Jegyzőkö nyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. március 31. napján tartott testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester,
Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária, Jusztinger Krisztina,
Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Papp
Melinda mb.aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és
Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető.

Távollét nem volt.
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a megjelent
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fő képviselőtestületi teljes létszámban jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl, az alábbi napirendi pontokat is
tárgyalják meg,
-

MVH Bm-i kirendeltségének kérelme a gazdálkodók elektronikus ügyintézésében való
közreműködésre
Kovács Sándor sásdi lakos kérelme rendezési terv módosítására
Életfa áthelyezése
A sásdi víziközművek üzemeltetésével összefüggő feladatok egyeztetése

Javasolta ezen túl, hogy a 8-as, 9-es napirendi pontot vegyék előre, és 2, illetve 3. napirendi
pontként tárgyalják meg.
N a p i r e n d i j a v a s l a t:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
2./ Pályázat beadása” „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás”címmel
Előadó: Székely Szilárd polgármester
3./ Sásdi ÁMK Óvoda kérelme közösségi busz térítésmentes igénybevételéhez
Előadó: Székely Szilárd polgármester
4./ Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elóadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
5./ Közlekedési csomópont felújításának (DDOP-5.1.3/C-2008-0012) önerejéhez
hosszúlejáratú hitel felvétele
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Elöadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
6./ Közlekedési csomópont ÁFA megelőlegezéséhez átmeneti hitel felvétele
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
7./ Meglévő hosszú-, és rövid lejáratú hitelek határidő hosszabbításai
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
8./ Szociális rendelet módosítása- intézményi térítési díjak
Előadó: Hausmann Mária Humánügyi Bizottság elnöke
Papp Melinda mb. aljegyző
9./Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
10./ MVH Bm-i kirendeltségének kérelme a gazdálkodók elektronikus ügyintézésében való
közreműködésre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
11./ Kovács Sándor sásdi lakos kérelme rendezési terv módosítására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
12./ Életfa elhelyezése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
13./A sásdi víziközművek üzemeltetésével összefüggő feladatok egyeztetése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Megkérdezte, hogy a napirendi pontokkal kapcsolatan van-e más javaslat.
Más javasolat nem volt, a képviselőtestület elfogadta a napirendi javaslatot.
N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a közoktatási integrációs pályázattal kapcsolatban a
vállalkozási szerződés módosítva lett, de nem úgy, ahogy gondolták. Végülis a teljesítés
véghatárideje 2011. április 30, és ennél későbbi, újabb határidőmódosítás már nem lehetséges,
semmilyen oknál, indoknál fogva sem.
Azért is ez a végső határidő, mert a támogatási szerződésre a hosszabbítási kérelem az
útmutató és a rendelkezések szerint május 19-ig lehetett meghosszabbítani, és ezzel a nappal
már el is kell tudni számolni az egész projekttel.
Az április 30-a az olyan határidő, hogy addigra a műszaki átadás-átvételi eljárásnak is be kell
fejeződnie. Valószinűleg szakaszosan fog történni, gyakorlatilag az új épületrész, a „G”
készen van. Itt már ideiglenes engedéllyel működik a konyha és az iskolások már ott
étkeznek. Gyakorlatilag készen van ez az épület, volt egy nyílt nap is a lakosság részére.
A „G” épületnél már csak az áram alá helyezésre várnak. Március 10-én felrakták az új trafót.
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Meg kellett terveztetni saját költségre a bekötést a falig, az óráig, ami 100.000,- Ft. ba került.
Az addig felmerülő plusz költségeket az EON Zrt. a jogszabályok alapján viseli.Az
óraszekrényt a kivitelezőnek kell biztosítania, és onnantól befelé a kivitelező dolga.
Az óraszkerény sajnos nem bent lesz, pedig ki van építve, de ezt az EON Zrt. nem engedte
meg, ezért sajnos az épület elé kell tenni az órát.
Amint meg van az áram, el tudják kezdeni a használatbavételi engedélyeztetést és a műszaki
átadás-átvételt. Szerelik már össze a bútorok egy részét is.
Az „F” épület, ahol most a Zeneiskola van, a régi konyha, étterem rész, most van felújítás
alatt, az ablakokat már kicserélték. Itt a munkát a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
végzi, mint alvállalkozó, és itt sincs már sok munka hátra.
A bölcsődénél a belső felújítások már készen vannak, megoldották az épület tűzvédelemi
szakaszolását, pótlólag betetettek egy tűzgátló ajtót, innentől a tüzivíz nem lesz probléma.
Gond van még viszont az utcai játszótérrel, ott még van adóssága a kivitelezőnek de
hamarosan ezt is meg kell valósítani Ezek már nem olyan nagy munkák. Ami komolyabb, az a
gyengeáram. A gyengeáram az, amit kiépítettek a felújított épületrészekbe, ezeket még nem
vették át a műszaki ellenőrök sem. Itt újból ki kell építeni, mert nem azt a szabványt
produkálták, amit kellett volna. Ebben nagyon komoly egyeztetések lesznek, mert itt nem
tudtak megegyezni, annak ellenére, hogy nagyon komoly tárgyalásokat folytattak egy
hónappal ezelőtt, A tárgyalásnak az lett a vége, hogy felállt a vezérkar és elmentek.
Most viszont kénytelenek lesznek leülni tárgyalni, mivel sürget az idő.
Emellett a rehabilitációs szakmérnökkel is tételes ellenőrzést végeztettek, és ő is adott egy
több oldalas hibalistát, ezek kisebb javítások, de ezeket el kell végezni.
A pótmunka tekintetében a legrázósabb a gyengeáram kérdése. Ott nekik is van igazságuk,
ugyanis a költségvetés csak vezetékelést tartalmaz, a műszaki leírás többet mutat, és az aktív
eszközöket egyáltalán nem tervezték be, anélkül pedig a rendszer nem múűködik.
A műszaki ellenőrzéssel kapcsolatban elmondta, hogy pénteken zárult le. A VÁTI ellenőrei
csütörtökön kezdték és pénteken fejezték be a vizsgálatot. Volt mit ellnőrizni, hiszen már a
vállalási díj több mint 80%-a ki van fizetve a kivitelezőnek. A változásjelentéseket
adminisztratíve mind elküldték, többszörös hiánypótlással nagy része megvalósult. 19
pontban volt műszaki tartalomváltozás, ebből 18-at elfogadtak. Azt, hogy 18/ pontban sikerült
elfogadtatni ezeket a dolgokat, ez már nagy siker, elfogadták azokat a dokumentációkat
amiket javasoltak, ez a tender terv, hiszen a kiírásnak ez volt az alapdokumentuma. Az
engedélyes terv ennél sokkal bővebb, az nem egy 620 mFt.-os beruházásról szól, hanem 100150 mFt-al több lett volna, de ebben lett volna napkollektor, plusz lépcső, lift, ami már a
tenderben nem volt. A Polgármester Úrral és egy kivitelező árazójával több hetet dolgoztak,
és látták akkor már, hogy mi az, amit ebből a pénzből meg lehet csinálni, és mi az, amit nem.
Már úgy adták be a végleges műszaki tartalmat, hogy tudták, ez az, amit meg tudnak csinálni.
Nagyon nehéz volt a műszaki ellenőrt és a bizottságot meggyőzni arról, hogy ezt fogadják el,
mert közben a pályázat műszaki tartalmát is módosították, és ment a vita, hogy melyik az
irányadó. Szerencsére sikerült őket meggyőzni, többszörös körben.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mi az, amit nem fogadtak el?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez a téglaburkolatnak az módja, amit a kivitelező a
saját felelősségére vállalt. Az eredeti terv szerint kisméretű téglaburkolat lett volna felrakva,
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ami ugyanígy nézett volna ki, megjelenésre nincs különbség. A fal elé tették volna vasvázba.
Az engedélyes és a kiviteli terv készítő ugyanaz a tervező iroda, ők megegyeztek abban, hogy
ami most fent van, ezt teszik föl, mert ugyan azt a funkciót ellátja, és időben gyorsabban
elkészült. Tehát a tervezők a saját tervüket felülbírálták. Jelezték feléjük, hogy a változásjelentést el kell fogadtatni a VÁTI-val, mert ez is egy műszaki tartalom változás, levelet is írt
a hivatal, hogy ezt a kivitelező ezt csak a saját felelősségére csinálhatja. Itt lehúztak 6 mFt-ot
a költségvetésből. Voltak többletköltségek, azt viszont beszámították, így maradt bruttóban
majdnem 5 mFt. mínuszban, viszont megegyeztek, hogy az erősáramú többletköltségekből,
amit a pótmunkánál el kellett végezni, azt megengedik beszámíttatni ebben a pályázatban.
Így a pályázati költségvetés és célok között nullára tudják zárni a költségvetést, tehát nem lesz
ezzel gond. Ez azt jelenti, hogy a pályázati pénzt hiánytalanul le tudják hívni. Az egy másik
kérdés, hogy a pótköltségvetésről hogyan tudnak megegyezni a kivitelezővel.
18 mFt-ot a testület és a 7 tulajdonos annak idején elfogadott, és meg volt határozva a
műszaki tartalom is. A gyengeáram miatt azonban ebbe nem akar a kivitelező belemenni, és
vannak még egyéb plusz költségeik is, úgy hogy nem tudják, mi lesz a vége.
Biztos, hogy többe fog kerülni nekik, azt látják, csak azt nem, hogy mennyivel és hogy
hogyan tudják ellentételezni azt nem tudják. A Polgármester Úr közölte a kivitelezővel, hogy
ennyi pénz van, több nincs. Biztosan meg tudnak majd egyezni, van még mozgásterük, hogy
mekkkora, az majd kiderül.
Megkapta a kivitelező a sürgető levelet, át kell mindent mégegyszer beszélni, hogy végre
zárják le és már a műszaki átadás-átvételellel foglalkozzanak.
