Jegyzőkö nyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2011. október 13. 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,
Jusztinger Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Papp Melinda
mb.aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és Mészáros
Ferencné jegyzőkönyvvezető

Igazoltan távol.

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselő

Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestületet és az ülésre meghívottakat.
Megállapította, hogy a képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt
megnyitotta. Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl az alábbi napirendi
pontokat is tárgyalják meg:
- Egyszeri kölcsön nyújtás a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
- Pannon Szakképzési Társulásba helyettes tagok delegálása
- OTP tájékoztatása az önkormányzat fennálló hiteleivel kapcsolatban
A képviselők az írásban kiadott, és szóban előterjesztett napirendi pontokat az alábbiak szerint
egyhangúlag elfogadta:
Napirendi

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./ Egyszeri kölcsön nyújtás a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
Előadó: Székely Szilárd polgármester
3 /Beszámoló a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a TOT működéséről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Barka Tamás irodavezető
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató
4/ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójához
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
5./ Törvényességi észrevétel Sásd Város Önkormányzat 9/2009. (V.15.) számú rendeletével
kapcsolatosan
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
6./ Álláshelyek betöltése
Előadó: Székely Szilárd polgármester

7./ Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba helyettes tagok delegálása
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
8./ OTP tájékoztatása az önkormányzat fennálló hiteleivel kapcsolatban
Előadó: Székely Szilárd polgármester
A napirend tárgyalása előtt Rabb Győzőné alpolgármester kifogásolta, hogy a TOT
beszámolót csak most kapták meg, így nem lehet felkészülni az ülésre.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy ez azért történt, mert későn tudott szólni az
Igazgató Asszonynak, mivel a Bursa csatlakozás holnapi határideje miatt előre kellett hozni a
testületi ülés időpontját.
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
Székely Szilárd polgármester elmondta, a legfontosabb, hogy az elmaradt fizetéseket
elutalták. Amennyiben nem történik semmi negatív, és a 25 mFt-os OTP hitel visszafizetését
december végéig meg tudják hosszabbítani, akkor az októberi béreket is el tudják utalni.
Vizsgálja az OTP a hitelmutatójukat, ami nem javult, természetesen, amíg az uniós
támogatásokat nem tudják lezárni, addig nem is fog javulni. A fejlesztések, az ÁFA, a
pályázatok kamatterhe 20 mFt-os tétel az idei évben, de ez már jövőre nem terheli a
költségvetést.
Mindenki bizakodó, Sásd és a falvak is beadták az ÖNHIKI II. fordulójára a pályázatot,
október végén várják a minisztérium döntését.
Az ivóvíz-minőség javító pályázatot benyújtották határidőben a minisztériumba. Az I. forduló
támogatási összegének a 75%-a megérkezett, vissza is fizették belőle a bankhitelt.
A mai napon benyújtották az integrációs pályázat hiánypótlását, ha ez elfogadásra kerül,
akkor visszakapják az ÁFA-t, és akkor megszűnik a 100 mFt. kamatterhe.
A Gropius Zrt-vel kapcsolatban felmerültek fizetési gondok, az alvállalkozók bejelentkeztek
az önkormányzathoz, hogy nem kapták meg a szerződésben foglalt pénzüket. Megnyugtatták
őket, hogy az önkormányzat mindenkit kifizetett, és ha valakinek ilyen problémája van, akkor
a VÁTI-hoz kell, hogy forduljon. Az önkormányzatot és a projekt lezárását tehát ez nem
érinti.
Megtörtént a pótmunkák kifizetése, olyan módon, hogy engedményezték a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére, és ezt a pénzt meg is kapta a Kft.
Pál Csaba képviselő elmondta, állítólag a Gropius Zrt-t fel akarják számolni, igaz ez?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt a hírt ő is hallotta, de a Gropius Zrt.
vezérigazgatója erről nem nyilatkozott. Azt elmondta, hogy vannak nehézségeik, annak örül,
hogy ezt a projektet le tudták zárni, tehát az önkormányzatot ez már nem érinti.
Pintér Gábor képviselő szerint az esetleges garanciális munkák kapcsán érinti az
önkormányzatot is.

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Gropius Zrt-t addig nem fizették ki, amíg el
nem végeztek minden előírt garanciális munkát, és reméli, hogy komoly garanciális
problémák nem fognak előjönni.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az önkormányzati információs
rendszerben megjelent, hogy az ivóvízminőség javító pályázatokra meghosszabbították
december végéig az önerő támogatásra benyújtható pályázat határidejét, és 100%-ban lehet
pályázni az önerőre. Amit tehát két hete Budapesten ígértek ezzel kapcsolatban, az most már
le van írva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy így sem lesz egyszerű, mert az önerő
utófinanszírozásos, erre az önkormányzatnak előre fel kell venni 60 mFt. hitelt.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy megjelent az új Ötv. tervezete, mely szerint Sásd nem
lesz járásközpont, ugyanis a legolcsóbb szisztémát választották, kevés lesz a járások száma,
így a régi járások, Komló, Siklós, Szigetvár, Mohács és Pécs lesznek a járások a megyében.
Ez a változás a kistérségi társulásokat is érinti, mert úgy néz ki, hogy a kistérségi társulások
munkaszervezetének a feladatait a székhelytelepülés polgármesteri hivatalának az irodája
fogja valamilyen módon végezni. Ezen felháborodtak a sásdi kistérségi polgármesterek, mert
a sásdi kistérségi társulásnak készpénz, eszköz és ingatlan vagyona is van, nem szeretnék, ha
e felett a vagyon felett más rendelkezne. A jelenlegi ismeretei szerint az
intézményfenntartásra külön járási társulás lesz, illetve a területfejlesztések ellátására külön
társulás fog létrejönni. Hogy a kistérségi társulások ezekbe fognak-e beintegrálódni, ezt még
nem lehet tudni. Az le van írva, hogy a munkáltatói jogkört ezekben a társulásokban maga a
társulás fogja gyakorolni. Az biztos, hogy le kell ülniük a Komlói kistérséggel egyeztetni, és
nem kívánnak semmilyen hátrányos megállapodásba belemenni, vagyont nem adhatnak
hozzá, akkor inkább szétosztják.
A járások az államigazgatási feladatokat fogják ellátni.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ez mit jelent a sásdi hivatal szempontjából?
Papp Melinda mb. aljegyző szerint ez annyit jelent, hogy a köztisztviselők kb. 1/3-nak
marad munkahelye a Polgármesteri Hivatalban. Ami esetleg segíthet, az az, hogy 3.000 főben
határozták meg az önkormányzati hivataloknál a lakosságszámot. Tekintettel a környező
falvak lélekszámára, sok település társulására lenne szükség ahhoz, hogy a 3000 főt elérjék.
Sásdnak ebben kéne lobbizni, hogy jöjjenek ide a többiek, lehet, hogy 15-20 önkormányzatot
kéne összefogni és így esetlegesen megmaradhatna több köztisztviselői álláshely.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Sásdhoz csatlakozik Baranyajenő és
Baranyaszentgyörgy 2012. január 1. napjától, így lesznek 7-en, és az e fölötti településszám
szerinte már kezelhetetlen. A hivatal munkaszervezete úgy van kialakítva, hogy max. 7
település igazgatási feladatait végezze. A járási hivatal felállításával például amennyiben nem
lesz Sásdon építési hatóság, akkor 15000 ember maradna építési hatóság nélkül és mindent
Komló vesz át, akkor ahhoz Komlónak emberre van szüksége. Ebben az esetben szerinte
egyszerűbb, ha megtartják a kihelyezett félfogadást.
Ahhoz, hogy a járási szervek, társulások működőképesek legyenek, ahhoz a tagságnak a
szándéka is szükséges. Ha a tagsággal kibabrálnak, akkor semmit nem fog megszavazni, és
kormányzati döntéssel kell áterőltetni a dolgokat, akkor az nagyon nehéz lesz. A
legegyszerűbb, ha egy egészséges együttműködés alakul ki. Úgy gondolja, hogy a komlói
kistérségnek annyira hiányzott a sásdi kistérséget a nyakába venni, mintha fordítva lett volna.

