J e g y z ő k ö n y v:
Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. április 8. napján
megtartott testületi üléséről.
Az ülés helye:

Városháza tanácskozóterme
Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak:

Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál
Csaba, Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária, Galambosné
Wágner Éva, Keresztes Richárd Jusztinger Krisztina, Kiskároly
János, Szijártó Csaba és Hausmann Mária, Dr. Földi-Deutsch
Eszter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea
aljegyző, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Hiányzik:

Skoda Dénes képviselő.

Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a megjelent
vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 11 fő megjelent, így az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Kérte a képviselőtestület tagjait és a megjelent vendégeket, aki még nem járt az épületben,
nem látta a hivatali helyiségeket, tekintsék meg a testületi ülés megkezdése előtt.
A városháza megtekintését követően folytatódott az ülés.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül
az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:
EU Önerő Alap 2010. pályázat benyújtását.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?
Dr. Jusztinger János képviselő javasolta, hogy zárt ülés keretében tárgyalják meg a
Művelődési Központ és Könyvtár volt igazgatóján munkaügyi perét, erről szeretne egy
tájékoztatást adni, illetve tájékoztatást kérni.
Székely Szilárd polgármester erre reagálva elmondta, hogy ezt nem napirendi pont
keretében tárgyalják, hanem az Egyebek-ben.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, azért kérte, mert a Fegyelmi Tanács is szükséges
hozzá.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erről nem kellene tárgyalni, mert még folyik a
per. A testület ebben nem fog döntést hozni.
Dr. Jusztinger János képviselő nem kell döntést hozni, a perrel összefüggésben tudomására
jutott valami, amit szeretne megkérdezni minden képviselőtestületi tagtól, jegyzőtől,
polgármestertől.
Székely Szilárd polgármester miután több napirendi javaslat nem volt, javasolta a
képviselőtestületnek, hogy az alábbi napirendi pontok megtárgyalása mellett döntsön:

1.)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester

2.)

Sásd Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési rendeletének módosítása és a 2009.
évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3.)

EU Önerő Alap 2010. pályázat benyújtása
Előadó: Székely Szilárd polgármester

4.)

A sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve 2009-2010. évekre, a város
esélyegyenlőségi tervének elkészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5.)

Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6.)

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal székhelyének módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7.)

Létszámcsökkentési pályázat beadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

8.)

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel szerződések megújítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9.)

Forgalmi csomóponttal kapcsolatos
kezdeményezése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10.)

Sásdi Filmklub részére a mikrobusz térítésmentes igénylése
Előadó: Székely Szilárd polgármester

támogatási

szerződés

módosításának

Napirendi pontok tárgyalása:
1.)

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

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester a forgalmi csomóponttal kapcsolatban elmondta, hogy a
közbeszerzési eljárást, a közbeszerzési ajánlattételt az utolsó pillanatban visszavonta. A TCom bár előzetesen eljött a közműegyeztetésre és elfogadta a terveket, az összes kivitelező
jelöltnek 27 mFt-os ajánlatot adott egy 35 m-es vezetékszakasznak megerősítésére,
kiváltására.

Egyik szakemberük sem tudta, hogy milyen műszaki tartalomról van szó, ezért olyan ajánlatot
adtak, amiből 2 km vezeték kicserélése, megépítése lenne lehetséges. Ha nem vonták volna
vissza az egészet, akkor kénytelenek lettek volna a legolcsóbb ajánlattevővel szerződést kötni,
valószínű mindegyik drága lett volna, mert maga a pályázaton nettó 72 mFt van konkrétan az
építkezésre. A T-Com-mal külön kell tárgyalni ez ügyben.
A testületnek majd döntenie kell ez ügyben, de ez a mai ülésen önálló napirendi pont lesz.
A Gropius Zrt-vel több kérdésben tárgyaltak, megkérdezték mikor kezd dolgozni a daru.
Hasonló, megdöbbentő dolog történt, még mindig nem kaptak az E-ontól áramot. Kijöttek az
áramszolgáltatótól, megnézték a villanyórát, megállapította, hogy nem szabványosan szerelték
fel úgy ahogy ők kérték, majd elment és közölte, hogy 30 nap múlva visszajön. A Gropius
Zrt. képviselője azóta mindenhol járt, az önkormányzat is megkereste az E-ont. Az E-onos
területi képviselő felhívott valakit Sásdon, megkérdezte, mennyire fontos Sásdnak ez a cég.
Végre sikerült megegyezésre jutni az E-onnal. Az építkezésnél az alapozást a jövő héten
megkezdik. Közben találtak két pincét. Ami azt jelenti, hogy a teljes földmennyiséget ki kell
emelni.
A városháza hivatalos átadása március 12-én megtörtént. Nyílt napot szerveztek március 11én, ahol a város lakossága meglátogatta az új városháza épületét. 75 regisztrált látogató volt és
kb. 20-25 fő, aki nem regisztrált, tehát összesen kb. 100 fő látogatta meg az intézményt 1,5
óra alatt. Kérdőíveket töltöttek ki az épület helységeiről, az erről szóló összesítést mindenki
részére kiosztották. A március 12-i ünnepségen nagyon sokan részt vettek, jól sikerült a
rendezvény. A rendezvényhez nyújtott segítségét megköszönte a középiskolának és a
konyhának.
Megkezdték a járdaépítést, a benzinkút felé elkészítették a járdaépítést. Jelenleg a Kossuth L.
utcában folyik a járda építése. Ezzel szemben beszerzésre került a 12 pad és a 20 db kuka. A
bizottságot arra kéri majd, hogy nézzék meg, hogyan és hova kellene elhelyezni ezeket.
Megkérdezi majd a városgazdálkodási cégüket, hogy mi a véleményük a padok
elhelyezésével kapcsolatban, mit hová tegyenek. A kihelyezésükre ebben a hónapban fog sor
kerülni a virágosítással egyidőben.
A szoborkertben a parkosítás már elkezdődött, a városháza előtt úgyszintén. A szoborkertben
és a városháza előtt a füvesítést elvégezték.
Pályázati kiírásban szerepel a „Virágos Baranyáért” pályázat. A térségükben több település is
szokott pályázni.
A KEOP ivóvízpályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a részletes megvalósíthatósági
tanulmány elkészült, elfogadták a polgármesterek. Ezt drágítja a menedzsmenti, tervezési
költség, műszaki ellenőri költség, a kalkulációs költség, az építési költség nettó 116 mFt. A
menedzsmentből a Tanács 20 mFt-ot levett. A második fordulós pályázat benyújtását 2011.
februárban határozta meg a koordinációs tanács. A benyújtásról mindenesetre a
képviselőtestületek döntenek majd.
Benyújtották az ÁMK önerős pályázatot 21 mFt összegben. Ezt is majd önálló napirendi pont
keretében fogják megtárgyalni.
A bölcsődei igényfelmérés eredményeként elmondta, hogy 18 fő adta le igényét az őszi
bölcsődei indításra, max. a bölcsődébe 12 fő gyermek vehető fel. Az intézménynek majd
felvételi bizottságot kell összeállítania, ahol meg kell vizsgálni a szociális feltételeket.
Az iparterülettel kapcsolatban elmondta, hogy a két telket vásárolt pályázó közül az egyik
pályázó nyert a csarnok megépítésére és a gépsor megvásárlására is megnyerte a pályázati
forrást. Úgy hiszi, hogy a városuk munkahelyteremtés területén nagyot léphet előre. Abban,
hogy ezek a pályázatok megvalósulhatnak és az idetelepülő vállalkozások pályázhatnak,
abban, mint az ő önkormányzatuknak jelentős szerepe van.