Amit megcsináltak, az nagyjából rendben van, a „G” épület tekintetében úgy látja, hogy jól
dolgoztak.
Székely Szilárd polgármester az előzőekhez csatlakozva elmondta, hogy szeretné
megköszönni mindenki munkáját, aki a pályázat előkészítésében dolgozott, aki az
elszámolásában. Érti ez alatt a polgármesteri hivatal dolgozóit, a menedzsmentet, a Gropius
Zrt. szakembereit, a műszaki ellenőrt.
Nagyon örült, ugyanis 65 módosító tétel volt az építkezés során,amihez az építész tervező
hozzájárult, ugyanakkor a VÁTI hozzájárulása is szükséges volt. Amiatt, nehogy ezért az
önkormányzatot bármilyen hátrányos dolog érje, tértivevényes levélben értesítették a Gropius
Zrt –t, hogy attól, hogy a tervező hozzájárul, és műszakilag egyenértékűek a változások a
kiviteli tervben, mint ami a tender tervben szerepel, csak a saját felelősségére csinálhatja meg,
hogy ha a VÁTI hozzájárul, amennyiben nem, ezért az önkormányzatot anyagi felelősség ne
terhelje.
A VÁTI műszaki szakértői is úgy látták, hogy teljesen egyenértékű műszaki módosításokat
hajtottak végre, amik indoltak voltak. A VÁTI-nak nagyon szigorú szakértői voltak, tüzetesen
végigjártak mindent mind két alkalommal. Nagyon örült annak, hogy mindösszesen 0,7 %anyagi eltérést mutattak ki a végén. Úgy érzi, hogy az egy 840 mFt-os beruházásnál nagyon
elenyésző összeg. Ezek után úgy érzi, hogy az önkormányzat ezt a pályázatot anyagilag
sikeresen megvalósította. Ez egy nagyon fontos dolog, a május 14-i átadó ünnepségen erről
majd külön szeretne szólni.
Péntek délután 15 órától tartottak egy nyílt napot, ahol a lakosság megtekinthette az épületet.
A menedzsment és a műszakosok végigkísérték az érdeklődőket, válaszoltak a kérdésekre.
Kb. 300 látogató jött el. A végén értékelő lapot töltöttek ki, és 99% kiválóra értékelt mindent.
Ő is úgy látja, hogy ezen az épületen jó munkát végeztek, az épület stabil, megfelelő, kiváló
minőségben megcsinálták.
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Az bőlcsődei játszótér elemeket szóvátették, hogy télen fel volt púposodva a gumiburkolat. A
kivitelező erről tájékoztatta az alvállalkozót, és addig nem is fizetik ki, amíg nem cserélik ki
teljesen az egészet, mert az előírás ellenére nem kinti, hanem benti burkolatot raktak le.
Az iskolában még vissza van egy játszótér építés és az alsó rész megépítése.
Mivel a VÁTI is úgy ítélte meg, hogy a munka javarésze, ami számon kérhető elkészült, 95%
felettinek ítélték meg a „G” épület készültségi fokát, tehát használható műszaki állapotban
van és átvehető. Az önkormányzat műszaki szakértője mindjárt kezdeményezte is, hogy
értesítsük a szakhatóságokat és nézzék meg, vegyék át az épületet műszakilag, hogy a
használatba vételi engedélyre ne kelljen külön kijönni. Ebben az esetben, ha az EON Zrt
beköti az áramot néhány napon belül érvényes használatba vételi engedély birtokában
lehetnek. Ez azért fontos, mert azt szeretné, ha már áprilisban beköltözhetne mindenki az
épületbe és birtokba vehetnék, az ünnepélyes átadás már egy használatban lévő épületben
lenne, ugyanúgy, mint a Városházánál volt.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 96 mFt-ot még nem fizettek ki, ez végszámlaként
lesz kifizetve, ha már mindent átvettek, elfogadtak. Ez anyagilag egy elég komoly garancia.
A pótmunka még ezen felül van.
A május 14. egy eldöntött dátum, akkor lenne a hivatalos ceremónia az épület avatására,
átadására. Ennek a költségvetése a pályázat része, ez nem kerül plusz költségbe.
A másik nagyon fontos téma a vízművel kapcsolatos.
A Pécsi Vízmű Zrt. a 2009. évi „i” tényezőről most, 2011-ben elszámolt, amely 1.770 eFt.
Ez a lakossági vízárban van benne, a 2010.éviről ezt még nem tették meg.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy március 3-án volt a tankonyhán a káposzta
nap, ahol nagyon finom káposztából készült ételeket főztek a középiskola diákjai.
Újra lesz kampányszűrés a városban május 2-től. Április 29-én települ ki a kamion a
Közösség Ház előtti parkolóba. Ez ügyben beszélt a Közösségi Ház kivitelezőivel és kérte,
hogy az ott lévő konténert és lakókocsit ez időre szállítsák el a parkolóból. Erre igéretet
kapott. Az EON Zrt felé leadták az áram igényt.
A szűrőprogramhoz csatlakozik a 6 falu is, így volt ez korábban is, így az áram számlát is
közösen fizetik.
Elmondta, hogy megkereste egy pécsi székhelyű alapítvány, akik híres sportolót szeretnének
hozni a Közösségi ház átadására, aki délelőtt tartana egy bemutatót. Jövő héten tudja meg,
hogy ki lesz az az 5 sportoló, aki közül választhatnak. Ez azért fontos, mert az alapítványnak
van egy olyan ötlete, amiben csak a képviselőtestület dönthet majd. Arról van szó, hogy ha
kiválasztották azt a sportolót, aki részt vesz a megnyitón, arról el lehet nevezni a
sportcsarnokot erről a sportolóról.
Elkezdték szervezni a délutáni programot is, és este szeretnének egy sztárvendéget is
felléptetni. Beszélt 3 koncertirodával is beszélt és kapott néhány ajánlatot. Természetesen az
esti program fizetős lenne.Két szóba jöhető fellépő van, az egyik Judy aki 250 eFt.-ért vállal
fellépést, a másik pedig Maróth Viki és a Nova kultúrzenekar, ők 340 eFt.-ért jönne el.
Úgy gondolja, hogy 1.000 Ft.-os belépőjegyekkel erre meg lenne a fedezet.
Ez után szeretnének még este egy szintén belépőjegyes jótékonysági bált rendezni. Az ebből
befolyó pénzt a nyári városi napok rendezvényre fordítanák.
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A képviselőtestület Maróth Viki meghívását javasolta.
Úgy gondolja, hogy el kellene kezdeni a Közösségi ház előtt a parkosítást is.A kerítés mellé
tudnák tenni a tujákat.
Dr Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy konzultál a Dévényi és Társa Építész Irodával, akik
semmiképp nem szorgalmazzák, hogy fákat tegyenek az épület elé. Kb. 1 méter magas
cserjéket azonban javasoltak végig az épület elé.
Rabb Ibolya alpolgármester elmondta, hogy az épület előtt 2 akna is van, azokat nem lehet
eltüntetni, csak úgy, hogy eléjük ültetnek valamit.
Javasolta, hogy a Rákóczi úton lévő virágládákat, az étkező rész ablaka elé oda lehetne rakni,
egy nyári virágot, vagy tujákat beleültetni, mert gond, hogy nagyon be lehet látni az ebédlőbe,
ez takarna egy kicsit és szépen mutatna.
A füvet is el kellene vetni, hogy szép legyen májusra a terület.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, mivel nagyon kevés a parkolóhely, van arra valami
lehetőség, hogy növeljék a parkolóhelyek számát?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a parkolóban a gyeprács költsége kb. 800 eFt.
Zöldterületnek ugyanis elfogadják a gyeprács fölé vetett füvet is. Ezt a Kht. le tudja gyártani
és el tudja helyezni a tüzivíz tároló tetejére, így vissza tudnák állítani a parkoló eredeti
nagyságát.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a fenyőfa elé ki kellene helyezni egy-két
padot, hogy le lehessen ülni. Azért is szeretné, ha megmaradna a fenyőfa, met fel lehetne
díszíteni és ott lehetne a város karácsonyfája.
Tavaly Sásdon volt egy nagyon sikeres rendezvény, az egészségtréning, amit az Országos
Egészségfejlesztési Intézet szervezett. Most ismét megkeresték, hogy idén is jönnének az új
közösségi házba, egy héten keresztül, hogy megtartsák a rendezvényt. Az étkezést az iskola
konyhán, a szállást Magyarhertelenden oldanák meg, Sásdnak csak a konferencia termet
kellene biztosítani ingyen. Tavaly kapott tőlük ,az önkormányzat 500.000 Ft. a rendezvény
lebonyolításáért.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a polgármesteri hivatalban sorban mennek
nyugdíjba a kollégák, 2 fő már nyugdíjas, május 14-én Till Józsefné, május 16-án pedig
Rumbus Istvánné megy el a pénzügyről. Két álláshelyet hirdettek meg, amelyre 68 pályázat
érkezett, akiknek a nagy része egyetemi végzettségű közgazdász.
Megegyeztek abban, hogy elsősorban helyi jelentkezőket keresnek, közülük az egyik
álláshelyre Madarászné Körmendi Ilonát vették fel aki közgazdász, mérlegképes könyvelő és
a Baranyajenői polgármesteri hivatalban dolgozik, de már nem sokáig. Azért kerestek
mérlegképes könyvelőt, mert Till Józsefnének is volt ilyen végzettsége.
A másik álláshelyre Héder-Pintér Zsuzsanna paléi lakost vették fel, aki szintén közgazdász, de
még nincs meg a diplomája. Mindkettőjüket 6 hónapos próbaidővel vennék fel.
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy indulnak a tavaszi
közmunka foglalkoztatások.
Az önkormányzatnál 4 havonta, 4 órásban 18 fővel bővül a közfoglalkoztatás. Az ÁMK-nál
év közben közülük 25 fő, a középiskolánál 2 fő kerül foglalkoztatásra.
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Hosszútávú foglalkoztatásra az év elején az önkormányzatnál 6 fő, az ÁMK-nál 5 fő került
foglalkoztatásra.
Hosszzútávú, meghívásos értékteremtő foglalkoztatásra is lehetőség lesz. Itt előírták, hogy
valamilyen termelő cégnél dolgozzanak, ez esetben ez a Sásdi Nonprofit Kft. Merk Zsolt
ügyvezetőt kértek, hogy tegyen javaslatot, hogy kik azok a regisztrált munkanélküliek, akiket
alkalmazni tudna. Itt 8 főre kaptak lehetőséget, amire szükség is van, mert sok építési feladata
lesz a Kft-nek. Nagyon fontos feladat a parkoló kialakítása, a város állapota, és az egyes
beruházások folytatása. Reméli, hogy a közmunkások olyan állapotba hozzák a várost, ami
mindenki számára megfelelő.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a
beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
28/2001 (III.31) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülésközött történt
fontosabb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