A komlói kistérségben más típusú kollegialitás van a polgármesterek között, mint a sásdiban.
A sásdi kistérségben a polgármesterek elfogadták egymást, a szavazati arányok is
mindenkinél azonosak voltak, településmérettől függetlenül.
Elmondta, hogy az önkormányzati törvényről volt egy háromoldalú politikai fórum Pécsett.
Annak idején az önkormányzati törvényben történt egy változás, ahol a fizetéseket tól-ig
határban meghatározták, és a képviselőtestületekre bízta, hogy mennyire mértéktartóak ebben,
hogyan látják a költségvetést.
Az utóbbi időben elharapózott néhány száz lelkes településeken is, hogy főállású
polgármester volt, és akár a település költségvetésének a 30% -át felélte a polgármester
juttatása. Itt a sásdi kistérségben is van több ilyen eset, és azért ez aránytalan, mert el kellett
igazítani max. 5-6 közmunkást bruttó 270 eFt.-ért, + költségtérítésért. Eközben persze nem
futotta már másra, túlfizetett volt, és nem a feladathoz igazították a fizetést, hanem az
igényekhez.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a társulásnál arra is figyelni kell,
és ez nehezíti a helyzetet, hogy társulni kívánó önkormányzatoknak közigazgatásilag
határosnak kell lenni.
Székely Szilárd polgármester szerint itt most mindenki el fog gondolkodni azon, hogy az
állása megtartása érdekében lehet, hogy többet kell dolgozni, de még mindig jobban jár,
mintha megszűnne az állása.
Pál Csaba képviselő szerint nem valószínű, hogy Sásdról Komlóra fognak járni szakmunkát
végezni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a szociális ügyeket képtelenség lenne átvenni
a járáshoz, ugyanis ahhoz helyismeret szükséges! Baranyajenőt sem tudnák megoldani, hogy
ha, ahogy ezt tervezték, egy most ott dolgozó szociális ügyintézőt nem alkalmaznak. A
településen sok hátrányos helyzetű ember él, akiknek az ügyeiben szabályosan, törvényesen el
kell járni.
Elmondta, hogy nagyon örül az Európa Nap sikerének, nagyon jó hangulatban telt, sokan
részt vettek rajta, színvonalas programok voltak, mindenki kitett magáért! Köszöni a munkát
Rabb Győzőné alpolgármesternek, a Vendéglátóipari Szakképző Iskolának, a Sásdi ÁMKnak. Köszönet a kistérségnek az anyagi támogatásért, mert e nélkül nem valósulhatott volna
meg a rendezvény.
Rabb Győzőné alpolgármester külön megköszönte Jusztinger Krisztina képviselő segítségét,
mert ha ő nem tudta volna a pénzforrást megszerezni, akkor nem tudták volna megtartani a
rendezvényt. A városnak ez a rendezvény nem került pénzébe, ezt jó, ha a lakosság is tudja.
Székely Szilárd polgármester beszámolt arról, hogy 20 éves a Sásdi Nyugdíjasklub, ahol
egy serleget és egy oklevelet kapott az idősektől, amit ez úton is köszön. A serleget a
hivatalban méltó helyre teszi.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Bazsinka László helyi vendéglős vezetésével ismét
megkeresték, hogy miért nem kaptak választ a levelükre a polgármestertől.

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azért nem írt választ, mert Bazsinka Lászlóval
személyesen beszélt a levélben leírtakról, de természetesen írásban is válaszolni fog,
amennyiben ehhez ragaszkodik.
Pintér Gábor képviselő elmondta, szerinte a Polgármester Urat egy ügyben úgymond
becsapták, ugyan is október 1-re egy csapat elkérte az önkormányzat kisbuszát. Biztosan azt
mondták, hogy budapesti kirándulásra mennek, közben az történt, hogy részt vettek a
szakszervezeti tüntetésen. Ez persze nem baj, csak nem biztos, hogy azzal a busszal kellett
volna felmenni, aminek az oldalán hatalmas betűkkel rajta van, hogy Sásdi Kistérség! Úgy
gondolja, hogy ezt a Polgármester Úrral nem közölték, mert akkor nem biztos, hogy
megkapják a buszt. Biztosan nem ezen fog múlni az ÖNHIKI odaítélése, de ez a legkevésbé
sem mondható jó gesztusnak.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kaposszekcsői Pedagógus Szakszervezet
vezetője kereste meg, aki elmondta, hogy annak idején is elment tüntetni, amikor úgy érezte,
hogy a pedagógusok számára hátrányos a közoktatási, köznevelési törvény. Nem tagja egyik
pártnak sem, tüntetett az előző kormánynál is, amikor úgy érezte, hogy hátrányosan érinti
valami. Ugyan úgy kifizette a buszt, mint bárki más. Ő nem mérlegel abból a szempontból,
hogy miért kérik a buszt, virágkarneválra, vagy tüntetésre. Bárki kéri a buszt, a használat
céljára tekintettel nem tagadhatja meg, ezután is oda fogja adni. Ez közösségi busz, azért
kapták, hogy használják, és hogyha egy érdekképviseleti szervezet, szakszervezet kéri, oda
fogja adni. Tüntetni szabad, és ez békés tüntetés volt.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy természetesen lehet tüntetni, azzal nincs semmi baj,
de lehet, hogy szerencsésebb lett volna, ha vonattal mentek volna Budapestre.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a mai napon Szombathelyen részt vett egy
ifjúsági fórumon, ahol az ifjúsági törvényt készítik elő. Pontosan tudják, hogy a sásdi
kistérségben kimagasló színvonalú ifjúsági munka folyik, ezt el is ismerte a főosztályvezető.
Elmondta nekik, hogy örül, hogy erre az egyeztetésre meghívták, és így kellett volna minden
ágazati törvénynél eljárni. Elmondta, örült volna, ha az önkormányzati törvény
előkészítésénél is lett volna lehetőség arra, hogy elmondja a véleményét.
Mivel több hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
124/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő.
Felelős.

azonnal
Székely Szilárd polgármester

2./ Egyszeri kölcsön nyújtás a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester a Sportkör pályázatával kapcsolatban elmondta, a
képviselőtestület korábban kötelezettséget vállalt arra, hogy a Sportkör közterheit kifizeti. Ezt
a lépést előre kellett hozni, ugyanis a NAV azt a bevallást követően, amelyben közölték, hogy
leépítették a dolgozóikat, rátette a hatóság a Sportkör számlájára az inkasszót 350 eFt.
összegben. A Sportkör fizetett, amit tudott, de visszamaradt 350 eFt. A Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével úgy állapodott meg, hogy a Kft. ad kölcsönt
a Sportkörnek, és a képviselőtestület utólagosan vegye tudomásul. A teniszpálya egyébként
szinte teljesen kész, és megnyugtató, hogy a vállalkozó is megkapja a pénzét.
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
125/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete tudomásul veszi, hogy
a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Sásd Városi Sportkör
számára 350 eFt. kölcsönt nyújt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

3 /Beszámoló a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a TOT működéséről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Barka Tamás irodavezető
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató
Írásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester felkérte Kengyel Zsuzsanna igazgatót a beszámoló
ismertetésére.
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató köszöntötte a képviselőtestületet. Elmondta, hogy az
írásbeli beszámolót még szóban szeretné kiegészíteni azokkal a fontos dolgokkal, amikre
figyelni kell.
Elmondta, hogy általános iskolába 2010-ben 367, 2011-ben 359 tanuló jár. A szakos
ellátottságuk 100%-os, de gondjaik vannak azzal, hogy testnevelés és angolszakos tanárból
hiányuk van. Ezt óraadókkal, illetve a jelenleg az 5-6 évfolyamban a testnevelési
szakkollégiummal rendelkező tanítókkal oldják meg.
Sok gondot jelentett a tanév során, hogy egy pedagógus kolléga sokat hiányzott, állandó
helyettesítésre volt szükségük. A takarítók és a konyhások álláshelyeit is zárolta a fenntartó,
és ez egyre nagyobb gondot jelent az intézményben, annál is inkább mert, május 14-én
megnyitották a közösségi házat, és ez által a meglévő takarítószemélyzet csökkentett