Ugyanis egy LHH-s forrásban elkülönítettek jelentős összeget, amit más nem pályázhat meg
csak ebben a térségben, aki itt pályázik a hátrányos helyzetű térségben vállalkozásfejlesztésre.
A kistérségi társulási tanács értekezletén pedig megegyeztek abban, hogy mely településeken
valósul meg a gazdasági beruházás, fejlesztés, ezt természetesen piackutatás előzte meg.
Vannak olyan vállalkozások, akik szeretnének fejlesztésre pályázni. Sásdon kettő pályázó is
jelentkezett, mindkettő számára elkülönítettek egy bizonyos összeget.
Mindenki hallotta, hogy a tavalyi év óta a pécsi önkormányzat milyen döntéseket hozott a
pécsi vizmüvel kapcsolatban, jelenleg a Tettye Forrásház Kft. a szolgáltató. Többféle
újságcikk is megjelent ez ügyben. Sásdon fordított a helyzet, itt a szolgáltatónak van lejárt
kötelezettsége az önkormányzat felé 30 mFt-os összegben. Ez a sásdi költségvetést súlyosan
érinti. A vizműtől is tájékozódtak, a levelet kiosztotta írásban. Elismerték, hogy lejárt
kötelezettségük van az önkormányzat felé. Az önkormányzatnak a továbbiakban is
kötelessége lesz a biztonságos ivóvizszolgáltatást garantálni. Nézni kell az önkormányzat
anyagi érdekeit is, hiszen 30 mFt-nál az önkormányzat anyagi felelőssége is felmerül. Ebben a
kérdésben mindenképpen állásfoglalást kell hozni. Szeretné, ha az Ügyrendi Bizottság, a
Városrendezési és Fejlesztési Bizottság július 15. napjáig többször megvizsgálná ezt az ügyet
jogi szakértő segítségét is igénybe veheti. Ebben az ügyben határozott állásfoglalást kell
kialakítani, ami az önkormányzat ivóvizszolgáltatással kapcsolatos stratégiáját hosszú évekre
biztonságosan meghatározhatja. Jelen pillanatban nem szerződés szerint teljesít a vizmü és ezt
elismerte.
Az ifi centrum pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy hamarosan aláírásra kerül az 57 mFtos támogatási szerződés. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a pályázat lebonyolítása is. Az
ifjúság szabadidejének, érdeklődésének tartalmas kitöltésére ilyen volumenű pályázat még
nem állt rendelkezésre. Jelenleg folyik a kistérségben a „Figyusz a Hegyhátra” című ifjúsági
projekt. Országos mintaprojektté kiemelték, az ezzel kapcsolatos kitüntetést a kistérség
munkatársai és maga is az elmúlt hónapban vették át. Köszönetet mondott mindazoknak az
embereknek, akik ebben dolgoztak. Az ifjúságnak több programot lehet ebből biztosítani, ami
eddig nem volt. Bízik abban, hogy olyan kulturális, oktatási, nevelési programok is hangsúlyt
kapnak a fiatalok körében, amik egymásra épülnek és ami az épülésüket, fejlődésüket,
képzésüket, az életpályájuk, a stratégiájuk kialakítását hosszú távon szolgálja. Összességében
a térség és az önkormányzat eddig 77 mFt forrást tudott szerezni erre. Bízik abban, hogy az
57 mFt-os pályázati pénzből megvalósuló programokban minél több fiatal tud majd
résztvenni. Komoly technikai fejlesztést és infrastruktúrafejlesztést tudnak majd
megvalósítani, valós klubja lehet most a fiataloknak, ami eddig nem volt. Köszönetet mondott
mindazoknak, akik ezt a pályázatot elkészítették.
A kistérségi társulás benyújtott egy pályázatot, melynek címe „Legyen jobb a
gyermekeknek”, ahol 560 mFt-ra pályázott, minimális csökkentéssel, de a pályázat nyert. A
benyújtott pályázatból Sásd kapta a legtöbb támogatást. A pályázatot önállóan készítette el a
kistérségi iroda pályázatírói csoportja. Megköszönte a munkájukat.
A volt polgármesteri hivatala épületével kapcsolatban elmondta, hogy az épület
hasznosításával kapcsolatban vita merült fel. Ugyanis a rendőrségnek nagyobb hely kellene,
mint amiben eredetileg megállapodtak. Ezért így a kistérségnek valószínű a fennmaradó hely
már kevés lenne, véleménye szerint a kistérség más helyet keres. A rendőrség számára
biztosítani kell a helyet. A tegnapi nap folyamán megkapták az épület felújításának
költségvetését, melynek összege 1.800 eFt. Ezt az ajánlatot a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. készítette el. A Pénzügyi Bizottság javaslata és többek véleménye az volt,
miután a rendőrség kistérségi feladatokat, tehát a Kistérségi Tanács tárgyalja meg ezt a
kérdést és a sásdi önkormányzat addig átmenetileg biztosítsa a forrást.