2./ Pályázat beadása ” az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés,
felújítás”címmel
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ehhez a napirendi ponthoz a képviselőknek
kiosztottak anyagokat, egy pályázati ismertetőt. A Sásd Városi Sportkör részéről Hír Gábor
azért van jelen az ülésen, mert be kellett vonni őket a pályázatba, mert gyorsan kell dönteni,
viszonylag későn tudták meg ezt a lehetőséget.
Kiosztottak két megállapodás tervezetet is a képviselőknek ezzel kapcsolatban tudomásul
vétel végett, mert ezt az intézmények és a sport egyesület kötötte egymásssal.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Hír Gábor a Városi Sportkör ifjúsági, serdülő
és felnött csapatának edzője azzal kereste meg, hogy van egy záros határidejű pályázat, ami
települési sportlétesítmények felújítását támogatja, amennyiben azok oktatási célokat is
szolgálnak. A sportkör által üzemeltetett Jókai utcai sportpályán és annak épületeiben az
iskolások rendszeresen tartanak foglalkozásokat mind a Bozsik program keretén belül, mind
atlétika és tornaórán. Azok az épületek azonban olyan állapotban vannak, hogy a gyerekek
sem, és lassan sportoló felnőttek sem tudnak kultúrált kereteken belül sem sportolni, sem
előtte, sem utána öltözni, tisztálkodni, stb. A konditerem jelenleg a Faházban működik,
aminek a tetejét a Jókai utca felől rálógó fák tönkretettek. Tönkrement az ereszcsatorna, a
lecsorgó víz tönkretette az épület oldalát, kilóg a hungarocel, fa már nincs rajta.
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A másik oldalon van a szertár, illetve az öltözők. Az épületen hullámpala tető van, belülről
pedig nádfödém. Itt leesett vakolat, a nád lehajlott és folyik be a víz. Hátulról az összes fal
felvizesedett és úgy néz ki, hogy statikailag is komoly gondok vannak. Ez a pályázat ezt a
felúhítást támogatja. Az egész épületkomplexumot fel szeretnék újítani, első lépésként
lebontani a hátsó részt ami fából van és teljesen fel van vizesedve. Itt van a szertár, a
vendégöltöző, egy külső szertár, mosókonyha összesen kb. 100 m2 nagyságban.
Maximálisan 20 mFt-al támogathatnak egy pályázatot, 20% önerőt kell hozzárakni..
Amennyiben a kivitelezéssel a saját városgazdálkodási cégünket bizzuk meg, meg tudják
csinálni ÁFA-san.
A felújításnál az egyik részen könnyűszerkezetű fémcsarnokra gondoltak, és kb. 10 mFt.
+ÁFA körüli értéken tudnának 200 m2-es szendvicspanel csarnokot építeni, de abba még be
kell szerelni mindent. Mérlegelni kell, hogy a belső gépészet mennyibe kerül. Úgy gondolja
azonban, hogy amennyi belefér azt a lépést meg kell tenni, mert különben még sokáig így fog
maradni a komplexum.
A pályázat hazai forrású, 1.150 mFt. van rá, meg kell próbálni. Lehet, hogy nem nyernek, de
ki tudják mutatni az épület többfunkciós használatát, meg kell valósítani kötelezően az
akadálymentesítést, több sportfunkció ellátását. A szakmai program és maga a pályázat is
összeállt, holnap kell benyújtani.
Azt szeretné, ha a képviselőtestület nyilatkozna arról, hogy az önrészt biztosítja, illetve, hogy
támogatja a pályázat benyújtását, mert pályázni csak az önkormányzat, mind tulajdonos
pályázhat, a Sportkör nem. A beruházásra lehet, hogy csak jövőre kerül sor, attól függ, hogy
milyen gyorsan bírálják el a pályázatot. Javasolta, hogy mindenképpen használják ki ezt a
lehetőséget.
Kérte hogy akinek kérdése, észrevétele, hozzászólása van, az tegye meg.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a két megállapodás tervezet a pályázat része.Ez a
pályázat eredetileg „az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás” címmel
íródott ki, e keretében lenne benyújtva. Eddig is meglévő kapcsolatokról beszélünk, hiszen a
Sportkörösök mai napig oda járnak az iskolába, az iskolások a pályára, utánpótlás csapataink
vannak az egész kicsiktől a nagyokig, akik Hír Gábor vezetésével bajnokságon játszanak.
Plusz pontot ér a pályázatban, ha több településről járnak a gyerekek, ha kimondottan iskolai
diák sportkör illetve szabadidő hasznos eltöltését, utánpótlás nevelését is szolgálja ez a fajta
beruházás. Ezt célozzák az együttműködési megállapodások. Bele került a megállapodásokba
az is, hogy ha majd a Közösségi ház elindul a maga utján rendeltetésszerű használatába, akkor
az intézmények a többletköltségeket hogyan tudják lerendezni. Jelezte, hogy minden vissza
fog jönni az önkormányzathoz valamilyen szinten, fizetni mindenkinek kell majd a közösségi
házért.
A tervezetet a középiskola és az általános iskola igazgatója megkapta, elvben elfogadták.
Elmondta még, hogy van a városnak egy Sport rendelete, amely kifejezetten egyezik a
pályázat azokkal a célokkal, ami a rendeletben van, és az együttműködési megállapodások is
abból a rendeletből indulnak ki.
Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte,
hogy támogassák a Sportkör szándékát. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestülétének
29/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított
előírányzatóból származó támogatás igénybevételének részletes feltételeiről
szóló 7/2011. (III.9.) Bm. rendelet 5.§-ban meghatározott pályázati céllal, az
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás körében pályázatot
nyújt be a tulajdonát képező sásdi 404/50 hrsz-ú Sporttelep létesítményeinek
(közösségi terem, vizesblokkok) felújítására, akadálymentesítésére. A
képviselőtestület a jogszabályban előírt önrészt a költségvetésének terhére
biztosítja, nyertes pályázat esetén a bruttó megvalósítási költség 20%-át, azaz
kerekítve 5 millió forintot a költségvetési rendeletében tervezni fogja.
Határidő:
Felelős:

2011. április 1.
Székely Szilárd polgármester

3./ Sásdi ÁMK Óvoda kérelme közösségi busz térítésmentes igénybevételéhez
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az óvoda úszásoktatást szervezett
Dombóvárra. Azt kérik, hogy az eddigi gyakorlatnak megfelelően az önkormányzat az utazás
költségének átvállalásával támogassa az óvodát.
Rabb Ibolya alpolgármester elmondta, hogy ez a buszköltség az egészség pályázatban is
felmerült, sajnos ez a pályázat még nem indult el.
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy 45.600 Ft.-ba kerül az utazás 10
alkalommal A bizottság támogatja az óvoda kérését.
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a fenti
összeggel támogassák az óvodát.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
30/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy határozott, hogy
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az önkormányzat saját költségvetése terhére 45.600 Ft, azaz Negyvenötezer
hatszáz forint erejéig támogatást nyújt a Sásdi ÁMK Óvodája
úszásoktatásához, egyúttal erre a célra a buszt biztosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

4./ Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elóadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez egy tecnikai jellegű módosítás,
amivel most már évek óta találkoznak.
A lényege az, hogy a teljesítéshez igazítsák az előirányzatokat.
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a
rendelet módosításával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta.
Sásd Város Képviselőtestületének
2/2011.(IV.01.) számú önkormányzati
rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(III.02.) Ökr.számú
rendelet módosításáról.
(A rendelet teljes szövege a jegyzókönyv mellékleteként csatolva.)
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5./ Közlekedési csomópont felújításának (DDOP-5.1.3/C-2008-0012) önerejéhez
hosszúlejáratú hitel felvétele
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva
Nagy Lajos László pénzügyi előadó elmondta, hogy az önerő hitelt tervezték is a
költségvetésben, kb. 5 mFt-os mértékben. Ahogy azt előterjesztésban is leírta, 2009. ben
változott az ÁFA mértéke 20-ról 25 %-ra. Ez az 5%-os növekményt az állam nem támogatja,
csak nettó 100 mFt. feletti beruházás esetén. Ezt tehát az önkormányzatnak kell finanszírozni,
így a javasolt 8.674 eFt. –os összegben javasolja az önerő hitelt felvenni.
A hitel felvétele a költségvetésben már tervezve van.
A pénzügyi bizottság 2 Igen és 1 Nem szavazattal támogatja a hitel felvételét.
Székely Szilárd polgármester javasolta a hitel felvételét. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
31/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata

Sásd Város Önkormányzata a DDOP 5.1.3/C-2008-0012.
azonosító számú pályázathoz biztosítandó önerőre hosszúlejáratú
fejlesztési hitelt vesz fel 4.880.476,- Ft.összegben.
A hitelnyitás időpontja:
2011.május 9.
A hitel rendelkezésre tartásának végső dátuma: 2012. március 20.
A hitel törlesztés kezdete: 2012. március 31.
A hitel végső lejárata:
2021. június 30.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
megfizetésével kapcsolatosan, és ezen kötelezettségeket a hitel
futamideje alatti éves költségvetésekben betervezi.
A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
hitelfelvétele nem esik a törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. tv.
88.§.-a)
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hitelhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 20.
Székely Szilárd polgármester
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6./ Közlekedési csomópont ÁFA megelőlegezéséhez átmeneti hitel felvétele
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
A másik kérést szintén az ÁFA indukálja. A beruházási rész szállítói finanszírozással van
tervezve, de ennek az ÁFA része (fordított ÁFA) utófinanszírozásos, tehát meg kell
előlegezni és a lehívás során kapják vissza majd az államtól. Ez 18.009.000 Ft, emiatt van
szükség támotatást megelőlegező fejlesztési hitel felvételére.
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye fel.
Pintér Gábor képviselő a beruházással kapcsolatban elmondta, úgy látja, hogy az építés
kapcsán sok lakó érintett. Azt szeretné tudni, hogy értesítették-e az ingatlan tulajdonosokat
erről?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az építési engedélyt megkapták, és
nyilatkozhattak azzal kapcsolatban. Az önkormányzat külön a munka megkezdéséről nem
értesítette a lakókat. Egy észrevétel volt, a buszmegállóval kapcsolatban, de azt már műszaki
projektmenedzsment, a műszaki ellenőr, a tervező és a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes
szakembere véleményezte.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az is elhangzott, hogy a csomópont korszerűsítés
kapcsán több közművet is át kell helyezni. Ez menni fog?
Székely Szilárd polgármester elmondta ezt kötelezően meg kell valósítani, benne van a
pályázatban.
Dr, Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy hatósági engedéllyel rendelkező beruházás.
Kb. 2 éve adták ki az engedélyt, és valamennyi érintett az eljárási törvény értelmében
értesítést kapott, és valamennyi fellebbezhetett volna annak idején. Fellebbezés nem volt,
észrevételt azonban tettek annak idején a Közmeghallgatáson, ami nagyon botrányosra
sikerült. A hatósági engedély módosítva lett, éppen amiatt, hogy az egyik ingatlantulajdonost
kikerülje az önkormányzat, mert eredetileg arra ment volna a nyomvonal a sarok felé.A
pályázatban pénz is volt rá, de a tulajdonos nem volt hajlandó a 10 mFt.-ot elfogadni.
E miatt módosítva lett a terv és beljebb jött a nyomvonal az COOP –bolt felé.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amikor 6-ot kínáltak 12-őt kért, aztán
a 15 mFt.-ot fontolóra vette az önkormányzat, erre 40 mFt.-ot kért!
Dr, Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzat nem ingyen, és nem elvenni akarta
a területet, meg akartak egyezni, és ebben a kérdésben akkor a testület egységes volt.
Tehát módosíttatni kellett a nyomvonalat, erre külön engedélyeztetés volt, és erről is minden
ingatlantulajdonos értesítve volt, tehát tudtak róla.
Pál Csaba képviselő szerint hogy a legjobb az akkori „A” változat lett volna, az ingatlan
megvásárlása.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az lett volna a legjobb, ha az a ház eltűnt volna
onnan és körforgalom került volna kialakításra.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tervező is azt javasolta volna, ha lett volna
megfelelő méretű ingatlan! Ahhoz azonban az egész saroktelekre szükség lett volna.
Belátható időn belül, sőt, még ma sem lenne a tulajdonunkban, ha annak idején elkezdik a
kisajátítási eljárást.
Rabb Ibolya alpolgármester elmondta, hogy ő általában gyalog vagy kerékpárral jár, és
mondják az arra járó lakosok is, hogy a saroképület nagyon rossz állapotban van, szakad le a
plafon. Attól tart, hogy amikor kész lesz az út és megy a forgalom, félő, hogy esetleg összedől
a ház.
Molnár Attila Sásdi Honismereti Szakkör vezetője szerint, mivel az ingatlannal a
tulajdonos nem foglalkozik „ jó gazda módjára” lehet, hogy hamarosan ki lehet rá adni a
bontási engedélyt, mert sajnos egyre csak romlik az állaga.
Mint Anna utcai lakos a beruházás kapcsán szeretné azt kérni, hogy ha esetleg lesz rá mód és
lehetőség az aszfaltozási munkák után egy kis kátyúzást kellene csinálni, mert borzalmasan
rossz az aszfalt minősége.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ha marad aszfalt a lekeverésből, akkor azt
fogja kérni a Soltút Kft-től, hogy az Anna utcát kátyúzzák meg.
Tárgyaltak a Közútkezelővel is, mert felmerült az a kérdés, hogy mi lesz a felmart aszfalttal?
Az nagyon jó útjavító anyag, - főként külterületen-, és a szőlősgazdák már jelezték, hogy
ebből meg lehetne csinálni a szőlőhegyi utakat.
Elöször azt mondta a Közútkezelő, hogy az mind az ővé, mert állami tulajdon, és nem adhatja
ki a kezéből. Erre ő azt mondta, hogy a forgalmi csomópont önkormányzati tulajdon és a
vagyoni rendeletünk alapján nem is kapják meg kezelésre, de valahogy meg kellene egyezni.
A mart aszfalt tonnája 1600 Ft, ha kijön kb. 300 tonna az 500 eFt.-ot ér. Végül arra jutottak,
hogy megkaphatja az önkormányzat és kiviszik oda ahova szükséges. A gazdákkal erről
mindenképpen koordinálni kell majd.
Rabb Ibolya alpolgármester szerint hagyják addig a szőlőt, amíg a Szoborkertnél olyan
kátyúk vannak a város közepén, hogy nem lehet közlekedni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy valóban így van, de a mart aszfalttal nem lehet
kátyúzni.
Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a rövidlejáratú fejlesztési hitel
felvételét. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
32/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzata a DDOP 5.1.3/C-2008-0012.
azonosító számú pályázathoz biztosítandó ÁFA emelkedés miatti
önerőre hosszúlejáratú fejlesztési hitelt vesz fel 3.793.531
Ft.összegben.
A hitelnyitás időpontja:
2011.május 9.
A hitel rendelkezésre tartásának végső dátuma: 2012. március 20.
A hitel törlesztés kezdete: 2012. március 31.
A hitel végső lejárata:
2021. június 30.
A képviselőtestület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
megfizetésével kapcsolatosan, és ezen kötelezettségeket a hitel
futamideje alatti éves költségvetésekben betervezi.
A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
hitelfelvétele nem esik a törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. tv.
88.§.-a)
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hitelhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 20.
Székely Szilárd polgármester

Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
33/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Önkormányzata a DDOP 5.1.3/C-2008-0012.
azonosító számú pályázathoz nyert támgoatás részleges
megelőlegezésére rövidlejáratú fejlesztési hitelt vesz fel
15.934.456,forintos összegben,
A hitel visszafizetésének biztosítéka a megnyert állami támogatás.
A hitel törlesztő részletének határideje: 2012. április 02
A képviselőtestület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak
megfizetésével kapcsolatosan, és ezen kötelezettségeket a hitel
futamideje alatti éves költségvetésekben betervezi.
A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat
hitelfelvétele nem esik a törvényi korlátozás alá. (1990. évi LXV. tv.
88.§.-a)
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A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a
hitelhez szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 20.
Székely Szilárd polgármester

