra és az ÁMK-ra nézve.
Az ellenőrzés javasolja, hogy vizsgálják felül az utóvizsgálati jelentés alapján az intézkedési
tervet, és amennyiben szükséges azt egészítsék ki.

A lefolytatott közbeszerzések ellenőrzésénél amit vizsgált, azok még a korábbi szabályzat
alapján történtek, mert 2013. november 18-tói új közbeszerzési szabályzata van az
önkormányzatnak. Itt az ellenőrzés javasolja, hogy a közbeszerzési dokumentációval
kapcsolatosan a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell eljárni. Továbbá, hogy a
külső szakértők szerződéseibe világosan építsék be a dokumentációval kapcsolatos
elvárásaikat.
A belső kontrolirendszert, ami a FEUVE, ezt is vizsgálta, hogyan érvényesülnek a dolgok. Ezt
összességében jónak találta, de a munkaköri leírásokat pontosítani kell.
Önálló napirendi pontként szeretné majd, ha a testület tárgyalná az informatikai feladatok
ellátásával kapcsolatos feladatokat.
Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte jegyző úrnak a szóbeli kiegészítését.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
70/2015. (JV.28.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzatnál és
szerveinél végzett 2014. évi összefoglaló ellenőrzési jelentést megtárgyalta és
elfogadta. A Képviselő-testület az alábbi megállapításokat, illetve
rendelkezéseket teszi:
a./
A Képviselő-testület a belső ellenőrzési jelentés alapján felhívja a
pénzügyi irodavezető figyelmét, hogy a rendező mérleg alátámasztását
szolgáló dokumentáción megfelelően dokumentálják az elvégzett
egyeztetési, ellenőrzési feladatokat.
b./
Elrendeli, hogy május 15-ig az önkormányzat és valamennyi
költségvetési szervénél, nemzetiségi önkormányzatnál a gazdálkodással
összefüggő szabályzatok felülvizsgálatát, aktualizálását.
c./
A szabályzatok felülvizsgálatával összefüggésben és azzal egyidőben a
Pénzügyi Iroda köztisztviselőinek munkaköri leírása is felülvizsgálatra
szorul, különös tekintettel a belső -ellenőri jelentés II/2. 1.3., 5.1.
pontjaiban megállapított hiányosságok pótlására.
Határidő: 2015. május 15., illetve folyamatos
Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
4 ./

Víziközmű 2015. évi rekonstrukciós keretére önkormányzati igény bejelentése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ami egyezség született, ez került leírásra. A
határozati javaslatban szerepelnek az önkormányzat fejlesztési elképzelései. Abban is
megállapodtak, hogy készítenek egy új rekonstrukciós tervet, ez a nyáron fog elkészülni. Ami
nem került be az anyagba az a Gruber féle ingatlan előtti szennyvízbekötés. Ez még újabb 1
mFt+áfa összeg lenne. Az öreg Sásd nem volt része a -szennyvízprojektnek, ezért nincsenek
ők benne. Amennyiben a testület azt mondja, hogy tegyék meg, akkor meg kell tenni.
Véleménye szerint várják meg a rekultivációs tervet, ami majd készül és annak ismeretében a
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság téljen vissza erre.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a kiadott 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 5 igen szavazattal ~ ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
71/2015. OV.28.Í KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete indítványozza és kéri, hogy a
DRV Zrt., mint az önkormányzat viziközműveinek üzemeltetője az éves
eszközhasználati díj terhére végeztesse el az alábbi munkálatokat:
o a tűzoltóőrs létesítéséhez kb. 55 méter hosszan szennyvíz bekötővezeték
építése, kb. 825 eFt + áfa összegben a tervezők által bejelölt nyomvonalon,
o a létesítendő uszoda közműveinek kiépítéséhez víz és szennyvízleállás a
gerincvezetéktől kb. 15 méter hosszan kb. 5.000 eFt+áfa összegben,
o a Dózsa utca és a Kossuth L. utcai kereszteződéstől a társasházak irányába kb.
100-150 méter hosszan új ivóvízvezeték kiépítése a régi kiváltására kb. 14.000
eFt+ áfa összegben.
A megjelölt munkálatok forrása az önkormányzat alszámláján elkülönített
eszközhasználati díj.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy ezen munkálatok
elvégzését a DRV Zrt-nél kezdeményezze.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottságát, hogy a DRV Zrt. által kivitelezőkre küldött javaslatokból a
szolgáltatóval egyeztetve kiválassza a kivitelezőket.