A mentőállomás kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy az Országos Mentőszolgálat, illetve
az önkormányzat közösen benyújtotta a határozatot a tulajdonjog átadásáról a Komlói
Földhivatalhoz, aki megkereste a vagyonkezelésre illetékes állami szervet, aki nem válaszolt
számára, hogy jóváhagyja a mentőszolgálat számára a tulajdonjogszerzést, ezért a Komlói
Körzeti Földhivatal elutasította a tulajdonjogbejegyzést.
A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sok sásdi lakos résztvett a vázsnoki
borversenyen. A Vázsnoki Kiskerttulajdonosok Egyesülete rendezte a borversenyt.
A március 15-i ünnepségen való részvételért köszönetet mondott a zenekarnak, az iskolának,
a középiskolának, a szervezőknek, a felkészítőknek, az egyháznak.
Március 20-án a térségi iskolában kb. 50 fiatal vett részt a vetélkedőn. Ez a Figyusz a
Hegyháton című pályázati programnak volt a része. A térségnek a természetes központja
Sásd. Sásdról az igazgatási rendszerről, az oktatásról, történelemről, az itt élőkről,
szolgáltatásokról volt egy átfogó verseny, amiről tesztet írtak.
Március 27-én volt a városházán az első esküvő, ezúton gratulált az ifjú párnak.
Március 29-én került megrendezésre az egészség fórum. Nagyon jól sikerült, mindenkinek
megköszönte a munkáját.
Szomorú hírként jelentette be, hogy Kis Gyuláné elhunyt, a polgármesteri hivatal dolgozója
volt, Sásd Város Önkormányzata kitüntetettje volt.
Dr. Kajdon Béla jegyző a városházán megtartott nyílt nappal kapcsolatban elmondta, hogy
56 fő töltötte ki a kérdőívet, ami kiosztásra került a testületi tagok részére. A lakosság nagyon
jól értékelte az új városházát. Az anyagban lévő fehér oszlopban lévő adatok a kiemelkedően
jó értékelést mutat.
Személy szerint ő készítette a pályázatot, tehát tudja, hogy a padokat hová kell kihelyezni, a
pályázatban leírásra került, ezért kérte a bizottságot, hogy ezt vegye figyelembe. Szent Imre
utca, Rákóczi utca és a Kaposvári útnak a vasútig terjedő részéig kell a 12 padot és a 20 db
kukát kihelyezni.
A vizművel kapcsolatos kérdésnél mindenképp javasolta a jogi szakértő igénybevételét. Az
előző polgármester Fodor István a szerződést már vizsgáltatta, volt már jogi szakértő (Dr.
Halmos Péter), de konkrét megbízás nem volt akkor.
A mentőállomással kapcsolatban elmondta, lehet, hogy majd a testületnek kell enyhítenie a
határozatán, ugyanis már akkor jelezték a tárgyaláson, olyan határozat van, hogy a
vagyonkezelő szervnek is ellen kell jegyeznie ezt a szerződést. Viszont jelezték, hogy nekik a
jogszabály értelmében önálló vagyonkezelői joguk van és önállóan köthetnek ilyen
szerződéseket, nincs szükség a vagyonkezelői szervezetnek a hozzájárulására. A
mentőállomás kérdésével kapcsolatban majd újra kellene tárgyalni. Az Országos
Mentőszolgálatnak önálló vagyonkezelői joga van és önállóan köthet ilyen szerződést
jogszabály általi felhatalmazással, nincs arra szüksége, hogy ezt még valaki ellenjegyezze. A
testület kötötte ezt ki önállóan, lehet, hogy ezt meg kellene változtatnia.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy amikor nagy esők voltak, akkor a közösségi
ház területéről hordták a földet a Kossuth Lajos utcában, figyelni kellene arra, hogy ez ne így
legyen, mert nem nagyon lehetett közlekedni. Ő ezt már jelezte annak idején a jegyző úr felé,
hiszen balesetveszélyes volt.
A városháza átadásával kapcsolatban megkérdezte, hogyan került szóba az, hogy Dr. Szakács
László mondjon beszédet, milyen minőségében tette ezt meg?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy személy szerint ő kérte fel, hiszen
országgyűlési képviselő.

Dr. Jusztinger János képviselő úgy tudja, hogy a választókerületnek nem ő az országgyűlési
képviselője.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az államtitkár urat is ő kérte fel, és nem
választókerületi országgyűlési képviselő. Személy szerint jó barátságban van Dr. Szakács
László úrral. Személy szerint ha bármilyen problémája van, bármikor keresheti és segítséget
kérhet tőle. A Regionális Fejlesztési Tanácsban Dr. Szakács László úr tag.
Dr. Jusztinger János képviselő úgy gondolta, hogy van ennek a választókerületnek
országgyűlési képviselője, és ne olyan mondjon beszédet, akinek egyenlőre nincs köze a
választókerülethez.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a választókerületnek kettő országgyűlési
képviselője van.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, olvasott egy MSZP-s szóróanyagban az elért
pályázati eredményekről, nem értette, hogy miért került ez oda leírásra? Úgy érzi, hogy
mindezekért a sásdi vezetés dolgozott, a pályázatíró cég dolgozott, akit ők megbíztak. Nem
érti miért szerepel ott?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sokat dolgozott a pályázatokon, nagyon sok
mindenben segített és segít.
Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint, nem elegáns, hogy választási kampány
előtt a városháza megnyitóján beszédet mondjon, aki jelöltként indult, hiszen
kampányidőszakban történt.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem jelöltként mondott beszédet.
Dr. Jusztinger János képviselő mégis úgy gondolja, hogy a választókerületnek van
megválasztott egyéni képviselője, véleménye szerint neki kellett volna beszédet mondania.
Rabb Győzőné alpolgármester az új városházával kapcsolatban a lakossági visszajelzések
azt jelzik, hogy minden nagyon szép, színvonalat épület készült el. A hivatal valamennyi
dolgozójának megköszönte az épületben végzett munkáját. Külön kiemelte a függönyök
megvarrásánál a Sásdi Foltvarrók Klubjának két dolgozóját, Szabó Jenőnét és Ragoncsa
Józsefnét, megköszönte a munkájukat.
A szoborkerttel kapcsolatban elmondta, hogy Szabó Jenő helyi vállalkozó felajánlotta
segítséget az ügyben, hogy a parkba egy sziklakertet építene. Továbbá Szukits Boglárka is
felajánlotta segítségét a parkosításban. Megköszönte a Sásdi Városgazdálkodási Nonprofit
Kft-nek a városháza felújításában nyújtott munkáját.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint, ami Sásdnak jó, az mindenkinek jó.
A volt polgármesteri hivatal felújítására 1.800 eFt-os árajánlat érkezett. Véleménye szerint le
kell csökkenteni 1.200 eFt-ra. A Pénzügyi Bizottság úgy látja, hogy ezt
lakosságszámarányosan kell megoldani, akkor kb. Sásd része 400 eFt.
Gáspár Andrea iskolaigazgató felolvasta a részére érkezett levelet. (A levél a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.)

A végleges felvételi jegyzéket a mai napon elküldték a felvételi központba, 63 fő jelentkezett
a szakiskolai képzésre, 29 fő a szakközépiskolaira, összesen 92 fő jelentkezését regisztráltak.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy polgármester úr és személy szerint
meghívást kaptak a Magyar Estre, de nem tudtak részt venni, mert Bikalon voltak egy egész
napos rendezvényen. Megkérdezte, akik ezen résztvettek, hogyan sikerült?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Bikalon az iskola volt 3 tanulója dolgozott ott,
akik itt tanultak Sásdon.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a bikali rendezvény nagyon jól sikerült,
nagyon jó volt.
Koszorús Tímea aljegyző az Együtt a Sásdi Idősekért Közalapítvány megszüntetésével
kapcsolatban elmondta a képviselőtestület kérésére, hogy a megyei bíróság úgy döntött, hogy
megszünteti az alapítványt. Egy változtatás azonban van a testület döntésétől eltérően, mely
szerint a bíróság elrendelte, hogy egy másik hasonló célú közalapítványnak kell a megmaradt
vagyont, mely 42 eFt, átutalni, miután az önkormányzat érdekkörében egy ilyen alapítvány
van, ez pedig az általános iskolának az Engedd, hogy segíthessünk Alapítvány, részükre lett
átutalva a 42 eFt.
Molnár Attila sásdi lakos megkérdezte, hogy a volt polgármesteri hivatalba szól a választási
értesítő, ott is lesz? Miután majdan a rendőrség ott fog működni, a választás továbbra is ott
lesz?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a volt polgármesteri hivatal tanácskozóterme
volt a választási helyiség, ami továbbra is megmarad erre a célra. A rendőrség ezen részét
nem igényelte.
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy már ő is hallott a lakosság
részéről ilyen aggályokat. Tegnap este valamennyi szavazatszámláló bizottsági tagok mind a
választottak, mind a delegáltak esküt tettek a polgármester úr előtt és részükre átnyújtotta a
megbízó levelüket. Ezt követően oktatásban vettek részt. Minden delegált tag kapott a
választási füzetből. A szavazókörök helye nem változtak.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
31/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

2.)