7./ Meglévő hosszú-, és rövid lejáratú hitelek határidő hosszabbításai
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a képviselőtestület 2010.évben
nem vette fel a hiteleit teljes mértékben. Ennek egy részt az is az oka, hogy a beruházások egy
része késedelmesen valósult meg. A pénzintézet a hiteleket azonban csak bizonyos ideig tartja
rendelkezésre, és ezek a határidők márciusban lejárnak, illetve egy határidő januárban már le
is járt. Ahhoz, hogy fejlesztési célokat megvalósíthassák, szükséges az írásos előterjesztés
szerint a határidők meghosszabbítása.
Székely Szilárd polgármester javasolta a határidők meghosszabbítását.
Kérte, hogy aki az Oktatási integráció támogatásmegelőlegező rövidlejáratú fejlesztési
hitelének meghosszabbításával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
34/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a „Sásd mikrotérségi Integrált Közoktatási- és
Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése” című DDOP-3.1.2/2F-2f-2009-0024.
azonosító számú pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére felvett, rövidlejáratú,
támogatásmegelőlegező fejlesztési hitel (220.000.000,- Ft) lejáratát 2011.08.25-re, a
rendelkezésre állás határidejét 2011.06.30-ra módosítja.
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez szükséges
nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 10.
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki az Oktatási integráció önerő hosszúlejáratú
fejlesztési hitelének meghosszabbításával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
35/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a „Sásd mikrotérségi Integrált Közoktatási- és
Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése” című DDOP-3.1.2/2F-2f-20090024. azonosító számú pályázathoz biztosítandó önerőre felvett, hosszúlejáratú,
fejlesztési hitel (20.867.798,- Ft) rendelkezésre állás határidejét 2011.06.30-ra
módosítja.
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez
szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 10.
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki az Oktatási integráció pótmunka I.
hosszúlejáratú fejlesztési hitelének meghosszabbításával egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
36/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a „Sásd mikrotérségi Integrált Közoktatási- és
Művelődési Intézmény létrehozása, fejlesztése” című DDOP-3.1.2/2F-2f-20090024. azonosító számú pályázathoz biztosítandó pótmunkára felvett,
hosszúlejáratú, fejlesztési hitel (4.589.760,- Ft) rendelkezésre állás határidejét
2011.06.30-ra módosítja.
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez
szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 10.
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a KEOP ivóvízminőség javítás
támogatásmegeleőlegező rövidlejáratú fejlesztési hitel meghosszabbításával egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazatés tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
37/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az ivóvízminőség-javítás, KEOP-7.1.3-20080020 azonosító számú pályázaton elnyert támogatás megelőlegezésére felvett,
rövidlejáratú, támogatásmegelőlegező fejlesztési hitel (11.581.250,-Ft)
rendelkezésre állás határidejét 2011.06.30-ra módosítja.
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez
szükséges nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá.
Határidő:
Felelős:

2011. április 10.
Székely Szilárd polgármester

8./ Szociális rendelet módosítása- intézményi térítési díjak
Előadó: Hausmann Mária Humánügyi Bizottság elnöke
Papp Melinda mb. aljegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a törvény értelmében kötelező volt felülvizsgálni a
meglévő szociális rendeletet. A változások végig lettek vezetve, és külön a Humánügyi
Bizottság megtárgyalta, és az kerültek bele, amik a törvény miatt bele kellett, hogy
kerüljenek.
A kiadott anyagot még Koszorús Tímea aljegyző készítette elő, ezt terjesztették most a
testület elé, és javasolják annak elfogadását.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy lényeges változás, hogy a szociális ellátások
esetében ott, ahol társulási formában tartja fennt az önkormányzat a sásdi rendeletben kell
mindent szabályozni. A falvak szociális rendeleteiből így ezek kikerülnek. Ez azt is jelenti,
hogy a falvak csak határozatot fognak hozni ezejkről a kérdésekrőlé, például a térítési díjakról
is.
Jelentős változás történt az aktív korúak ellátásában, ahol a rendelkezésre állási támogatás
helyett bérpótló juttás nevű ellátásban részesülnek. A jogosultsági feltételek nem változtak,
ami új elem, az az, hogy 30 nap munkaviszonnyal rendelkezni kell ahhoz, hogy a következő
évben is jogosult legyen bérpótló juttatásra.
A közfoglalkoztatásra beadott pályázat talán elég lesz arra, hogy mindenkinek, aki a
rendszerben van, bíztosítani tudják a 30 napot.
Ez nem jelenti azt, hogy esetleg év végén nem jönnek tömegesen a rendszerbe, és nem biztos,
hogy mindenkinek tudnak majd munkát adni. Ebben az esetben lehet, hogy az
önkormányzatnak fel kell vállalni egy plusz feladatot, hogy önkéntes munkában kell fogadnia
az embereket, amire külön törvény vonatkozik.
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A bérpótló juttatásnak lehetne még egy feltétele, de a bizottság úgy döntött, hogy felesleges
betenni azt a rendeletbe, hogy a lakókörnyezet gondozását is előírják, mivel más
rendelkezések vonatkoznak erre, mint jogosultsági feltétel. Természetesen, ez nem jelenti azt,
hogy a későbbiekben ezt ne lehetne megtenni.
Elmondta, hogy a normatív lakásfenntartási támogatásnál lesz még jelentős változás. Sokkal
magasabb jövedelemhatárt fog megszabni a jogszabály, de emellett új elemként a vagyoni
feltételeket is előírják, ami miatt valószínűleg nagymértékben meg fog változni ez a
támogatotti kör. Ez a rendelkezés 2010. szeptember 1. napjától érvényes.
Létezik, egy helyi lakásfenntartásti támogatás is, ott is meg kell határozni egy jövedelem
határt. Mivel a normatívnak a nyugdíjminimum 250 %-a lesz a határa, plusz a vagyoni
feltétel, ezért nyilván hogy ha méltányosságból adják a támogatást, akkor kicsivel magasabb
jövedelemhatárt kell meghatározni. 260 és 300 % között lehet meghatározni, a testületek
általában 260%-ot határoztak meg. A normatív támogatás 71.000 Ft-ig jár, így adnának egy
kisebb sávot 74.100 Ft-ig. A bizottság ebben a kérdésben a bizottsági ülésen nem döntött.
Hausmann Mária Humánügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a 260%-ot javasolják
elfogadni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy sajnos nem tudott részt venni az utolsó
bizottsági ülésen, ezért itt mondja el, hogy látta a Dombóvári Tv. műsorában, hogy akik
kapnak szociális támogatást, kölcsönt, stb, ki mennek és megnézik, hogy mire fordítják a
segélyt, rendben tartják-e a lakókörnyezetüket stb. Dombóvár városa elvárja, hogy aki
rendszeresen segélyben, támogatásban részesül, az köteles a portáját rendben tartani.
Ezt azért is mondja, mert munkája során több alkalommal járt a Rákóczi 38. szám alatti
önkormányzati bérlakásban élőknél, és 3 ügyeletes orvos is elmondta, hogy állítólag a lezárt
hátsó lakást, - ahonnan azért költöztették előre az ott lakókat, mert életveszélyes a ház hátsó
része,- WC-nek használják, rettenetes a bűz. Véleménye szerint a Családsegítő Szolgálat
munkatársainak ki kellene menni és megnézni, hogy mi van ott.
Az udvar is rettenetesen néz ki, feltöltötték már az árkot is, és sokan szólnak emiatt, akik azon
a környéken élnek.
Úgy gondolja, hogy Sásdon is ellenőrizni kellene a lakókörnyezet tisztán tartását azoknál,
akik segélyt kapnak.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ott valóban problémák vannak, de ezt a
problémát itt és most nem tudják megoldani. Saját hatáskörben először felszólítást küld nekik
hogy milyen szankciók alkalmazhatók, ha nem tartanak rendet. Amennyiben ennek nem lesz
eredménye, javasolta, hogy kérdés kerüljön vissza először a Humányügyi Bizottság elé.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy nekik vannak olyan jogszabályok, ami alapján
rendet kéne tartani.
Dr. Jusztinger János képviselő szeront, akkor viszont ez nincs rajtuk számonkérve.
Papp Melinda mb. aljegyző a rendelet módosítás kapcsán elmondta, hogy eddig a temetési
segély összege 15.000 Ft-ban volt meghatározva abban az esetben, ha valaki megfelelt a
jövedelmi feltételeknek megfelelt és benyújtotta a szükséges papírokat. E mellett létezik a
köztemetés, ennek is két fajtája van.
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Az egyik, amikor az elhunytnak nincs olyan hozzátartozója, aki kötelezhető lenne a temetésre.
Ebben az esetben az önkormányzatnak kell viselni a temetés költségét, és nincs lehetősége
arra, hogy ezt az összeget visszakapja. A másik esetben az önkormányzat kifizeti a temetési
költséget, de van olyan hozzátartozó, aki általában részletfizetéssel, de visszafizeti az
összeget.
Most azonban van egy olyan lehetőség, amit a tervezet is tartalmaz, hogy a temetési segély
egy új fajtáját is bevezessék. Ennek lényege, hogy nem csak 15.000 Ft-ot adhat az
önkormányzat, hanem bizonyos esetekben elmehet a helyben szokásos legolcsóbb temetkezés
összegéig, ami jelenleg 75.000.-Ft. Ezt az a közeli hozzátartozó kaphatja meg, aki az
kötelezhető az eltemettetésre, de nincs jövedelme. A 75.000 Ft-ot így segély formában
kaphatja meg, de ennek szigorú feltételei vannak.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Rabb Ibolya alpolgármester módosító
javaslata, az volt, hogy a szociális törvényben foglaltak alapján legyen a bérpótló támogatás
feltétele, a rendezett, tiszta lakókörnyezet. Ez kerüljön bele a szociális rendeletbe.
Elmondta azt is, hogy most járt a kisebbségi ombudsman Sásdon, és nem javasolta az ilyen
kitételt, a törvényes utat javasolta. Előzetesen a Népjóléti Bizottságnak egyeztetni kellett
volna a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal.
Örültek annak, hogy rögtön nem szankcionál a testület, örültek annak, hogy nem vezették ezt
be a városba. Elmondta nekik, hogy egyelőre nem is támogatja ezt a lépést. Az ombudsman
azt javasolta, hogy járjanak végig előtte egy egyeztetéses utat.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, mivel nem történt meg a kellő előkészítést, csak a
bérpótlónál hagyják benne, a többinél hagyják.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy Koszorus Tímea aljegyző, amikor elkészítette
az előterjesztést részletesen leírta azt, hogy ha ezt beleteszik a bérpótló kapcsán a
jogszabályba, lesznek, akik mentesülnek bérpótlósként a kötelezettség alól, mert más
rendeletünk előírja, hogy például az önkormányzat végzi a közterület karbantartását.
Dr. Kajdon Béla jegyző azt javasolta, hogy egyelőre maradjon az eredeti rendeletmódosítás,
mert a törvény arra kötelez bennünket, az esetleges módosításokra pedig kellő előkészítés
után térjenek vissza. A Humánügyi Bizottság ismét tárgyalja meg a kisebbségi önkormányzat
bevonásával, és vizsgálja meg a lakásfenntartási támogatás esetén is a szankció bevezetésének
lehetőségét, és utána tájékoztassa erről a testületet.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a Humánügyi Bizottság ezt már megtárgyalta
Koszorus Tímea aljegyző előterjesztése alapján, a Kincses Sándor CKÖ elnöke, bizottsági tag
jelenlétében.
Elmondta még, hogy a szociális rendelet melléketében található az étkezési térítési díjak
összege. A TOT Tanács ezt megtárgyalta és elfogadta, mivel az alapanyagok ára nagymértékben emelkedik, a korábban megállapított díj már nem fedezi az előállítás költségét,
ezért javasolták április 1. napjától a térítési díjak emelését.
Székely Szilárd polgármester megköszönte az észrevételeket, hozzászólásokat. Javasolta,
hogy az írásos előterjesztés szerint fogadják el a rendeletmódosítást. Kérte, hogy aki ezzel
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2011.(IV.01.) számú
önkormányzati rendelete
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 2/2007.(III.06.) számú önkormányzati
rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 1/2009.(II.16.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy be kell vonni a folyamatba a CKÖ elnökét,
kérni, hogy tájékoztassa a roma lakosságot a képviselőtestület azon szándékáról, hogy
amennyiben nem tartanak rendet lakókörnyezetükben, úgy szankciót vezetnek be.
Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a Humánügyi Bizottság az esetleges szankciók
bevezetése tárgyában egyeztetést folytasson, az kézfelemeléssel szavazzon.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
38/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete kéri a Humánügyi Bizottságot, hogy a cigány
kisebbségi önkormányzat bevonásával és egyeztetésével ismét tárgyalja és
vizsgálja meg a lakásfenntartási támogatás folyósítása esetében a szankció
bevezetésének lehetőségét, majd döntéséről tájékoztassa a képviselőtestületet.
Határidő:
Felelős.