Az üzemeltető által elkészítendő rekonstrukciós terv jóváhagyása a Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság feladata.
Határidő: az igény bejelentésére: május 10.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./

Sásdi AMK alapítói okiratának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, kizárólag jogszabályváltozás miatt volt szükséges az
alapító okirat felülvizsgálatára.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott
anyagot 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
72/2015. (TV.28.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK alapító okiratát és módosító okiratát
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6./

Sásdi általános iskolai tanulók lengyelországi cseretidültetésének költségeihez
való támogatási kérelem
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a sásdi általános iskola igazgatója levelet
intézett feléje, mely szerint a sásdi tanulók csereüdültetésben vennének részt Mogilányban.
Az utazás költsége nagyon sokba kerülne, ehhez kérte az önkormányzat anyagi támogatását.
A gyerekek már régen voltak kint Lengyelországban. Az utazási költségekhez majd a KLIK is
hozzájárul. Az utazási költség kb. 600 eFt-ba fog kerülni.

Személy szerint nem fog utazni, helyette megkérte Kocsisné Waiter Ilona KLIK tankerületi
igazgató asszonyt, hogy utazzon ki Mogilányba. A bizottság megtárgyalta és javasolja a
testületnek, hogy 100 eFt támogatást nyújtson az utazási költségekhez.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa a bizottság
javaslatát.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
73/2015. (IV.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete a sásdi általános iskola
igazgatójának kérelmét támogatja és ennek értelmében a Sásdi Általános Iskola
diákjainak a lengyelországi Mogilány testvértelepüléshez való kiutazási
költségeihez 100 eFt támogatást biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

7./

Roma Nemzetiségi Önkormányzat kedvezményes fonvódligeti üdültetésre
vonatkozó támogatási kérelme
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a mai nap folyamán
délelőtt az elnök úr megkereste és tájékoztatta, hogy van egy eredményes pályázatuk, mely
szerint 350 eFt-ot nyertek üdültetésre. Ennek keretében Fonyódligeten szeretnének nyaralni és
szeretnék igénybe venni az üdülőt, 15 gyerek és 5 felnőttel számoltak. Kiszámolták a
pénzügyi irodavezetővel, hogy az étkeztetés 235 eFt-ba kerülne. Ha mindent fizetni kellene,
akkor több mint 300 eFt-ot kellene fizetniük. A kérelmüknek az a lényege, hogy az
önkormányzat ne kérjen tőlük szállásdíjat.
Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy az idegenforgalmi adó ebben benne
van?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy benne van.
Orsós József a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta, hogy Sásdon nagyon
sok hátrányos helyzetű roma gyermek van.
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Ezen gyermeknek szeretné ezt az üdülési lehetőséget biztosítani, továbbá terveiben szerepel
még egy badacsonyi hajókirándulás, különböző gyermekprogramok szervezését tervezi, az
ehhez szükséges kellékeket kell megvásárolnia. A kirándulást augusztus 21-27. napjáig
terveznék. Kérte a testületet, hogy a kérelmét támogassák.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy támogassa a Sásdi
RNÖ kérelmét.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
74/2015. (IV.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete a “Sásdi Roma Nemzetiségi
Önkormányzata kérelmének helyt ad és ennek értelmében a fonyódligeti üdülőt
1 hétre részükre biztosítja.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett csoport a tartózkodásuk
idejére mentesül a szállásdíj megfizetése alól.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Egyebek
Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet arról, hogy megkeresték a Fáy A. utcai
lakosok, mely szerint jelezték, hogy életveszélyes állapotban van a játszótéren lévő hinta.
Meg kell kérni Merk Zsoltot, hogy nézzék meg az állapotát nehogy baj legyen.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ő is beszélt Merk Zsolttal ez ügyben,
annyit mondott, hogy hétfőn lesz lakatos, aki megjavítja.
Hausmann Mária képviselő észrevételezte, hogy a családsegítőnél van szemét, el kellene
vinni onnét.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogyha elköltözik a Faodú Egyesület, akkor majd
elviszik a szemetet.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogyan áll a 20 éves városi rendezvény
programjainak a szervezése?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy pályázatot nyújtottak be. Amennyiben nyerne
a pályázat, akkor szeretnék meghívni a három testvértelepülésüket.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a lakosság részére most sok rendezvény
lesz.
Pr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mi lenne július 1-én?
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ünnepi testületi ülés, kitüntetések
átadása.
Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy megkereste őt Bodnár Tibor a
Ladánybene együttes egyik tagja, akik 20 évvel ezelőtt is zenéltek, úgy tűnt, hogy ő most is
szívesen eljönne Sásdra a 20 éves jubileumi alkalomból.
Megkérdezte, hogy kb. mikor bírálják el a pályázatot?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy május hónap vége felé.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nem régen járt Hömyéken a lőtér felé, szörnyű
állapotok vannak, mindenféle szemét oda van leborogatva. Ezzel valamit tenni kellene. Lehet,
be kellene keríteni.
Hausmann Mária képviselő véleménye szerint az árkot ki kellene tisztítani és úgy kellene
bekeríteni.
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

Kmít.