Sásd Város Önkormányzata 2009.évi költségvetési rendeletének módosítása és a
2009. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy sürgősen be kell nyújtani a
„guruló forintok” című pályázatot. Ez a pályázat felmerül a zárszámadási rendelet
részletezésénél, ugyanis tavaly év elején nyertek, illetve tavaly év végén is nyertek összeget.
Év elején 15 mFt-ot, amit nem kellett visszafizetni, illetve év végén kaptak 8 mFt-ot
előirányzat szinten. Hasonló pályázatot lehet benyújtani április 12-ig.
A könyvvizsgáló is megtekintette a zárszámadást, elfogadásra javasolta a testületnek.
Először a 2009. évi költségvetési rendeletet kell módosítani, ahol az előirányzatokat hozzák
technikailag a teljesítések szintjére. Az előterjesztésében leírta, mi ennek a fő oka. Lényege,
hogy az év végén teljesített összegeket az előirányzatoknál ne legyen túlteljesítés. 1.665 mFtról 1.351 mFt-ra módosították a főösszegüket. Ennek legfőbb oka az, hogy az ÁMK-s
integrációs pályázat 2010-ben fog részben megvalósulni. A zárszámadásuknál kiemelte, hogy
a teljesítésük a bevételeknél mind a pénzforgalmi, mind a pénzforgalom nélküli bevételeket
összesítve 1.375.741 mFt, a kiadásoknál 1.358.331 mFt, ez 17.410 eFt plusz jelzi a 2009. évi
zárást. A nettónál ugyanez az eredmény, a nettó és bruttó között a fő eltérés, hogy nem
szerepel benne az önálló intézményeknek adott finanszírozás. Strukturális változás volt a
tavalyi évben, hogy az ÁMK-t létrehozták. Az ÁMK-ba a zeneiskola, könyvtár
részintézményként, illetve szervezetten ellátott feladatként jelenik meg. Az eddig előkészítés
alatt lévő humán erőforrását, felkészítés alatt lévő EU-s pályázatok beindultak és ebben az
évben 2009-ben elég jelentős tételt jelentenek a fejlesztési mérlegükben.
A mérleg 20. számú mellékletben az önkormányzat mérlegét lehet megvizsgálni előző évet
illetve a tárgyévet tekintve. Ha a források oldaláról nézik, akkor egy nagyon fontos jellemző
van, tavalyi év során 2008. évet úgy zárták, hogy majdnem 15 mFt-os mínuszban volt a
költségvetési tartalékuk. Ebben az évben nemhogy ledolgozni sikerült, hanem majdnem 8
mFt-os plusszal zárták a tartalékok szintjét. Ez nagyon pozitív változás, azonban e mögött az
Általános Művelődési Központ által megnyert két TÁMOP-os pályázat, illetve az
önkormányzat által megnyert EU-s pályázatok által lehívott előlegek szerepelnek. Ennek
köszönhetően látható, hogy sok pénzkészlettel zárták az év végét, főleg a tavalyi évhez
képest. 2008-ban 1.600 eFt volt a pénzkészlet, 2009-ben 18.300 eFt volt. Ezek a mérleg
szempontjából nemcsak pozitív változással járnak, hanem kötelezettségekkel is. Ez a
kötelezettségeknél negatívabb változást jelentenek. A kötelezettségeket összesen ha
megnézik, az F./ pont jobb oldali részén, tehát a forrásoknál, akkor látható, hogy 110 mFt-ról
181 mFt-ra változtak a kötelezettségek. De ebben legfőképpen a rövid lejáratú kötelezettségek
azok, amelyek jelentősebb változáson estek keresztül, itt majdnem 60 mFt rövid lejáratú
kötelezettségeknél az emelkedés, ez a rövid lejáratú hitelek.
A Pécsi Vizmü Zrt. leírta, hogy nem tudnak adatot szolgáltatni, ezt a könyvvizsgálóval is
átbeszélték. A könyvvizsgáló véleménye az volt, hogy amennyiben nem tudnak konkrét
adatot betenni a mérlegbe, bármilyen más adat szerepeltetése nem jó, tehát nem tehetnek be
mást, mint ami a rendszerükbe ki van mutatva, az pedig csak értékcsökkenés. Ez a
mérlegükbe is jelentkezik, ez 24 mFt-os mérleg mínusszal lehet zárni.
A 21. sz. mellékletben látható a pénzmaradvány, az önkormányzatnak és az ÁMK-nak a
pénzmaradványa van kimutatva, illetve ezeknek az összegei.