2011. május 1.
Székely Szilárd polgármester
Hausmann Mária Humánügyi Bizottság elnöke

9./Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján azt kéri a
társulás, hogy járuljanak hozzá a megállapodás módosításához.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy az egyik pont a szociális törvénybeni
változáshoz kötödik, a másik a Tüdőgondozó intézet további működétetéséről, valamint a
Mágocs és Mekényes településeken ellátja a Családi napközi hálózat fenntartását.
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Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Rabb Győzőné alpolgármester a Tüdőgondozó intézettel kapcsolatban tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy kedd és csütürtöki napon visszaáll a hagyományos rendelési mód. A
dolgozók megmaradtak.
Mivel több kérdés, észrevétel nemv volt, javasolta, hogy az előterjesztés szerint fogadják el a
módosítást. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
39/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
társulási megállapodásának módosításához, mely szerint:
a) A társulás 2011. április 1-jével ellátja a Sásdi Tüdőgondozó Intézet (7370
Sásd, Arad u. 1.) fenntartását a tüdőszűrés-gondozás járóbeteg szakellátást
(TEÁOR 8622111)
b) A társulás 2011. jűlius 1-jével ellátja a Társulást alkotó településeken a
Családi Napköziv hálózat fenntartását (TEÁOR 8891201)
c) a Társulás rendelkezik arról, hogy Sásd Város Önkormányzata alkot
rendeletet a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok
igénybevételéről, valmant a fizetendő térítései díjakról:
Határidő.
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