létszámmal, sokkal több feladatot kell, hogy ellásson. Szeptembertől a tantestületben is újabb
felmentések történtek.
A pedagógiai szakszolgálaton 4 fő dolgozik, a logopédiát és a gyógytestnevelést helyben
oldják meg, a nevelési tanácsadó és pszichológus pedig megyei ellátási körzetben dolgozik.
Az óvodában tavaly 120 gyermek volt, és még teljes létszámmal dolgozott az óvónői és a
dajka személyzet, 8 óvónővel és 4 dajkával. Szeptembertől 6 óvónő maradt, ez nagyos sok
gondot jelent. A 6 óvónőből egy fő magasabb vezető és kevesebb óraszámban dolgozik a
csoporttal, tehát ez még újabb nehézségeket okoz.
A bölcsődében 3 gondozónő kezdett dolgozni, ők 14 kisgyermekkel foglalkoznak.
A Zeneiskola 17 településről fogadja a tanulókat 6-22 éves korig. Tavaly 116 fő tanuló volt,
ebből 84 tanuló sásdi, 32 vidéki volt. 9 zenepedagógussal dolgoztak. Az idei tanéven 8 tanár
dolgozik és 115 fő a tanulói létszám.
A Városi Művelődési Központban gondot jelentett, hogy a mozgókönyvtárral foglalkozó
Meggyesi Mónika szülési szabadságra ment, az ő feladatait Szabó Lászlóné vette át. Az EKF
információs pont munkatársa nem újította meg a szerződését, az ő munkája is kiesik és
hiányzik. A hivatalsegéd és takarítói állást sem tudták betölteni zárolás miatt, így jelenleg is
nagy gondot okoz a könyvtár takarítása. Átmeneti megoldásként az iskolában és az óvodában
4 órában dolgozó közcélú munkás naponta 2 órát tölt a könyvtárban, és az emeleti részt
kitakarítja. Az alsó szint takarítása teljesen megoldatlan, több jelzés is érkezett már arra, hogy
bizony nem tiszta az épület, főként a sportcsarnok. Ennek a megoldására mindenképp kell
találni valami lehetőséget. A TOT ülésen is elhangzott, hogy jó lenne egy takarítógépet
beszerezni, ez több ember munkáját kiváltaná, azonban a pénzügyi helyzetük a jelen
pillanatban ezt nem teszi lehetővé.
A tárgyi feltételek közül kiemelte, hogy az elmúlt tanévben valamennyi épületüket
felújították, a nyár folyamán bejeződött a Zeneiskola épületének teljes körű felújítása is,
valamennyi épület nagyon szép lett. Ami jelenleg az általános iskolában gond, hogy a
folyosók fehér színűre lettek festve, és nagyon kellene egy lemosható olajlábazat, ami a napi
takarítási gondokat is megoldaná. A gyerekek összetapogatják a falat, már most ott vannak a
nyomok.
Új hír, hogy a tornacsarnokba egy térelválasztó függönyt szeretnének felszerelni, hiszen úgy
tudták megoldani a közép és az általános iskola testnevelés óráit, hogy az általános iskola
vállalta, csak ők használják a tornacsarnokot mivel ott két osztály dolgozik egyszerre, és az
általános iskolások és a kollégák is könnyebben megértik egymást. Ennek ellenére a két
osztályt valahogy el kell választani.
A TIOP pályázatban 11 digitális táblát és 39 db számítógépet nyertek, ami nagyon nagy lépés
az informatikai rendszerük megújításában. Megköszönte a műfüves pályát, és elmondta, hogy
szükséges egy zárt rendszer kialakítása, mert tanítási időn kívül azt állandóan használják, és
nem általános iskolások, hanem inkább idősebb emberek, akikkel nehéz zöld ágra vergődni.
Az udvari játékok terén is nagy az előrelépés. Az iskolában is ki tudtak alakítani egy
játszóteret, erre nagyon nagy szükség volt, mert szinte semmilyen eszköz nem volt a labdákon
kívül. Ez köszönhető a Raaba városi testvérönkormányzatnak, akik jelentős anyagi
hozzájárulással segítették, hogy a DDOP pályázat lehetőségeihez hozzájárulva újabb
játékokat tudtak vásárolni. Felhelyezésre kerültek a bölcsőde udvari játékai, nagyon szépek,
megfelelnek az eu-s normáknak. Úgy érzi, hogy a bölcsőde felszereltsége kifogástalan.
Az óvodai udvari bútoroknál van egy kis gondjuk, ugyanis van néhány, főként rugós játék,
ami elavult és a vezető óvónő jelezte, hogy ezeket ki kellene cserélni, mert időnként néhány
közülük balesetveszélyes. Az óvodába minden csoportba új bútorok kerültek, nagyon

esztétikus és szép minden szoba. Az iskolába is nagyon sok új bútor került. A zeneiskola is
sok új bútort kapott, elsősorban a tanári és az igazgatói iroda lett nagyon szép.
A könyvtárba több pályázat segítségével sikerült új bútorokat beszerezni. Digitár pályázatból,
a DDOP pályázatból, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnál is pályáztak, itt is nyertek és ebből
kiegészítő polcrendszereket tudtak beszerezni.
Elmondta, hogy az új épületben a könyvtár számára elfeledkezett a tervező a könyvtári
raktárról, ami nagyon nagy gondot jelent a könyvtárosok számára, mert azt a rengeteg
könyvet, iratot, folyóiratot, amelyek nincsenek éppen használatban, de nyilván értékesek, el
tudják helyezni.
A szakmai munka kapcsán elmondta, hogy az iskolában a tanulmányi átlag 3,81 %, ez
országos szinten jó középmezőnynek számít, úgy érzi, hogy nem kell szégyenkezniük. A
magatartás átlag 3,73 %. Problémák, hiányosságok természetesen vannak, főként a
magatartásnál, hiszen kötelessége elmondani, hogy időnként a rendőrséget kell kihívni, mert a
gyerekek között vannak olyanok, akik zsarolják a társaikat, lopnak. A másik nagy probléma a
hiányzás. A tavalyi évben 14,4 nap volt egy tanulóra számítva, és a másik magas átlag, az
igazolatlan órák száma, amely 91 óra volt. Ezt nagyon soknak tartja általános iskolások
tekintetében, hiszen ők még nem önállóak, szüleiktől függenek, és itt bizony a szülői
felelősség nagyon nagy. 250 óra mulasztásnál a tantestület dönt, és a döntési joga abban áll,
hogy ha magasabb egy tanulónál az igazolatlan órák száma az igazoltakénál, akkor
dönthetnek úgy, hogy nem engedik osztályozó vizsgára a tanulót. Ez tavaly két tanuló
esetében történt meg, ők továbbra is maradtak az 5. osztályban.
Minden osztályfőnök szociális kompetenciafoglalkozásokat tart, tehát egy héten egy órát
foglalkozhat direkt a tanulók szociális kompetenciájának a fejlesztésével, nagyon nagy
szükség van rá, hiszen a szülők az iskolára mutogatnak, hogy neveljék meg a gyerekeiket, de
úgy érzi, hogy ez nem egészen igazságos így. Nagyon örülnek annak, hogy a gyermekesély
pályázaton belül mentortanárt alkalmazhatnak, ez nagyon sokat segít, ezúton is köszöni a
kistérségnek.
A tavalyi évben kezdték el a 8. osztályban a záróvizsgát. Ez tavaly kémiából és fizikából
történt, az idén egy idegen nyelvből és matematikából tervezik a vizsgát.
Folytatják a kompetencia alapú oktatást, hiszen ezt a TÁMOP 5 éven keresztül megköveteli
tőlük. Nagyon jónak tartja a programot, amely során 149 tanúsítványt szereztek az iskola és
óvodai dolgozói az elmúlt tanévben, úgy érzi ez a szám önmagáért beszél, nagyon sokat
dolgoztak érte.
A programjaik közül kiemelte, hogy nagyon jó ötlet volt az óvoda-iskola átmenet
megkönnyítésére az iskolába hívogató program. Ez nagyon sikeres volt, a szülők csak
pozitívan nyilatkoztak róla. 6 alkalommal hívták meg az óvodásokat, ahol különböző
témákban tartottak a szülőknek előadást, a gyerekeknek pedig a leendő 1. osztályos tanítók
tartottak foglalkozásokat, majd közös gyermek-szülő sportvetélkedővel zárták a programot.
Az óvodában tartották a Márton napi felvonulást, Madarak karácsonyát, karácsonyi vásárt.
Jól sikerült az óvoda jótékonysági bálja, a gyermeknapi majális, ahol meghívott előadók
szórakoztatták a gyerekeket, zenés előadások voltak. A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
egy továbbképzést szervezett Sásdon, ahol 3 óvónő vett részt, és megkapták a tanúsítványt is
a képzésről.
Az általános iskolában az október 23-i és március 15-i műsorok színvonalasak, az idén is
nagyon készülnek a pedagógusok és a gyerekek is. A jótékonysági bálokat a szülői

