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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. március 28. napján tartott rendkívüli testületi
üléséről.
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr.
Jusztinger János, Jusztinger Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol: Hausmann Mária képviselő

Székely Szilárd polgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
- Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítését,
- 2013. évi közbeszerzési tervet,
- Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletét.
Megkérdezte van-e ettől eltérő más napirendi javaslat?
Más napirendi javaslat nem volt javasolta, hogy a fent javasolt napirendi pontokat fogadják el.
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete a fenti javaslatot egyhangúlag elfogadta.

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1./

Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti önkormányzati bérlakás értékesítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a vevő állapota javult, továbbra is szeretné a
lakást megvásárolni. Ha mégis valami közbejönne, akkor az általa megjelölt örökös belépne,
és ő tovább vállalná a kötelezettségeket. Személy szerint a vevő lányáról van szó, ő lépne be
tulajdonostársként.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület a korábbi döntését ennek megfelelően
módosítsa, és az ügyvéd ez alapján készítse el az adásvételi szerződést.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadják el a fenti javaslatot.
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Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, javaslata, hozzászólása?
Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
35/2013.(III.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy hozzájárul Halász Ferencné
Baranyajenő, Kossuth L. u. 12/A. szám alatti lakos kérelméhez. Ennek
megfelelően a Sásd belterület 54/12/A/9. hrsz. alatt felvett lakás megnevezésű
53 m2 területű, Sásd, Fáy A. u. 38. II/9. szám alatti üresen álló önkormányzati
bérlakást Halász Ferencné Baranyajenő, Kossuth L. u. 12/A. és leánya Fábián
Erika Sásd, Rákóczi út 20. I. emelet 2.a. szám alatti lakosok részére értékesíti
½-1/2-ed arányban 3.500.000,-Ft vételárért.
A képviselőtestület a tárgybani 24/2013. (II.14.) KTH. számú határozatában
foglalt értékesítési feltételeket egyéb kérdésekben továbbra is fenntartja azzal a
kiegészítéssel, hogy a fennmaradó vételár megfizetésének idejére tulajdonjog
fenntartással él.
Felelős:
Határidő:

2./

Székely Szilárd polgármester
az adásvételi szerződés megkötésére 2013. április 10.

Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ennek az elfogadása március 31. Ezért volt most
javasolt ezt a tervet elfogadni.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ennek lényege az, hogy két fő pályázat, az egyik a
KEOP ívóvízminőség javító pályázat, a másik pedig a DDOP-s pályázatnál az óvoda
felújításánál a közbeszerzések miatt szükséges az építésnél, az árubeszerzésnél, a
szolgáltatásnál. A kiadott anyaghoz képest változás, hogy nemzeti közbeszerzési eljárás
értékhatár van. Az építési beruházásoknál 49.684 eFt a beszerzés várható nettó értéke.
Júniusban várható a KEOP-os építési beruházás kezdési ideje magának a eljárásnak, ennek
353.458 eFt a várható nettó értéke.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a KEOP-os nagy pályázat lesz testületi hatáskör. A
többinél ami közbeszerzés a nemzeti értékhatár alatti, abban pedig a Pénzügyi Bizottság dönt.
A polgármester egy személyben csak abban dönthet, ahol nincs közbeszerzési ajánlat.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy fogadja el az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2013. évi
közbeszerzési tervét.

3

Megkérdezte van-e valakinek más kérdése, javaslata, hozzászólása?
Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
36/2013.(III.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt Sásd Város Önkormányzatának 2013. évi közbeszerzési tervét.
Felelős:
Határidő:

3./

Székely Szilárd polgármester
azonnal

Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendelete
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a képviselőtestület 2013. március 12. napján
tárgyalta és elfogadta az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletét. Ennek a
rendeletnek a tartalmát viszont meg kellett változtatni azzal, hogy az ÁMK költségvetését
külön a TOT. költségvetésében kell szerepeltetni, így azt a Települések Oktatási Társulása
Tanácsa fogadja el, a sásdi költségvetésben viszont nem szerepelhet az ÁMK. Ez még azzal is
járt, hogy az intézményt nem az önkormányzat, hanem a TOT. finanszírozta az
önkormányzattól átvett pénzeszközből. A kiadott új anyag ezeket a változásokat tartalmazza.
Ezért a 2/2013. (III.14.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

Székely Szilárd polgármester megkérdezte van-e valakinek más kérdése, javaslata,
hozzászólása?
Kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy a rendeletet fogadják
el.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
3/2013. (III.29.) Önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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4./

Egyebek

Rabb Győzőné alpolgármester a mai nap folyamán értesült arról, mely szerint Dr. Bánfi
Zoltán háziorvos úgy nyilatkozott, hogy 2013. május 1. napjától az ügyeletet nem kívánja
tovább működtetni, erről mindenképp tájékoztatni kívánta a képviselőtestületet. Bánfi doktor
levelet irt Mindszentgodisára és Vásárosdombóra. Az indoklás, hogy a feltételek nem
biztosítottak, a finanszírozás nem elegendő és ebből nem tudja finanszírozni a kiadásokat. Ezt
most írásban is megtette a doktor úr. Úgy tudja, hogy Dr. Farády Mária háziorvos ígéretet tett
arra, hogy aljegyző asszonynak készít egy kimutatást és elküldi majd részére. Annyit mondott
a doktor úr, hogy ezt a kimutatást a mai napon elküldte.
Pál Csaba képviselő elmondta, ő is beszélt a doktor úrral, akkor úgy nyilatkozott, ha az
önkormányzat az anyagi feltételeket biztosítja részére, akkor továbbfolytatja az ellátást.
Székely Szilárd polgármester amikor ő beszélt a doktor úrral, neki is azt mondta, hogy a
feltételek biztosítása mellett biztosítja tovább az ellátást, de azt nem mondta, hogy május 1-től
nem hajlandó az ügyeletet ellátni. Javasolt a doktor úrnak, hogy írjon levelet a
polgármestereknek, hogy milyen feltételekkel biztosítja tovább ezt az ellátást. Ő beszélt a
dombóvári kistérséggel, ott úgy nyilatkoztak, hogy nem fogadnak senkit a sásdi térségből,
mert közel 35 ezer beteget látnak el.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Hammer Attila telke végében lévő zsilip nem
készült el, attól félnek, hogy jönnek az esőzések és baj lehet.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem lesz annyi eső, hogy baj legyen, majd
beszél a Hammer Attilával.
Mivel több napirendi pont nem volt Székely Szilárd polgármester megköszönte a
megjelenést, a testületi ülést bezárta.

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