Itt is látható az, ami a tavalyi évben már a költségvetési pénzmaradvány mínusszal zárt,
összevontan 20 mFt plusszal zártak. De az összevont felhalmozási célú pénzmaradványokat
nézik a felhalmozási oldalról, 171 mFt-os kötelezettségük van. Az EU-s pályázatok ennek a
legfőbb része, illetve az ezekhez felvett hiteleknek a törlesztései. A működési kötelezettségük
is elég jelentős, több mint 23 mFt-os. Ezekre kell fordítani a pénzmaradványt. Szabad
pénzmaradványra ebben az évben sem tesznek javaslatot, illetve nincs lehetőségük javaslatot
tenni, mert minden ami a számláikon van, annak van helye.
A 17. sz. mellékletben vannak az áthúzódó feladatok, ezeknek a teljesülése 2009-re. Itt 67.782
eFt-os szint van kimutatva, ezek azok a kötelezettségek, amit előző évekről húzódtak át erre
az évre, majdnem 68 mFt-ot arra költöttek ebben az évben, amit korábbi évek során tettek
kötelezettséget. A 2010. évben 130 mFt fölötti az összeg.
A 18. számú mellékletben az álláshelyek vannak kimutatva. Egyrészt az átszervezés miatt,
illetve ez az ami összefoglalja az ebben az évben a létszámok, az álláshelyek változását.
Ebben nincsenek kimutatva a közcélúak, a közhasznúak, hiszen ők nem fix álláshelyeken
dolgoznak. Itt látható, hogy a TOT. összesen 77 fővel indult, ez a mínusz 77 fő azt jelenti,
hogy az átszervezés miatt már nem úgy hívják az intézményt, hanem ÁMK-nak hívják.
Látható, hogy 92,5 fővel van tervezve, mert a Zeneiskola és a Könyvtár itt van. 2010-ben ez a
létszám 93,5 fő, mert kinevezték az intézményt plusz 1 állásfővel járt, de ezzel szemben a
TOT. Tanácsa megtette a lépéseket és álláshelyeket kellett átcsoportosítani, illetve
csökkenteni kellett, hogy visszaálljon az eredeti állapot. Itt van a polgármesteri hivatalnál az 1
fő prémiumos dolgozó. Új lehetőség, hogy ebben az évben is van lehetőség prémiumos
pályázaton indulni és előrehozott nyugdíjba menni.
Az 5.sz. melléklet szerint először terveztek a fejlesztéseknél 6,5 mFt-os szintet, ebből 61,5
mFt-os szintet is meghaladták a teljesítésekben a fejlesztési szinteken. Itt a főbb változások
mind az EU-s pályázatok miatt vannak. A felújítási feladatoknál 680 mFt-ot terveztek
eredetileg, a teljesítése majdnem 104 mFt lett. Ennek legfőképpen a csapadékvizelvezetéses
pályázat, illetve az integrációs pályázat az oka.
A pénzeszközátadások a következő melléklet, itt a legjellemzőbb a közös intézmények
finanszírozása, továbbá a sportkör és a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása.
A 7. számú mellékletben látható, hogy 383 mFt-os szinttel zárták tavaly a normatívákat, ez
kevesebb, 2010. évre 14 mFt-tal kevesebb, tehát 370 mFt körüli szintre kapnak normatívát.
A 8. sz. mellékletben a helyi adókat emelte ki, látható, hogy az adócsoport hogyan tervezett, a
tervezés majdnem megegyezett a teljesítéssel.
A felhalmozási célú bevételek, itt év elején terveztek, a meglévő fejlesztési forráshiányukat,
ingatlanértékesítés, kettő iparterületet értékesítettek, ezen felül az orfűi ingatlant is
értékesítették. Ez jelentősen megkönnyítette a tavalyi évük teljesítését.
A 19. sz. mellékletben láthatók a hitelek, a fejlesztési kölcsön felvétele 88 mFt-os szinten zárt,
a fejlesztési hitel törlesztése majdnem 44 mFt volt, van két kiemelt tétel, a folyószámlahitel
igénybevétele, ennek a törlesztése, ezek együttes szerepeltetése technikai jellegű, viszont a
kettőjük különbözete a lényeg, 60 eFt hiány, ez azt jelenti, hogy majdnem ugyanannyi hitelt
vettek fel évközben, mint amennyit törlesztettek.
Dr. Kajdon Béla jegyző megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek a
munkáját, aki húsvétkor is dolgozott azért, hogy ki tudják adni a testületi anyagot.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogyha a pályázat beadásra kerül és nyertes lesz,
akkor javasolni fogja a jegyző úrnál, hogy a pénzügyi irodavezető részére jutalmat állapítson
meg.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a bizottság úgy látja, hogy a fejlesztési
oldalon különösebb gond nincs, ha a közösségi háznál az önerőre is pályáznak, akkor ez kb.
21 mFt, akkor a fejlesztési oldal így teljesen rendben van.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy a 16. sz. mellékletben szerepel a nem rég
vásárolt Peugeot vásárlása, ez miért itt van?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez egy önkormányzati pályázat
volt, 4 mFt-ot nyertek, ez nem normatív támogatás, hanem külön pályázni kell erre. A 4 mFtot amit nyertek, ezt a Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztésére lehet fordítani. Ebből 3,5 mFt
volt a gépkocsi vásárlása és fél millió forintot kellett volna elkölteni működtetésre. Ez a
gépkocsi vásárlás csak átfutott az önkormányzaton keresztül, ezt a kistérség működteti.
Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy az anyagban szereplő kölcsöntörlesztés mit
jelent?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezt az államtól kaptak egy olyan
hitelt még ezelőtt.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2009. évi költségvetési rendelet módosítását fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Képviselőtestületének
3/2010. (IV.09.) Ökr. számú
rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009. (III.02.) Ökr. számú
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2009. évi zárszámadásáról szóló rendeletet fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Képviselőtestületének
4/2010. (IV.09.) Ökr. számú
rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
3.)

EU Önerő Alap 2010. pályázat benyújtása
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ehhez szükséges volt egy nyilatkozat
megtétele, de testületi határozat is szükséges hozzá. Ez a nyilatkozat szükséges ahhoz, hogy a
21 mFt-os EU Önerő Alap pályázat hiánypótlását elfogadják.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta,
támogatja a döntés meghozatalát.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt nyilatkozatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
32/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
bekezdéséhez az alábbiakról határoz:

a 8/2010. (II.26.) ÖM. rendelet 4.§. (2)

a./ Pályázó megnevezése: Sásd Város Önkormányzata (7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.)
b./ Képviselőtestület határozatának száma: 120/2009. (IX.28.) KTH. számú határozat.
a. A fejlesztést tartalmazó költségvetési rendelet megnevezése, száma: Sásd Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (III.02.) Ökr. számú
rendelet.
c./ A tervezett fejlesztés: Általános Művelődési Központ létrehozása és fejlesztése,
melynek keretében bölcsőde kialakítása az óvoda épületében, óvoda, ált.iskola
épületeinek felújítása és teljes körű akadálymentesítése, közösségi szárny építése, ahol
elhelyezésre kerül a Művelődési Központ és Könyvtár, tornaterem, étkező-konyha és
különböző előadótermek, informatikai terem.

A felújítással érintett ingatlanok össz alapterülete 6344 m2, az újonnan létrehozandó
közösségi szárny alapterülete 2523 m2. A létesítményeknek alkalmassá kell válniuk a
kompetencia alapú oktatás teljes körű kiszolgálására.
a. A tervezett fejlesztés pontos megnevezése: „A Sásd mikro-térségi Integrált
Közoktatási- és Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése” című DDOP-3.1.2/2F2f-2009-0024. azonosító számú pályázat.
b. Összköltsége: bruttó 834.711.930,-Ft 20 %-os Áfával.
c. Pénzügyi ütemezés 2010. évben bruttó 831.645.506,-Ft 20 %-os Áfával,
2011. évben bruttó 3.066.424,-Ft 20 %-os Áfával.
d. Pénzügyi források összetétele: 95 %-ban EU alapokból biztosított forrás
összege 792.976.333,-Ft, ebből 2011. évre átütemezett
2.913.103,-Ft.
5 %-ban önkormányzati önerő, sajátforrás, összege:
41.735.597,-Ft, ebből 2011. évre átütemezett 153.321,-Ft.
d./ A sajátforrás biztosításának módja: hosszú lejáratú fejlesztési hitel. A költségvetési
rendelet 19.sz. mellékletében C/I.4. alatt szerepeltetve.
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázat beadására és a további
nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző kérte a testületet, hozzanak döntést az ügyben, hogy a polgármestert
hatalmazza fel arra, hogy a működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatása pályázat
2010. évi első határidejére beadja a pályázatot a testület nevében.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadják el a jegyző úr
javaslatát.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
33/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a Magyar Köztársaság 2010. évi
CXXX. törvény 6.számú melléklet 3. pontja alapján a működésképtelen
helyi önkormányzatok támogatására a pályázatot nyújtsa be.
Határidő: 2010. május 10.
Felelős : Székely Szilárd polgármester

4.)