munkaközösség szervezi és nagyon szép bevételt könyvelhetnek el. Az SZMK nagyon sokat
segít a gyerekek versenyre való eljuttatásában, a jutalomkönyvek beszerzésében, de az
iskolában a csengőt ők szerelték be ebből a pénzből, idén pedig 600 eFt-ot ajánlottak fel a
térelválasztó függöny beszerzésére a sportcsarnokba.
Ki mit tud-ot szerveztek az iskolában, nagyon hasznosak a Filharmónia előadások, és egyéb
belső versenyeket szerveznek.
A közösségi ház megnyitása előtt takarítási napot szerveztek, ahol az iskola összes tanára és
diákja rengeteget dolgozott, terepet rendeztek, követ szedtek, fákat ültettek stb.
Fontosnak érzi megjegyezni a Gyermekesély pályázaton belül a kistérség által szervezett
szakmai műhelyeket, ezek nagyon hasznosak, legutóbb is több mint 30 pedagógus jött el a
környező falvakból.
A városi könyvtár fontosabb programja volt a Hegyháti Ifjúsági Fesztivál, a közösségi ház
megnyitója, ami nagyon sok munkát, erőfeszítést igényelt Rabb Győzőné alpolgármester
vezetésével. A rendezvényen a város szinte összes civil szervezete és intézménye részt vett, és
rengeteg látogató volt.
Elmondta, hogy különböző kiállításokat is szerveznek, ahol helyi művészek alkotásait is
bemutatják, hétvégén Tóth Tiborné helyi festőművész kiállítását nyitják meg, amelyre
tisztelettel meghív mindenkit.
Schãffer Erzsébet író-olvasó találkozója nagyon jó hangulatban, sok érdeklődővel zajlott le.
Sajnos a könyvtárbuszt, amely a megyében egyedülálló, sokkal kevesebben nézték meg.
A NAHÁT pályázat a nagycsaládosok és hátrányos helyzetűek részére az iskola saját
pályázata volt, 200 eFt-ot nyertek. AZ NKA által könyvtári bútorokra kiírt pályázaton 900
eFt.-ot nyert a könyvtár. 100 eFt-ot nyertek táborozásra.
Ezúton is megköszöni a külső támogatását, a polgármesteri hivatalnak, az STKT-nak, a
Német Kisebbségi Önkormányzatnak, akik nagyon sok támogatást nyújtottak, külföldre is
elvitték a német tagozatosokat. Együttműködnek a Baranya Megyei Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal. Köszönik a HSZAK és a plébánia támogatását. Köszöni a Sásdi
Rendőrkapitányság és a helyi polgárőrség segítségét, akik rendszeresen védik gyermekeiket a
reggeli, nagyon forgalmas útkereszteződésekben az átkelésnél. Köszöni az iskolaorvos és a
védőnők munkáját.
Az elmúlt 2,5 év alatt kialakult, hogyan is működik az ÁMK, hiszen egy intézmény, de
mindegyik intézményegység őrzi a szakmai profilját. Évente két alkalommal igazgatótanácsi
értekezletet tartanak, ahol minden érdekelt ott van. Egymás rendezvényein kölcsönösen részt
vesznek, és létrehoztak egy ÁMK munkaközösségét, amely a városi rendezvényekért felel.
Megköszönte a képviselőtestület figyelmét, és kérte, hogy ha kérdésük van a beszámolóval
kapcsolatban azt tegyék fel, arra szívesen válaszol.
Székely Szilárd polgármester megköszönte a részletes beszámolót, és kérte, hogy akinek
kérdése, észrevétel van, az tegye fel.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy olyan problémákkal küzdenek az iskolában, hogy
tartósan két tanárnő táppénzen van. Felvetette, hogy 15 nap után, ha hosszantartóan
hiányoznak fel lehetne-e venni egy tanárt, aki óraadóként átvenné azt az osztály, mert az,
hogy össze-vissza helyettesítenek az a minőségi munka rovására megy. Van-e erre lehetőség?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez szó szerint pénzkérdés.

Pál Csaba képviselő szerint, ha ez a pénzügyi helyzet miatt hozott döntéseket, a költségvetést
nem sérti, akkor talán meg lehet oldani.
Pintér Gábor képviselő elmondta, amit a kollégák a 15 nap után lehelyettesítenek, az megy a
nagy közös kalapba, mert túlórát nem fizetnek. Most ha a kollégák nem lennének táppénzen,
akkor megkapnák a fizetést, ezen a pénzen, amit nem kapnak meg, alkalmaznának egy óraadó
tanárt.
Pál Csaba képviselő szerint, ha ez forintosítva nem sérti a jelenlegi keretet, akkor talán van
lehetőség.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ebben a hónapban nem, de lehet, hogy a jövő
hónapban kettőjük fizetése hiányzik. Amit Pintér Gábor elmondott az szakmailag teljesen
igaz, csak az a baj, ha csak 100 eFt-al is kevesebb jön össze a bérekre, mint a 15 mFt-os
bérkifizetés, akkor senki nem kapja meg a bérét, vagy mindenki csökkentettet kap, ez a
probléma. Nem látják még, hogy mi lesz december elején és végén, és igaz, hogy ez a bér
most megmarad, de valószínű, hogy nagyon nagy szükség lesz rá.
Pintér Gábor képviselő elmondta bízik benne, hogy felépül a két kollegina, és visszajönnek
dolgozni.
Elmondta, hogy biztosan tud a Polgármester Úr arról, hogy az óvodának van egy kérése.
Szeretnének egy távműködtetésű kaput, történt-e ebben valami lépés? Tudja, hogy nincs pénz,
de kell valami megoldás.
Székely Szilárd polgármester elmondta, a TOT Tanács ezt most tárgyalta meg, neki van róla
joga dönteni, de a képviselőtestületnek van felügyeleti joga a költségvetési tételek felett, ami
azt jelenti, hogy amire a sásdi testület nem mond igent, azt nem vehetik meg. Megkérdezte.
hogy mennyibe kerül.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy egy beléptető rendszer az több százezer forint.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT tanács felé az igényt az Igazgató
Asszony továbbította, a TOT Tanács azt kérte, hogy kérjenek a költségvetésre ajánlatot, itt
tart most a dolog. Ha ez csak egy elektromos ajtónyitó pár ezer forintért, az még megoldható,
de egy bonyolult beléptető rendszer, az már más kérdés.
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy nem csak ez a kérés
hangzott el a TOT Tanács ülésen. Valószínű, hogy nem lesz jövőre közmunkás, és a
takarítással problémák vannak, ezért kért egy árajánlatot takarítógépre. Az egész ÁMK
területét egy takarító be tudná járni a géppel, és ez 800 eFt-ba kerülne.
Ez nagy teljesítményű gép, 50 cm szélességű, két ember munkáját ki lehet vele váltani. Ez
azért lenne fontos, mert jelenleg 4 takarítónő van. Még egy lehetőség van, kiszervezni a
takarítást, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos összegért egy takarító cég kiveszi és csinálja a
munkát, nekik csak követelni kell, és lehet, hogy jóval olcsóbb lenne, mint a megfelelő
létszámú takarítót alkalmazni. Van Dombóváron ilyen cég, ha ez a megoldás születik.
Olcsóbb lenne, mint a 4 takarító, nekik egyszerűbb lenne.
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy mi lenne a takarítónőkkel?

Pál Csaba képviselő szerint a cég talán felvenné őket minimálbérrel, az ő munkahelyén ez
nem vált be, sok a gond velük.
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, jelenleg a Közösségi Házban
nagy a kosz, de nem tud átcsoportosítani embereket az iskolából.
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy összesen most hány takarítónő van,
illetve mi van a közcélúakkal?
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy 3 állandó és egy fő, akit
ideiglenesen felvettek. Közcélúak már nincsenek, 3-at kaptak segítségnek. Vége a takarító
tanfolyamnak egy hónap múlva, nincs már segítségük. Eddig volt 12 fő, most vannak 5-en, és
megkapták a közösségi házat plusz feladatként.
Rabb Győzőné alpolgármester összefoglalva elmondta, szeptembertől dolgozik 3 takarítónő
aki állományban van, és szeretné tudni, hogy ki a 3 segéd?
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy most nem tudja név szerint
megnevezni őket.
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, azért kérdezte meg ő is, mert állandóan kosz van,
pedig ott van annyi takarítónő, és kívánságműsort rendeznek abból, hogy ez sem akar átmenni
a közösségi házba, meg az sem.
Székely Szilárd polgármester Nagy Róbertnek elmondta, hogy az üzenete az a takarítónők
számára, nagyon sokan szeretnének dolgozni Sásdon! Ez nem kívánságműsor!
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy az egyik takarítónőnek az
volt a válasza, hogy annak idején 3 tantermet takarított.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy rengeteg szülő volt, aki szeptember óta
jelezte felé, hogy az iskolában lévő takarítónők, akik állományban vannak, csípőre tett kézzel,
könyökölve nézték a beosztott közmunkásokat, hogyan dolgoznak, és parancsolgattak, hogy
itt törölj fel, mit hogy csinálj. Ezt nagyon sokan jelezték, eddig nem akarta mondani, de most
már nem akarja magában tartani, mert látja, hogy mi van. Tudja, hogy volt olyan, hogy
szóltak az iskolai takarítónőknek, hogy át kell menni a közösségi házba, és olyat mondtak,
amit nem akar minősíteni. Javasolta Nagy Róbertnek, hogy vegye elő a munkaköri leírásukat!
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, természetesen mindenkinek van
munkaköri leírása. Elmondta a takarítónőknek, hogy a közösségi házban is nekik kell
takarítani.
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy Hegyiné a közösségi házban az éttermen
kívül mit takarít?
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy az éttermen kívül az
előteret is takarítja egészen a hátsó bejáratig és a WC-t, mosdót, mindezt 4 órában.

Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy az öltőzőben és a sportcsarnokban miért
nem lehet úgy csinálni, hogy hetente, naponta más takarítónő jár át? Nem igaz, hogy az
iskolában ennyien vannak, és nem lehet rendet tartani.
Székely Szilárd polgármester elmondta, majd segít ezen, meghirdeti a takarítónők
álláshelyét, ha nem tudnak kitakarítani.
Rabb Győzőné alpolgármester szerint valamit ki kell találni, nekik ez a munkájuk, végezzék
el, ezt tudatosítani kell bennük.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az alsósokkal ő is bejár a sportcsarnokba,
tapasztalta, hogy botrányos állapotban vannak az öltözők is! Szemét van, koszos a WC, és a
csarnok is úgy néz ki, mintha már ezer éves lenne. Állítólag meg vannak a hálók, csak még
nem lettek felrakva. Ha koszos a terem, koszos a labda, ha azt rárúgják a falra, akkor az is
koszos lesz, rakják fel a hálót, ha már megvan.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy egy valamit tud elképzelni hosszú távon, és
ezt elmondta a TOT ülésen is, hogy vesznek egy takarítógépet. Az iskolában és a közösségi
házban is nagyon sok az olyan terület, ami géppel takarítható, folyosó, közlekedő, tornaterem,
stb. csak az első emeletre nem tud felmenni az iskolában, az összes többit be tudja járni a
takarítógép és a munka 60%-át el lehet vele látni. A takarítónőknek ez után csak a tantermek
és a mosdók takarítása maradna. Van egy pályázati lehetőség, azt meg fogják vizsgálni.
Sajnos a takarítónők kapcsán lát egy morális kérdést is, úgy gondolják, hogy 8-an voltak
eddig, kevesebben úgy sem tudják megcsinálni. Ez nem így van! Mindenkinek fontos a
munkahelye, a pedagógusok meg tudták érteni, hogy kevesebben vannak és a munkát
ugyanúgy el kell végezni, nem volt olyan, hogy nem ment be valaki egy tanórára, mert nem
ért rá. Ha a takarítónők nem így állnak ehhez a kérdéshez, akkor az probléma. Elismeri, hogy
nehéz munka, fizikai munka, megpróbálják megoldani, hogy legyen egy gép és a kérdés
rendeződjön, de addig is tisztának kell lenni az intézményeknek.
Jelezték felé azok is, akik óránként 3000 Ft-ot fizetnek a sportcsarnok használatáért, hogy
nem voltak kitakarítva a közösségi helyiségek, és meg is jegyezték, hogy ennyi pénzért ki
lehetne takarítani.
Javasolta Nagy Róbertnek, hogy mondja meg a takarítónőknek, hogy túlórázni is lehet,
kifizetni nem tudják, de túlóráznak a pedagógusok is, és ők sincsenek kifizetve. Vegyék fel a
ritmust a takarítónők is!
Pál Csaba képviselő elmondta, nem érti, ki teheti tönkre az öltőzőket, hiszen ha a
sportcsarnokba bemegy egy csapat, akkor azokért valaki felel.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a pedagógusok megnézik, azt garantálja.
Rabb Győzőné alpolgármester azt kérte Dr. Barka Tamástól a kistérségi iroda vezetőjétől,
hogy vizsgálja meg, hogy van-e arra lehetőség, hogy a takarító tanfolyamosok közül kapjanak
néhány embert, mert úgy tudja, hogy őket még foglalkoztatni kell.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az ÁMK ügyében történt egy olyan dolog, amit azért
hagyott utoljára, mert őt bántja, és tulajdonképpen sérti is. Problémájuk adódott az
igazgatónővel. Próbál a képviselői jogaival élni és nem visszaélni. A következő dolog történt
október 4-én: Csajághy Miklós Igazgató Úrral belátogattak Kengyel Zsuzsanna igazgatóhoz,
hogy megpróbálják esetleg kifürkészni azt, hogy hogyan lehetne azt elérni, hogy a Zeneiskola

termét más célra ne használják, mint zeneiskola, ha megoldható lenne. Már amikor beléptek,
Kengyel Zsuzsanna Igazgató azt kérte, hogy ő hagyja el az irodát, mert ő ebben nem
kompetens.
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy ő ezt nem mondta!
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy azt mondta Kengyel Zsuzsanna, hogy ezt majd
megbeszéli az Igazgató Úrral és ehhez neki nincs köze! Másnap erre visszatértek, amikor
Kengyel Zsuzsanna azt mondta, hogy beszélt Székely Szilárd polgármesterrel, aki azt mondta,
hogy adjon neki egy fegyelmit ez miatt. Ez hangzott el, ennek szeretne utána járni, hogy ez
hogy történt, mert két dolog létezik. Vagy a képviselők jogállásáról szóló törvényt nem
ismerik, vagy itt teljesen más törvényeket próbálnak elfogadtatni. Úgy érzi, hogy ő rossz
szándékkal soha, sehová nem ment.
Székely Szilárd polgármester azt monda, hogy akkor mond erre egy nagyon egyszerű
képviselői példát.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy neki ezért fegyelmit kell kapni?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem kell ezért fegyelmit kapni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy akkor ő nagyon örül!
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azt, hogy ő mit beszélt az igazgató nővel,
mivel ketten voltak bent összesen, nem tudja, hogy ezt Pintér Gábor képviselő honnan tudja,
ez egy nagyon érdekes kérdés.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az igazgató nő mondta ezt neki.
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy azt mondta az igazgató nő, hogy egy
fegyelmit akar adni?
Pintér Gábor képviselő elmondta nem, hanem, hogy a Polgármester Úr mondta ezt.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azt mondta el, hogy ő mást csinálna, Az
igazgató nő nagyon engedékeny hozzá képest, az biztos, így látja ezt a dolgot. Ugyanis a
kérdést másképp kell helyretenni. Van egy másik képviselőjük is, aki önkormányzati
intézménynél dolgozik.
Semmilyen lehetősége nincs beleszólni az intézmény működésébe, az önkormányzattal
kapcsolatos ügyeket a képviselőtestület ülésen tárgyalják meg, ugyanis a képviselő a
képviselőtestületi ülésen képviseli az önkormányzat munkájával kapcsolatos dolgokat.
Az egyes intézmények működésével kapcsolatos dolgokat is itt tárgyalják meg, ilyen egyszerű
a dolog.
Pintér Gábor képviselő elmondta, az más kérdés, hogy lehet, hogy itt más szokás van, de ez
törvényileg le van írva és utána nézett, és mögötte megvannak azok az iratok amivel
bizonyítani tudja, hogy ő rossz szándékkal és törvénytelenül nem járt el soha.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem erről van szó!

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor miről van szó, nem élhet a képviselői
jogaival?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minden további nélkül élhet a képviselői
jogaival, az intézménynek viszont van egy vezetője és ő megmondja, hogy azt hogyan vezeti,
az intézmény működéséért ő felel. Az intézmény működésével kapcsolatban bármilyen
kérdése van egy képviselőnek, az intézményvezetője eljön, beszámol, ha kell soron kívül is, a
fenntartói tanácsnak ugyan úgy tart ülést, és ha a képviselő szeretne kérdést intézni hozzá,
annak megvan az intézményes keretei írásban, szóban. Azonban Pintér Gábor képviselő Úr
munkaidőben, mint pedagógus kereste meg. Természetesen, mint dolgozó is kérdést tehet fel
a főnőkéhez, munkáltatójához olyan jelleggel, ami őt érinti. De munkahelyen mindenki
munkavállaló, az önkormányzatban pedig képviselő.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az így nincs leírva sehol, hogy csak, mint
munkavállaló lehet jelen a munkahelyén. Attól, hogy az igaizgató nő a felettese, attól ő még
képviselő.
Székely Szilárd polgármester azt javasolta, hogy ezt ne feszegesse, mert nagyon nincs
igaza! Összeférhetetlen.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nem akar veszekedni, konfrontálódni sem akar ezzel
kapcsolatban, mert nagyon utálja a vitát, csak ezt, hogy elhangzott ez a dolog, ez abszolút
törvénytelen, és ezt szeretné jelezni a jegyzőkönyvben is.
Székely Szilárd polgármester ismételten elmondta, hogy a képviselő Úr a munkahelyén
munkavállaló, nem képviselő, ezt meg kell jegyezni! Az önkormányzati képviselő az itt, a
testületi ülésen képviselő, az iskolában a pedagógus az pedagógus.
Pintér Gábor képviselő szerint csorbítva vannak a képviselői jogai!
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nincsenek csorbítva. Itt nyugodtan
elmondhatja ezeket a kérdéseket, amit itt elhangzottak, azokat itt kell elmondani. Tehát ha
kérdést kíván intézni az igazgatóhoz valamivel, a zeneiskola működésével kapcsolatban,
minden további nélkül itt kell megtenni, mint önkormányzati képviselő, és nem mint
pedagógus.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő bármikor fordulhat az igazgatóhoz törvény szerint.
Ezzel most lezárná a vitát. Az a kérése csak ezzel kapcsolatban, hogy ilyenek ne hangozzanak
el! Kengyel Zsuzsanna Igazgatóval abban egyeztek meg, és tartani is fogja ezt ezzel
kapcsolatban, hogy akkor egyedül fog hozzá menni. Először megbeszéli vele, ezzel
megegyeztek, viszont az a joga maradjon meg, hogy hozzá is fordulhat, nem munkaidőben.
Székely Szilárd polgármester elmondta, természetesen fordulhat hozzá, de elmondja, hogy
mi az összeférhetetlen! Az ÁMK igazgatója felett közvetetten a sásdi testület közösen
gyakorolja a munkáltatói jogkört a társult önkormányzatok képviselőtestületeivel. Az igazgató
viszont az iskolában gyakorolja a munkáltatói jogkört felette, mint pedagógus felett. Ez
összeférhetetlen! Egyszerre nem lehet saját maga munkáltatója és a főnöke felettese. Ilyen
egyszerű dolog, ezért a testület a grémium, közvetetten. Azért közvetetten, mert a sásdi
testület testületként jár el, és Pintér Gábor annak a tagja, és a sásdi testület is annak a
közösségnek egy tagja, aki az igazgató munkáltatója.