10./ MVH Bm-i kirendeltségének kérelme a gazdálkodók elektronikus ügyintézésében
való közreműködésre. Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, tekintettel arra, hogy Sásd Város Polgármesteri Hivatala a
képviselőtestület hivatala, és az SZMSZ-ben meghatározta annak ügyrendjét és feladatait, egy
állami feladatban kérik a hivatal és a képviselőtestölet közremúködését. A kérésük az, hogy
abban az időszakban, amikor a környező településeken élő gazdálkodóknak be kell fogadni
elektronikuksan a kérelmüket, és az MVH létszámgondokkal küzd, azt kérik, hogy segítsen be
a hivatal. Kihelyeznének egy számítógépet, kiképeznék az egyik dolgozónkat, aki valószínűlet
Mihályi Péter lenne, itt fogadnánk a gazdálkodókat és az elektronikus kérelmeket kitöltenék
és eljuttatnék a megfelelő helyre.
Tekintettel arra, hogy ez nem egy állandó munka, és sásdi valamint a környékbeli
gazdálkodókról van szó, úgy gondolják, hogy fel tudnak szabadítani egy munkaerőt erre a
célra.
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy mondják el észrevételeiket, kérdéseiket a kéréssel
kapcsolatban.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy ez nem kerül pénzbe a hivatalnak?
Dr. Kajdon Béla jegyzó elmondta, hogy a számítógépet megkapják, csak az embert kell adni.
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Dr.Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy akkor az a köztisztviselő nem dolgozik?
Dr. Kajdon Béla jegyzó elmondta, hogy addig átveszi tőle valaki a feladatokat.
Dr. Jusztinger János képviselő szerint akkor vagy plusz pénzt kell neki adni, vagy eddig
nem volt elég munkája.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az úgy működik, hogy a gazdák május 15-e
előtt 2-3 nappal megostromolják a falugazdász hálózatot, annak ellenére, hogy 1,5 hónapjuk
van a kérelem benyújtására.
A falugazdász hálózat száma csökkent, nincs elég kapacitásuk, ezért kérik a hivatal segítségét.
Úgy gondolja, hogy a hivatalok közötti egyműködésbe ez beleférhet.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez valóban többletmunka. Mihályi Péternél van a
felsőegerszegi szennyvízpályázat, a KEOP pályázat előkészítése és ezen kívül sok más egyéb
pályazat előkészítése, nyomonkövetése az ő feladata.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a sok munkája ellenére azért esett Mihályi
Péterre a választás, mert műholdas rögzített térképeket kell jelölni, azokat kell mozgatni,
földterületeket kell beazonosítani, mérni, növénykultúrákat hozzárendelni. Mihályi Péternek
geodéta végzettsége van, ezt tanulta, neki ez sokkal könyebb, mint egy olyan kollégának, aki
most lát ilyet először.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki az MVH kérését tármogatja, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
40/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az MVH Bm-i kirendeltség-vezetőjének
kérelmére hozzájárul, hogy a Polgármesteri Hivatal egy köztisztviselője
ideiglenes jelleggel közreműködjön a környékbeli gazdálkodók kérelmének
elektronikus rögzítésében. A képviselőtestület ezért külön anyagi
ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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11./ Kovács Sándor sásdi lakos kérelme rendezési terv módosítására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Kovács Sándor a rendezési terv módosítását kéri a
képviselőtestülettől. Kérelmében leírja, hogy a tulajdonát képező 03/4 hrsz-ú ingatlanon,
szeretne egy gépállomást létesítni. Az ingatlan jelenleg mezőgazdasági rendeltetésű, mások az
építési szabályok, mintha belterületi ingatlanról lenne szó. míg a város rendezési tervét a
főépítész nem véleményezte, addig nem tudnak döntést hozni.
Amennyiben a főépítész azt mondja, hogy nincs akadálya a módosításnak, akkor azt
javasolják majd a testületnek, hogy amennyiben a kezdeményező válalja ennek költségeit, ami
kb. 4-500 eFt., akkor a testület hozzájárul a rendezési terv módosításához.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy van azonban egy fontos dolog, amit mindenki
figyelmébe ajánl. A kérelmező rendelkezik megfelelő gazdasági erővel ahhoz, hogy
megvalósítsa az elképzeléseit.
Ezen kívül munkahelyteremtő beruházást kíván végrehajtani, 6 ember alkalmazásával. A
tervtanács felé úgy kellene benyújtani, hogy méltányolják azt, hogy egy helyi vállalkozó saját
területén munkhelyteremtő beruházást kíván létrehozni.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy van-e közmű a területen?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nincs ott közmű. Az a baj, hogy kérelmező
ingatlanja nem határos a belterülettel, közben vannak még területek, közművet nem tud
odavinni. Ha elfogadja a tervtanács a módosítást, akkor az önkormányzatnak oda kell vinni a
közműveket, az iparterületnek ez kitétele.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a képviselőtestület támogassa, hogy tervező
viszgálja felül ennek lehetőségét.
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel
szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
41/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete Kovács Sásndor sásdi lakosnak a rendezéis terv
módosítására irányuló kérelménél szükségesnek és indokoltnak tartja, hogy
előzetesen a város főépítésze, Lugosi Ágnes véleményezze ennek
megvalósításának lehetőségeit és az önkomrányzatot terhelő esetleges
költségek nagyságát.
Ezen információk alapján hoz végleges döntést a kérelem teljesíthetőségéről.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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12./ Életfa elhelyezése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy el kell dönteni az Életfa végleges
elhelyezését.
Véleménye szerint a szoborkert temetőkápolna felöli részén van egy nagy üres terület, oda fel
lehetne állítani kerettel együtt és a rózsákat is visszalehetne ültetni.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmodnta, hogy szerinte a 3 db.vasoszlop zászlórudat is kellene
szedni, mert most van már ilyen a Városháza előtt.
Szerinte az Életfa felborítaná az újonnan kialakított park szimmetriáját, ez nem véletlenül lett
olyan amilyen. Véleménye szerint a zászlótartó rudakat kellene oda áthelyezni, nem az
Életfát. Ott központi helyen van, mindenki látja.
Rabb Győzőné képviselő szerint a hivatal udvarán is el lehetne helyezni, a bal oldali füves
részen.
Mivel több javaslat nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal,
hogy az Életfát a Polgármesteri Hivatal udvarán helyezzék el, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
42/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy
az Életfát a Polgármesteri Hivatala épülete elé kell felállítani.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Egyebek
Rabb Ibolya alpolgármester elmondta, hogy Orsós Tibor Hörnyék 19. szám alatti lakosról
és családjáról fotó készült, ami Budapesten a sajtó fotó pályázaton kiállításra került. jövő
szombaton várnák a város delegációját a kiállításra.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a költségvetés terhére engedélyezi, hogy a 8m
fős busz felvigye a családot és a képviselőtestület néhány tagját a kiállításra.
Pintér Gábor képviselő elmondta, egy szomszéd jelezte, hogy a régi konyha tetejére
rendszeresen gyerekek másznak fel, mert ott van egy létra. Az épület tetelén van a
napkollektor, ami több millió forintot ér. Az a kérése, hogy a létrát szereljék le.
Elmondta, hogy nagyon szemetes a Fáy A.utca, kellenének még kukák. Soha ilyen szemetes
még nem volt a város, mint az utóbbi időben.
A helyettes plébános kérte, hogy egyszer álljon össze a képviselőtestület, és látogassa meg.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tud a helyettes plébános ezen kéréséről, ezért
kapott meghívót a mai ülésre, hogy ezt megbeszéljék, de sajnos nem jött el.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy nagyon sok szemét van az erdőben. Pelenka,
vödör minden, valamit tenni kell ez ellen.
Megkérdezték tőle, hogy Baranya csatorna partja ki van kotorva, de nincs elegyengetve a
föld, miért?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy szándékosan hagyták úgy, hogy ne járják le,
ne menjenek rá az autók.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Márfi Tiborné önkormányzati bérlakásban
lakik a Temető utca 1 szám alatt. Ott járt a kémémyseprő, kitisztította a kéményt és
megállapította, hogy életveszélyes, tűzveszélyes a kémény.
Kérte, hogy szólítsa fel az önkormányzat Trapp Mihályt, hogy a Kaposvári utcában állítsa
vissza a térburkolatot. Megsüllyedt, nem lehet kerékpárral átmenni, de most már gyalog sem.
Székely Szilárd polgármester megköszönte az észrevételt és elmondta, hogy felszólítja
Trapp Mihályt a térburkolat helyreállítására.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a 13. napirendi pontot az önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestülétének
43/2011.(III.31.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött hogy az önkormányzat üzleti
érdekeire tekintettel a 13/-as napirendi pontot zárt ülés keretében
tárgyalja.
Határozathozatal után Székely Szilárd polgármester a nyilvános ülést bezárta és a testület
zárt ülésen folytatta munkáját.
Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr.Kajdon Béla
jegyző
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