A sásdi kistérség esélyegyenlőségi akcióterve 2009-2010. évekre, a város
esélyegyenlőségi tervének elkészítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindent leirt az előterjesztésben. Igazság szerint
esélyegyenlőségi tervnek már lennie kellene a már megnyert és folyamatban lévő pályázataik
miatt. Jelen pillanatban a városháza rehabilitációs EU-s pályázat záró elszámolása folyik,
ehhez szükséges a terv. Záró elszámolást kell elvégezni. A város új pályázatot már csak akkor
tud beadni, ha ez a terv meg van. Kiosztásra került a törvényi rendelkező rész is. Május 30-ig
el kell készíttetni a tervet, ehhez szükség van a polgármester felhatalmazására. Emellett a
kistérségi társulás tavaly eredményesen pályázott, 700 eFt-ot nyert arra, hogy a kistérség
esélyegyenlőségi stratégiai programját készítse el. Ez elkészült, viszont az
önkormányzatoknak mind a 27 településnek ezt az akciótervet el kell fogadnia. Célszerű lenne
a Zöldzóna Egyesületet megbízni, hiszen olyan dokumentumokat készítettek már el, ami
mindenképpen az esélyegyenlőségi tervnek kb. 80 %-át teszi ki. Az elkészült anyagok
országos névjegyzékben felvett esélyegyenlőségi szakértővel kell ezt az anyagot szakérteni,
ami pénzbe fog kerülni.
Nagy Szilvia a Baranya Megyei Romák Érdekvédelmi Közhasznú Egyesületének
pályázatírója utalt a sásdi kistérség esélyegyenlőségi akciótervére, melynek fontos részét
képezi a kistérségben, illetve Sásdon meglévő szegregátumok megszüntetése, az ott élők
lakhatási feltételeinek a biztosítása. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a leghátrányosabb
helyzetű kistérségek számára készült program során végrehajtott kistérségi esélyegyenlőségi
helyzetelemzés a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal közösen, és a 15 ezer főnél kisebb
településekről készült integrált városfejlesztési stratégiái alapján 195 település jelezte, hogy
szegregátum található a településen. Ezekből a településekből került kiválasztásra az a 81
település, - közöttük Sásd is - amely pályázatot nyújthat be a telep felszámolásához szükséges
- hazai és uniós – támogatás elnyerésére. A pályázat legfontosabb paramétereit ismertetve
elmondta, hogy a komplex telep-program megvalósulását két támogatási konstrukció segíti
elő. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által felügyelt hazai források szolgálják a
lakhatási integrációt, melynek célja az elkülönült telepek, telepszerű lakókörnyezetek teljes
megszüntetése. Az európai uniós forrásokból származó támogatások annak feltételeit teremtik
meg, hogy a szegregált lakókörnyezetben élők társadalmi integrációja megvalósuljon. Ebből
következően a két önálló pályázati konstrukció feltételezi egymást: sikeres csak az a pályázó
lehet, aki mindkét támogatás tekintetében pozitív elbírálásban részesül.
Sásd tekintetében a komplex telep-program megvalósítását Gálykútra, illetve a
vasútállomásnál lévő társasházra vonatkozóan lehetne tervezni, illetve a pályázatot
benyújtani, amennyiben a Képviselőtestület által is jóváhagyásra kerül. A pályázat benyújtása
esetén az egyesület a pályázat előkészítésében, megírásban részt vesz: foglalkoztatási,
szociális, közoktatási, egészségfejlesztési programelemekre vonatkozóan.
Hozzászólásában elmondta, hogy a Baranya Megyei Romák Érdekvédelmi Közhasznú
Egyesület pályázatot nyújtott be 2010. februárban a Dél-dunántúli Regionális Munkaügyi
Központ Komlói Kirendeltségéhez munkahelyteremtő támogatás igénylése céljából, 2 fő
foglalkoztatására, három hónap időtartamra. A közhasznú munkavégzés keretén belül
romareferensi, pályázatírói teendőket szeretnének ellátni, tekintettel arra, hogy a településen
nem működik cigány kisebbségi önkormányzat.

Esetükben a munkaügyi központ a munkabér 70%-kát biztosítja, a fennálló 30%
finanszírozását, a közhasznú munkavégzés támogatását kérte a Képviselőtestülettől.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Nagy Szilvia ezen a szakterületen dolgozik.
Közreműködnek a Szociális Minisztériummal, ezekben az esélyegyenlőségi akciótervekben is
dolgoznak. A városnak is érdeke, hogy azok a településrészek, amelyek annyira lerobbant
állapotban vannak és a város arculatát mégis kedvezőtlenül befolyásolják, mert olyan
frekventált helyen található, hogy az nem kedvező. A városnak is kell ilyen terv. Kérte Nagy
Szilviát, hogy vegyenek részt, segítsenek ebben a munkában.
Az egyesületük nyert közhasznú foglalkoztatásra 3 hónapra támogatást, ebben a keretben ezt a
telepfelszámolási programot előkészítik, együttműködnek a minisztériummal, elvégzik azt a
munkát, amit a későbbi időszakban a városban a képviselőtestületnek, az önkormányzatnak is
munkája lehetne, illetve megfelelően előkészítik. Az önkormányzatnak közhasznú kerete van.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nagyon fontos ennek elkészítése záros határidőn
belül, akkor szabályossági eljárást fog lefolytatni a Közreműködő Szervezet és felfüggeszti
azoknak a pénzeknek az utalását, amit megelőlegeztek.
Galambosné Wágner Éva képviselő megkérdezte, hogy ennek van valamilyen valós
alternatívája, konkrétan akik Gálykúton laknak, hogy Sásdra bekerüljenek?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy fel kell tárni a lehetőségeket.
Galambosné Wágner Éva képviselő nem szeretné azt, hogy készül egy terv az íróasztalra.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy elő kell készíteni a pályázatot, és a testület
majd eldönti, hogy akarja-e vagy sem.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy javasolta a képviselőtestületnek, hogy az
írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
34/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Képviselőtestülete a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
által elkészíttetett Kistérségi Esélyegyenlőségi Akciótervet 2009-2010.
évre jóváhagyólag tudomásul veszi.
Határidő: közlésre: 2010. április 15.
Felelős: Székely Szilárd polgármester

2./

Sásd Város Képviselőtestülete - figyelemmel a Kistérségi
Esélyegyenlőségi Akciótervre is – elrendeli és felhatalmazza
polgármesterét a települési esélyegyenlőségi terv elkészíttetésére és
annak képviselőtestület elé történő beterjesztésére.
A terv elkészítésének forrását az önkormányzat költségvetésében
biztosítja.
Határidő: 2010. május 30.
Felelős: Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester elmondta, Nagy Szilviának volt egy javaslata, melyet a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalt, hogy ezt a munkát, amit ők közhasznú munkaként
végeznek, ezt az önkormányzat a saját közhasznú keretéből, amit nem tud felhasználni, azt
támogassa ebben a 3 hónapban és cserébe ők nem kérnek a munkájukért ellenszolgáltatást.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság tárgyalta,
támogatja a kérést.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Baranya Megyei
Romák Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület által foglalkoztatni kívánt 2 személy
munkabéréhez, feltételezve a 70 %-os munkahelyteremtő támogatást, a hiányzó 30 %-ot a
képviselőtestület saját költségvetéséből, ezen belül a közhasznúak foglalkoztatására
előirányzott keretből biztosítsa 3 hónapra.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
35/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
a Baranya Megyei Romák Érdekvédelmi Közhasznú Egyesület részére
amennyiben a Dél-Dunántúli Regionális Munkaügyi Központ Komlói
Kirendeltségénél 70 %-os munkahelyteremtő támogatást nyernek 2 fő
foglalkoztatására, az önkormányzat költségvetéséből a munkabérek
további 30 %-át a támogatás folyósításától számított 3 hónapig
biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

5.)