Éppen ezért számon kérni, kérést intézni, munkáltató testületként lép fel, és a testület itt van
testületi formában. Ezért összeférhetetlen az ő szemében. Az iskolában egy szerepet lehet
betölteni, a képviselőtestületben megint egy másik szerepet. Ezt nem engedte meg másik
képviselő-társának sem, akinek ugyan így voltak sérelmei, ott olyan feladatkörben dolgozik,
itt ilyen feladatkörben dolgozik, ezt kérte, hogy mindenki vegye tudomásul, hogy a saját
feladata az micsoda. A képviselő képviselőként járjon el, a munkavállaló munkavállalóként,
mert így soha nem keverednek össze a színek, nem lesz belőle konfliktus.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy konfliktust ő soha nem akart, aki őt ismeri, az tudja.
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy Pintér Gábor, mint képviselő, bármikor
kérhet tőle információt, és neki kötelessége minden olyan információt a rendelkezésére
bocsátani, ami a képviselői munkához szükséges, és ez bármelyik képviselő esetében így van.
De, ahogy a polgármester úr is mondta, ez nem először történt, hanem harmadszor vagy
negyedszer, mert két pedagógus kollégával is megkereste, és valójában egy kicsit az
érdekvédelmet időnként összekeverte a képviselő úr az iskola működésével.
Mint képviselő, ezt elmondta négyszemközt, és azért négyszemközt, mert nem akarta
megbánta. Ő négy évig csinálta ezt a munkát, ez ugyan ilyen.
Pintér Gábor képviselő Székely Szilárd polgármesternek azt mondta, hogy ez másként
hangzik, ezek szerint Kengyel Zsuzsanna igazgató valamennyivel többet tud a törvényekről,
mint a polgármester Úr, aki abszolút azt mondaná, hogy nem is mehet az igazgatójához
információt kérni az iskolában.
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, ha a Polgármester Úr felhatalmazást ad a
Képviselő Úrnak arra, hogy ebben és ebben az ügyben, akár mint bizottsági tag, akár mint
képviselő járjon el, az rendben.
Székely Szilárd polgármester kiegészítette, vagy akár a testület vagy a polgármester
átruházza hatáskörét egy tagjára, hogy egy ügyben járjon el.
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató szerint az egy nagyon visszás dolog, hogy bizonyos
emberek ügyeit felkarolva egy egészen másfajta minőségben keresi meg őt a Képviselő Úr.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az oktatási bizottság tagjaként.
Székely Szilárd polgármester elmondta, a Képviselő Úr bármikor megkeresheti az igazgatót,
ha ezzel a hatáskörrel ruházzák fel, hogy ezt a feladatot végezze el, mint az oktatási bizottság
tagja, akkor azt végre kell hajtani. Az a baj, hogy utólag tájékoztatja a bizottságot, előzetesen
úgy dönt, hogy eljár benne. Jobb lenne előre megbeszélni a bizottsággal vagy a
képviselőtestülettel, elmondani, hogy szakmai kérdésben van egy álláspontja, álljanak mellé,
ruházzák fel azzal a jogkörrel, hogy járjon el az ügyben. Biztosan nem fogja senki azt
mondani, hogy nem. Az a baj, hogy utólag értesülnek róla, vagy egyáltalán nem értesülnek
róla. Ez a rosszabbik dolog. Márpedig ha képviselői minőségében jár el, akkor szeretnének
róla értesülni és nem utólag. Erről a mostani ügyről, hogy a zeneiskola igazgatójával elmentek
Kengyel Zsuzsanna igazgatóhoz, csak ennyit halott, és ezért érinti kellemetlenül, mert
állítólag ő azt mondta, hogy a képviselő Úr kapjon egy fegyelmit.
Ha ő azt akarja, hogy a Képviselő Úr kapjon egy fegyelmit, akkor itt mondja az igazgatónak,
csak hogy ő ebbe nem szólhat bele!

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor a fegyelmi szó az hol született?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem tudja.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy egyszer, mint képviselőt megkérték, hogy nézze már
meg a költségtérítéseket a polgármesteri hivatalban, ez még Fodor István polgármestersége
alatt történt. Be is ment a pénzügyi irodába, ahol nem mertek nemet mondani, és átnézte, tett
is egy csomó kifogást és észrevételt. Utána a Jegyző Úr őt helyre tette, és igaza volt, hogy
neki erre nem volt jogosítványa. Fel kellett volna, hogy hatalmazza őt a polgármester vagy a
pénzügyi bizottság, vagy a testület. És hiába volt egyébként igaza, vissza kellett vonni a
megállapításait, mivel nem volt felhatalmazása.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy információt kérhet a képviselő minden
további nélkül. Megvannak a jogosítványai a bizottságnak, testületnek, képviselőnek, ennek
az útja-módja az, hogy a testület tud arról, hogy a képviselő miben munkálkodik, ha a testület
tagjaként jár el.
Rabb Győzőné alpolgármester az ÁMK beszámolót azzal egészítette ki, hogy az alapítvány
is működik, és elég szép összeggel támogatja a szakmai versenyeket. Éves szinten
többszázezer forintot fizetnek ki.
Nagy Róberttől megkérdezte, hogy a TÁMOP pályázat lezárult-e?
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy az ESZA elfogadta, de pár
tételt nem fogadott el a záró elszámolásból egyéb okokra hivatkozva, de a további összeget
fogja utalni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy beszéltek már arról, hogy ha itt lesz a fűtési
szezon, akkor lehet, hogy a zeneiskolának költözni kell. Lehet-e tudni, hogy mekkora a
zeneiskola fűtési számlája?
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy kb. 1-1,2 mFt a teljes fűtési
összeg, de akkor itt volt a konyharész, itt főztek, stb. Az épületet leszigetelték, a konyha már
nem ott üzemel, kb. márciusban tud pontos számot mondani.
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte az ÁMK
vezetőinek, munkatársainak, pedagógusoknak, egyéb alkalmazotti és fizikai dolgozóknak az
elmúlt egy éves munkáját. Azok az eredmények, amiről olvashatnak a beszámolóban olyan
eredmények, amihez nagyon sokat kellett dolgozni, hogy ezt elérjék. Feltárták a problémákat
is, a gyerekeknél vannak gondok, rendőrséget is igénybe kellett venni, stb.
Ugyan akkor úgy látja, hogy nem találni Magyarországon olyan helyet, ahol nincsenek
problémák, csak tökéletes gyerekek és tökéletes eredmények.
Reméli, hogy a pedagógusok munkáját nem csak ő, hanem a szülők is ugyan úgy elismerik,
köszöni mindannyijuk munkáját. A beszámolót elfogadásra javasolta, és kérte, hogy aki
egyetért vele, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
126/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, Sásdi ÁMK 2010-2011 évi munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató

A szavazás után a polgármester felkérte Dr. Barka Tamást, hogy az írásos beszámolón kívüli
a szóbeli előterjesztését tegye meg.
Dr. Barka Tamás STKT irodavezető köszöntötte a képviselőtestületet és a Polgármester
Urat. Örül annak, hogy beszámolhat a kistérség munkájáról. Elmondta, hogy a tavalyi évben a
finanszírozás nem volt a legkielégítőbb, ebben az évben azonban már jobb a helyzet, odáig
jutottak, hogy egyszeri közoktatási, működési hozzájárulást tudtak nyújtani nem csak
Sásdnak, hanem a többi településnek is.
Kiemelte, hogy komoly feladat lesz, hogy 2011. december 31-én veszik át a Tüdőgondozó
intézetet a Baranya Megyei Önkormányzattól. Itt elég régi, nem a legkorszerűbb technikával
működő gépekkel rendelkeznek, viszont komoly szakmai személyzettel, és asszisztenciával, a
feltételeknek tehát megfelelnek. Ha a gépekre költeni kell, az komoly anyagi kiadást jelent, és
nehéz helyzetbe kerülhetnek az ellátásszervezést illetően. Megnézett több pályázatot, a
legjobb esetben is 8 mFt-ra lenne szükség a korszerűsítéshez. Ettől függően úgy gondolja,
hogy jobb helyzetben vannak most a sásdiak és a környékbeliek, mint 2010. december 20-án,
amikor úgy tűnt, hogy megszűnik ez az ellátás.
Külön kiemelte a családi napközi hálózatot. Ez jelenleg Mágocson, Mekényes, és
Nagyhajmás településeken működik, Bikal jelezte, hogy szeretne meglévőt átadni. Most lesz
lehetőség arra egy DDOP-s pályázat keretében, hogy megvizsgálják, hogy a sásdi igényekre
tudnak-e reagálni, főként 20 hetestől 4 éves korú gyermekek elhelyezése jelenhetne meg,
illetve meg kell vizsgálni, hogy a 6 év feletti csoportot meg tudnak-e célozni. Igyekeztek
összegyűjteni minden olyan közoktatási, ifjúsági, illetőleg minden olyan gyermekesélyhez
kapcsolódó programot, amit lebonyolítanak, igyekezték összeszedni azokat a feladatokat,
ahova a sásdi lakosok is aktívan bekapcsolódnak.
Elmondta, hogy ha van egyéb kérdés a kistérséggel kapcsolatban, szívesen válaszol. A
jelenlegi helyzetben az is kérdés, hogy mi lesz majd a kistérség sorsa. 2010. augusztus 1-óta
dolgozik irodavezetőnként a társulásnál, és azt gondolja, hogy nagyon sok lehetőség van,
nagyon jó az együttműködés az intézmények, a települések polgármesteri között. Igazi okos,
józan és előremutató munka folyik. Úgy gondolja, hogy a változásban mindenképpen csak
sérülni fognak, akár anyagilag is.
Azt nem látja, hogy 563 mFt-os gyermek esély program lebonyolítása az hogyan fog működni
akkor, hogy ha ennek a címzettje egyébként a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, tehát
jogilag sem látja, hogy ilyen uniós forrás hogy kerülhet át Komlóra. Bízik abban, hogy okos,
mérsékelt megállapodásokat lehet kötni akár egy kirendeltség szintű munkaszervezet
működhet, ezzel megmentve munkatársait, megmentve azokat a projekteket, feladatokat,
amiket szervesen rak össze ez a kistérség, valamennyi települést beleértve. Ebben bízik, de azt
hiszi, hogy ebben a sásdi testületnek is jelentős szerepe lesz, és bízik benne, hogy Elnök Úr,
Polgármester Úr is ezt fogja képviselni.

Ma már egyébként kereste néhány polgármester is, hiszen ők is azt szeretnék, ha ez így
maradna.
Székely Szilárd polgármester megköszönte a beszámolót. Elmondta, hogy az elmúlt
hónapban a társulás 2,7 mFt-al segítette az önkormányzatot, így tudták kifizetni az elmaradt
béreket. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az önkormányzat után a kistérségi társulás a
legnagyobb foglalkozató.
Dr. Barka Tamás STKT irodavezető elmondta, ha összeszámolják a HSZAK dolgozóit és a
Gyermekesély programba bevont kollégákat, akik közalkalmazottak 3 évre, akkor mintegy
150 főt foglalkoztatnak.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy annak idején a Családsegítő Szolgálat, a
szociális ellátás teljesen padlón volt. Ha azt nem adják át a kistérségnek, akkor nem működne
ilyen szinten, ahogy most van. Amikor képviselő volt, emlékszik rá, hogy voltak olyan
képviselőtársai, akik teljesen lesöpörték az asztalról a kistérségi társulásokat, azt mondták,
hogy nincs ennek jövője. Hát igen is lett jövője, és szerencsére jól alakultak a dolgok és sok
mindenben tudtak segíteni, és nagyon jó a munkakapcsolat az önkormányzat és a társulás
között. Bármikor, bármiért fordulhatnak hozzájuk, mindig segítenek, reméli, hogy ez nem fog
megszűnni.
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta a beszámoló
elfogadását és kérte, hogy szavazzanak:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
127/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

4/ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2012. évi fordulójához
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a képviselőtestület mindig fontosnak tartotta
azt, hogy a továbbtanuló, de szociálisan rászoruló diákokat támogassa. Az idei évben is
kiírásra került ez a pályázati lehetőség. A testületnek azt kell eldöntenie, hogy a továbbiakban
is biztosítja-e ezt a lehetőséget a felsőoktatásban tanuló sásdi diákok számára.
A pénzösszeget sajnos évek óta nem tudták emelni, van egy beállított keret, de így is nagyon
örülnek azok a diákok a támogatásnak, akik részt vesznek benne.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy csatlakozzanak a kiíráshoz. Kérte, hogy aki
ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
128/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat
2012. évi fordulójához
Határidő:
Felelős.

azonnal
Székely Szilárd polgármester

5./ Törvényességi észrevétel Sásd Város Önkormányzat 9/2009. (V.15.) számú
rendeletével kapcsolatosan
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy érkezett egy levél a kormányhivataltól egy
2009-ben született rendelettel kapcsolatban.
Ez a rendelet „Az építése jogszabályok által előírt számú gépjármű parkoló létesítési
kötelezettségének teljesítéséről és a parkolóhelyek megváltásáról” szóló rendeletük. Ezt a
rendeletet akkor kellett megalkotni, amikor kiderült, hogy nem tudnak elég parkolót
biztosítani a közösségi ház megépítéséhez. Akkor ezt a rendeletet a kormányhivatal megkapta,
akkor nem tettek törvényességi észrevételt. Most azt kifogásolják, hogy a rendeletben azt
határozták meg, hogy a parkoló kialakítását az épülettől számított 600 méteren belül kell
megtenni. Az OTÉK szerint ez 500 méternél több nem lehet. Az OTÉK szerint az út
kezelőjének hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy közterületen parkolót létesítsenek, szerintük
a rendeletünk jogszabályt sért, mert azt írták, hogy „engedélyével”.
Az észrevétel szerint az is törvénysértő, hogy szerették volna, hogy ha a várakozóhelyek
megváltására szóló szerződés egy példányát és a befizetés tényének igazolását csatolják az
építési engedélyhez. Azt sérelmezik, hogy a testület nem írhat elő plusz mellékletet az építési
engedély kiadásához.

Ezek tehát az észrevételeik, és kérik, hogy a képviselőtestület ezt tárgyalja meg, és a döntésről
értesítsék őket. Amit a testület tehet, hogy módosítja a rendeletét.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy december 31-ig módosítsák a
rendeletet, és utasítsák a jegyzőt a módosítás elkészítésére.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
129/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy 2012. december 31.
napjáig módosítja a „Az építése jogszabályok által előírt számú
gépjármű parkoló létesítési kötelezettségének teljesítéséről és a
parkolóhelyek megváltásáról” szóló 9/2009. (V.15.) számú rendeletét.
Képviselőtestület utasítja a jegyzőt a rendeletmódosítás előkészítésére.
Határidő:
Felelős:

2011.december 31.
Székely Szilárd polgármester

6./ Álláshelyek betöltése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT Tanács ülésen a Tanács néhány tagja
sérelmezte, hogy a sásdi képviselőtestület gyakorolja a gesztorsággal járó jogait. Elmondta,
hogy kénytelenek, mert sem Sásd nem tudja hozzátenni a költségvetése alapján azt a
működési összeget, ami szükséges az ÁMK működéséhez, sem a falvak jelentős része sem
tudja jelenleg ezt finanszírozni, viszont a fizetésekről a sásdi önkormányzatnak kell
gondoskodni, akkor is, ha ezt az egyes fenntartók elmulasztják. Éppen ezért, mivel a
felelősség teljes mértékben a sásdi önkormányzaté és a gazdasági krízis állapotát élik, a sásdi
testület ezért úgy döntött, hogy élni kíván a jogával. TOT Tanácshoz az ÁMK és a Zeneiskola
igazgatója kéréssel fordultak bizonyos álláshelyek betöltésével kapcsolatban. A TOT Tanács
mind a két kérést megalapozottnak találta és javasolta a sásdi testületnek, hogy tárgyalja meg
és fogadja el.
A kérést a képviselők írásban megkapták. A Zeneiskola kérését anyagilag alátámasztotta az
Igazgató Úr, hogy az idei évben nem lesz emelés, a TOT Tanács részéről azonban elhangzott
olyan javaslat is, hogy munkaviszony keretében, nem határozatlan idejű, tehát nem álláshely
bővítéssel kell járnia, hanem esetleg megbízási szerződéssel is lehet, ez pillanatnyilag ugyanis
olcsóbb az önkormányzatnak. Jelenleg fél álláshelyen van az illető, ha hozzájárulnak akkor ¾ed álláshelyre kerülne, úgy megmaradna a fél álláshelye és külön megbízási szerződéssel
kiegészülne a munkaviszonya, vagy 3/4-ed álláson lenne. Az Igazgató Úrral abban
egyetértettek, hogy várhatóan a zeneiskola pedagógusok bérét is át fogják venni. Hogy milyen
struktúrában azt egyelőre nem tudják pontosan, de onnantól a bérfizetés a magyar állam
gondja lesz, de idén még nem így van.