Az önkormányzat 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a közbeszerzési tervet április 15-ig
kell elfogadni. Az egybeszámítási szabályok alkalmazása ebben az évben, ez volt a legfőbb
oka, amit számba kellett venni szinte valamennyi pályázatnál.
Az önálló intézményüknek önálló közbeszerzési tervvel kell rendelkeznie. Az építési
beruházásnál a forgalmi csomópontnak a fejlesztése, beruházása összege szerepel. Tavaly
áprilistól kezdve szinte csak két értékhatárt kell figyelembe venni. Az árubeszerzési nettó 8
mFt az egyedi értékhatár. Itt elég sok olyan összeg van, ami nem éri el a 8 mFt-os értékhatárt
az egybeszámítás miatt. A 640 eFt-os bútorbeszerzés is már közbeszerzési eljárás keretében
szükséges beszerezni. Így tehát az árubeszerzésnél 4 célt emeltek ki, az egyik a TIOP
pályázatnál. A másik a Fontos Pont a Hegyhát Ifjúsági Életben című pályázat, ahol
számítógép és tartozékok beszerzései meghaladják az 1 mFt-ot, az egybeszámítási korlát miatt
közbeszerzéssel kell a beszerzést lebonyolítani. 19 mFt-tal van tervezve a nagy pályázatban a
bútorbeszerzés, ez mind konyhai eszközök, mind az iskolai oktatáshoz szakmai oktatáshoz
szükséges dolgokat tartalmazza. 640 eFt-os hasonló célú bútorbeszerzés az egybeszámítási elv
miatt szintén szükséges. A közbeszerzési terv nem kötelező dolog, ha valamelyik cél nem
valósul meg, akkor nyilván nem kell közbeszerzést kiírni, illetve ha új cél jön a
képviselőtestület számára, ami indokolja a közbeszerzés kiírását, akkor bele lehet tenni.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta,
elfogadásra javasolja a testületnek.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt2010. évi közbeszerzési tervet fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
36/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2010. évi
közbeszerzési tervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

6.)

Az önkormányzat és a polgármesteri hivatal székhelyének módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az új városháza kialakítása két szervezet
székhelyének változását eredményezi, az önkormányzat, így a képviselőtestület székhelye is
megváltozik, és a polgármesteri hivatal székhelyét is érinti a változás.
A képviselőtestület, önkormányzat székhelyének változását be kell jelenteni az Államkincstár
által vezetett törzskönyvi nyilvántartásba, tehát kezdeményezni kell egy határozattal a
székhelyváltozás átvezetését, a hivatal változásait. Ami nemcsak a székhely megváltozását,
hanem az okmányirodai telephely törlését is jelenti, ezt pedig egy alapító okirat módosításával
lehet.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
37/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete Sásd Város Önkormányzat Polgármesteri
Hivatala alapító okiratát módosítja. A költségvetési szerv székhelyét és az
irányító szerv (Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete) székhelyét
„7370. Sásd, Dózsa György utca 32.” megnevezésre változtatja. Törli az
alapító okiratból a költségvetési szerv telephelyét (Sásd, Rákóczi út 3.
okmányiroda).
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
38/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete székhelyéül a 7370. Sásd, Dózsa György utca
32. szám alatti címet állapítja meg. A képviselőtestület kezdeményezi az
önkormányzati székhelyváltozás törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetését.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
7.)

Létszámcsökkentési pályázat beadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a költségvetés tárgyalásánál már kitértek arra,
hogy az idei évben is tudnak pályázni, hiszen van lehetőség a létszámcsökkentési pályázat
beadására, tervezték is a költségvetésben, hogy a zárolt tételeknél, hogy ez ilyen bevételként
fog jelentkezni. Ez az az időpont technikai része a pályázat beadásához szükséges, erről már
korábban döntöttek a testületek, illetve maga a TOT. Tanács is, az ÁMK-n belül van ez a két
pályázat, az iskolánál és a műv.háznál van ez a két álláshely, erről már van döntés.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy erről miért nem kaptak írásos anyagot?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető egyrészt azért, mert erről már korábban döntöttek,
a múlt héten beszéltek a kincstárral és ők ragaszkodtak hozzá, hogy készüljön testületi
határozat, ami összefoglalja a két intézményt, mely szerint egy pályázat is elég lesz. A 18. sz.
mellékletben tervezték is az álláshelyek alakulását.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy voltak döntések, de külön-külön, a kincstár azt
kérte, hogy friss döntést kér. 2007-ben döntött a 11 fenntartó határozatilag.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a műv. ház esetére emlékszik, az iskoláéra
nem.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ennél TOT. döntés volt.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy
megtárgyalta, javasolja a testületnek elfogadásra.

a bizottság

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
39/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény. V. melléklet
7. pontja egyes rendelkezéseire, a Települések Oktatási Társulása
15/2009. (XI. 30.) határozatára, továbbá az év közbeni
jogszabályváltozásokra is figyelemmel a képviselő-testület 141/2009.
(X.29.) KTH. számú határozatát - az intézményi létszámok
racionalizására vonatkozó döntését - felülvizsgálva az alábbiak szerint
határoz:
A Képviselő-testület sajnálattal veszi tudomásul, hogy a Sásdi
Általános Művelődési Központban a 2009/2010.tanévben tapasztalt,
valamint a 2010/2011 tanév kezdésre jelzett tanulói létszámcsökkenés,
valamint a normatív támogatások ez évre és jövő évre számított
csökkenése miatt az önkormányzatnak olyan bevételkiesése
prognosztizálható, amelyet pótlólagos forrásokkal kiegyenlíteni nem
tud.
Az önköltségek további emelkedésének megelőzésére, a 2010. évi
költségvetés megalapozása érdekében - élve a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 30.§. (1) bek-ben foglalt
lehetőségekkel is, felülvizsgálva az önkormányzati intézmények
létszámhelyzetét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és
álláshely átcsoportosítás lehetőségét – az alábbi létszámcsökkentésekről
határoz:
A 2010. évi költségvetési rendeletben a Sásdi ÁMK-nál megállapított
közalkalmazotti létszám összesen: 93,5 fő, amit év végéig 3 álláshellyel
kell csökkenteni 90,5 főre.
Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatosan felmerült költségek
megtérítésére a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló
2009. évi CXXX. Törvény. V. melléklet 7. pontja és a 4/2010. (01. 26.)
ÖM rendeletben szabályozottak alapján a képviselő-testület pályázatot
nyújt be 2 álláshely megszüntetésére 2010. április 12. napjáig.
A képviselő-testület indokoltnak tartja további pedagógus
létszámleépítéseket is a következő időszakban.
Ennek megfelelően bármilyen címen megüresedő álláshelyekre
munkavállalót alkalmazni csak a fenntartó önkormányzatok külön
engedélyével lehet.
Határidő: 2010. április 12.
Felelős: Székely Szilárd polgármester és az intézményvezető
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
40/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2010.
évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény. V. melléklet 7. pontja
alapján az alábbi döntést hozta:
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sásd Város Önkormányzata
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (III.02.) Ökr. számú rendeletének 18.
számú mellékletében összefoglaltak alapján az önálló, részben önálló
intézményeinél, valamint a szakfeladaton ellátott feladatainál 2010. január 1-én
meglévő 148 álláshelyeit 3 fővel csökkenti, így összességében 2010. december
31-től az önkormányzati álláshelyek száma145 fő.
Határidő: folyamatos, illetve 2010. december 31.
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
41/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 37/2010. (IV.08) és 38/2010.
(IV.08.) KTH. számú határozataival kapcsolatban kijelenti, hogy a képviselőtestület fenntartói körén belül költségvetési szerveinél, a polgármesteri
hivatalnál illetve a szakfeladaton ellátott feladatainál a meglévő üres
álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a
képviselő-testület fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

8.)

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel szerződések megújítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy aljegyző asszony egységes szerkezetbe foglalta
mindazon szerződéseket és dátum szerint leírta, amelyek még az előző önkormányzati
gazdasági társaság, a kht. végzett és létező szerződéseik voltak. Úgy alakult, hogy a Kht.
jogutód nélkül szűnt meg és a bíróság szüntette meg. Éppen ezért a jelenlegi kft-vel
gyakorlatilag, ami átalakult, meg kell újítani valamennyi korábbi szerződésüket. Nem
változott semmi, egyetlen egy dolog van benne, a m2-ket nevesítették.

A pályázati vállalásokba a zöldterület-környezetvédelemnél nevesíteni kellett a zöldterületek
nagyságát, ezért ezt most megtették.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
előterjesztést fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
42/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötendő - a
közfoglalkoztatás keretében ellátott önkormányzati feladatok
szervezéséről, irányításáról, a településüzemeltetési feladatok,
közterület-karbantartás teendőinek ellátására vonatkozó - megállapodást
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
9.)

Forgalmi csomóponttal kapcsolatos
kezdeményezése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

támogatási

szerződés

módosításának

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az 1./ napirendi pontnál már érintette ezt a
napirendi pontot. Megkeresi majd a minisztériumot azért, hogy amit ígértek, tartsák be,
ugyanis itt jogfolytonosság van, az Útpénztár évente feltöltődik, ez nem a városnak a
közvetlen kötelessége, hogy a főközlekedési útvonalaknak a biztonságos átkelését lehetővé
tegye, hanem ez általában szakminisztérium, illetve az alá tartozó szerveknek, az utaknak a
fenntartói. Tudomásul vették, hogy az önkormányzatra írták ki ezt a pályázatot, a sásdiak
érdekében pályáztak, melyet megnyertek. Bármilyen úton, módon kötelezni kell, hogy a rájuk
eső kötelezettséget fizessék ki.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
43/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a DDOP-5.1.3/C-2008-0012.
azonosító számú „A közúti közlekedés biztonságának fejlesztése Sásdon” című
pályázatára kötött támogatási szerződés módosítását kezdeményezi a
Közreműködő Szervezet felé. A módosítással a támogatási szerződésben
megjelölt teljesítési határidőt 2010. október 31-ra változtatja.
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét a további intézkedésekre
(szerződésmódosítás, közműegyeztetés, közbeszerzés előkészítése, stb.).
Határidő: 2010. május 15.
Felelős : Székely Szilárd polgármester

10.)

Sásdi Filmklub részére a mikrobusz térítésmentes igénylése
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester megkeresték őt levélben, hogy a Filmklub részére
térítésmentesen biztosítsák a buszt, melyet a testület részére kiosztott. A térítésmentesség
biztosítása csak a képviselőtestület hatásköre. A térítésről van rendelkezés.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
ezt a napirendi pontot. A bizottság úgy látja, hogy ameddig nem tudnak a dolgozóknak
étkezési jegyet adni, addig az ilyen kérést nem tudja támogatni.
Galambosné Wágner Éva képviselő elmondta, hogy ők soha semmit nem kapnak,
támogathatnák.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogyha egy kérelemnek eleget
tesznek, akkor a többinek is eleget kell tenni és ezt most nem tehetik meg a költségvetés
miatt. Véleménye szerint mindenki fizessen a busz használatáért.
Székely Szilárd polgármester
elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság abban az
állásfoglalásában fogadta el, hogy az ÖNHIKI-s pályázat függvényében, az első lesz a
caffeteria rendszer biztosítása a közalkalmazottak számára is.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, amennyiben nem térítésmentes, akkor az
önkormányzat költsége?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen. Ennek a költsége miután Pécsre
mennének, kb. 10.000,-Ft-ba kerülne.

Javasolta a testületnek, hogy a támogatási kérelmet utasítsák el, csak önköltségi áron lehessen
a buszt igényelni.
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat?
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 10 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
44/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Filmklubnak a térítésmentes
busz biztosítására irányuló kérelmét a nehéz költségvetési évre való
tekintettel elutasítja.
A képviselőtestület önköltségi áron biztosit lehetőséget a busz
igénybevételére.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester

Egyebek
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a Temető u. 1. szám alatti önkormányzati
bérlakás bérlője Tóth János nagyon beteg, szeretné, ha az önkormányzat kifestené a lakását
és az ajtóját és meg kellene csináltatni, mert már nagyon rossz állapotban van.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez nem testületi hatáskör, amennyiben lesz
lehetősége az önkormányzati kereten belül, akkor ezt megvizsgálják.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a Vasút, Béke és a Zrínyi utcákban az árkot és a
járdát kellene megcsinálni. Az ott lakók megbeszélték, ha megkapnák az ehhez szükséges
anyagokat, akkor ők társadalmi munkában elkészítenék mindezt.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt a testület azonnal nem tudja eldönteni,
nyilvánvalóan fel kell mérni a szükséges anyagszükségletet, majd a bizottság megtárgyalná,
utána pedig a testületnek kellene ebben döntenie, ugyanis itt a fejlesztési mérlegükben jelent
tételt, kiadást.
Hausmann Mária képviselő a kukák és padok kihelyezésével kapcsolatban javasolta, hogy a
CBA elé tegyenek ki egy kukát és padot.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ők azt kérték, hogy onnét vigyék el.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a pad és kuka a buszra várók miatt
szükséges.

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt majd meg kell vizsgálni.
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a Kossuth Lajos utcában lévő lakótelep
előtti árkot kitisztítják?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen.
Kékesi Gyula sásdi lakos véleménye szerint, amennyiben lehetséges helyezzenek ki kukát
akár a Dózsa utcában és a Petőfi utcában is.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázat elszámolásáig a kukáknak a
helyükön kell lennie. Ez a padokra is igaz, hiszen a Szoborkertbe 6 padot kell kihelyezni.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy rendelje el Dr. Jusztinger János
képviselő úr javaslatára a zárt ülést.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
45/2010. (IV.08.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Dr. Jusztinger János képviselő úr javaslatára
elrendelte a zárt ülést.

Miután kérdés, javaslat nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester mindenkinek
megköszönte a megjelenést, a képviselőtestületi zárt ülés keretében folytatta tovább ülését.

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