Csajághy Miklós Zeneiskola igazgatója elmondta, hogy a fűtést, világítást is átveszik, az
óvodát és a bölcsődét nem.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy itt már csak az kérdés, hogyan állapítja meg a
pedagógus létszámot, hogyan szervezi át az oktatási intézményeket. A kistérségi oktatásnak
ott lett volna a rációja, hogy amikor egy kistérségi oktatási intézmény van, és esetleg egy
pedagógus dolgozik fél álláshelyen Gödrében, lehet hogy ugyan az a pedagógus Sásdon is
tanítana. Vagy lehet, hogy egy iskolában nagy gondot okoz, hogy egy státuszon lévő
pedagógusnak hogyan szedik össze az órát. Kistérségi oktatásnál taníthatna két faluban is, és
jobban járna, mert biztonságban lenne az állása.
Csajághy Miklós Zeneiskola igazgatója elmondta, hogy álláshelyre akarják adni a pénzt,
nem külön normatívát.
Pál Csaba képviselő szerint az a kérdés, hogy mi lesz szeptemberig.
Székely Szilárd polgármester azt mondta, hogy jövőre, március után már kihúzzák a
jelenlegi koncepció szerint, csak ne faragják meg drasztikusan a bevételeiket. A pénzügyi
irodavezető már tanulmányozza a jövő évi költségvetési tervezetet, és úgy tűnik, hogy nem
adnak az önkormányzatoknak több pénzt, csak kevesebbet ne kapjanak szeptemberig.
Lehet, hogy a Zeneiskola jól fog kijönni majd az új helyzetből, mert a térségben a legjobb
zeneiskolát adják át, de ezek nyitott kérdések, nagy verseny lesz, mert Mágocson,
Vásárosdombón is van zeneiskola. Sásdi zeneiskola csak a súlyára alapozhat, hogy itt van
infrastruktúra, a széles körű szakmai háttérrel rendelkezik, nagyon jó a minősítése, stb.
Az ÁMK kérése az, hogy december 31-ig, határozott időre, engedélyezzenek egy takarító
álláshelyet, mivel Nagy Lászlóné takarítónő áthelyezéssel a HSZAK-hoz került, és kevés a
takarítónő.
Elmondta, hogy azért van szükség ezekre a döntésekre, mert a sásdi testületnek van egy olyan
döntése, hogy létszámstop van jelenleg, és bármilyen döntést hoz bárki, csak a sásdi testület
egyetértésével és határozatával lehet felülírni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, nem tetszik neki, hogy a kérés akkor érkezett,
amikor a takarítónőt már alkalmazzák, erről nem tudott a testület.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy közölte Nagy Róbert ÁMK gazdasági
igazgatóhelyettessel, hogy volt a képviselőtestületnek egy olyan döntése, amit nem tartott be!
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy nem vettek fel senkit,
Nagy Lászlóné átment a HSZAK-hoz!
Székely Szilárd képviselő ismételten felhívta Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes
figyelmét arra, hogy van a sásdi testületnek egy olyan döntése, amelyet sem ő, mint
polgármester, és sem Nagy Róbert nem írhat felül, ez a sásdi testület kizárólagos jogköre. A
határozatban az áll, hogy ha megüresedik egy álláshely, akkor sem tölthető be a testület
jóváhagyása nélkül! Itt ez az ominózus eset van! Kérte, hogy vegye figyelembe a testület
döntését. Természetesen megérti, hogy 3 takarítónővel megbukik az egész takarítás.
Oda kell ezekre figyelni, mert ha kapnak majd egyszer egy ellenőrzést, akkor lássák, hogy a
testület betartja a határozatait, és az általa működtetett intézmények is törvényesen járnak el.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy nem lehetne továbbfoglalkoztatni, jövőre is,
nagyon jól végzi a munkáját, az ő részükön rend és tisztaság van, aminek nagyon örül.
Rabb Győzőné alpolgármester szerint azért, mert megbecsüli azt, hogy van munkája, örül
neki, hogy dolgozhat.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy
fogadják el mindkét kérelmet azzal, hogy a Zeneiskolában megbízási szerződéssel, az
általános iskolában pedig 2011. december 31-ig határozott ideig betölthető a két álláshely.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
130/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a 95/2011.(VII.26.) KTH.
számú határozatára tekintettel úgy döntött, hogy a
Sásdi ÁMK Zeneiskolájában engedélyezi ¼ álláshely
betöltését a 2011/2012-es tanévben megbízási szerződés keretében.
Határidő:
Felelős.

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
131/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a 95/2011.(VII.26.) KTH.
számú határozatára tekintettel úgy döntött, hogy a Sásdi
ÁMK-ban megüresedett takarítói álláshely betöltését 2012.
december 31. napjáig határozott idejű szerződés keretében engedélyezi.
Határidő:
Felelős.

azonnal
Székely Szilárd polgármester

7./ Pannon Szakképzés Szervezési Társulásba helyettes tagok delegálása
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás
ügyeit a múltkori ülésen már tárgyalták, amikor Jusztinger Krisztina lemondott tagságáról.

Ennek a társulásnak azonban három fóruma van, ahol a testület képviselteti magát. Az egyik a
Társulási Tanács, ahol Pál Csaba a képviselő, a Pénzügyi Bizottság, ahová Dr. Jusztinger
Jánost delegálták, és van egy Szakképzési és Koordinációs Bizottság, amelynek Gáspár
Andrea a tagja.
Azt kérik, hogy minden tagnak legyen egy, a testület által hivatalosan megnevezett helyettese.
A múltkori döntésben kimondták, hogy ha Dr. Jusztinger János nem tud részt venni az ülésen,
akkor őt Pál Csaba helyettesíti, viszont nincs kimondva az, hogy Pál Csabának ki a helyettese,
és hogy Gáspár Andrea helyett ki jár el. Ezt most ki kell mondani és el kell juttatni a társulás
felé.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a Társulási Tanácsban Pál Csabát Dr.
Jusztinger János helyettesítse.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
132/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Pannon
Szakképzés Szervezési Társulás Társulási Tanács tagjának
delegált Pál Csaba képviselőt akadályoztatása esetén
Dr. Jusztinger János képviselő helyettesíti.
Határidő.
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Papp Melinda mb. aljegyző a koordinációs bizottsággal kapcsolatban elmondta, hogy úgy
épült fel, hogy mindenütt a képviselőtestület képviselteti magát, Gáspár Andrea így kicsit
kilóg a sorból, mert egyedül ő van ott intézményvezetőként, mert a testület ezt a feladatot
rátestálta. Gáspár Andrea azt kéri, hogy ha van a képviselőtestületben olyan személy, aki
szeretné őt helyettesíteni ebben a funkciójában, akkor az jelentkezzen. Amennyiben a testület
ezt nem tudja vállalni, akkor Horváth Miklóst javasolja a helyettesítésre.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Gáspár Andrea nagyon jól képviseli az
iskolát, a tankonyhán a nyílászárók cseréje ebből a szakképzési pénzből történt meg.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a Szakképzési és Koordinációs Bizottságba
Gáspár Andrea akadályoztatása esetén Horváth Miklóst delegálják.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.

Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
133/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy Pannon
Szakképzés Szervezési Társulás Szakképzési és Koordinációs
Bizottságába delegált Gáspár Andreát akadályoztatása esetén
Horváth Miklós helyettesíti.
Határidő.
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Határozathozatal után Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a 8. napirendi pontot az
önkormányzat anyagi érdekeire való tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
134/2011.(X.13.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy
az önkormányzat üzleti érdekeire tekintettel a 8.napirendi
pontot zárt ülés keretében tárgyalja.
Határidő.
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester a nyilvános képviselőtestületi ülést bezárta, a testület zárt ülésen
folytatta az ülésezést.

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Papp Melinda
mb. aljegyző

