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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. április 25. napján tartott 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, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla 
jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető, Gálné Banizs 
Gabriella a Sásdi ÁMK mb. igazgatója  

 
Igazoltan távol: Jusztinger Krisztina és Hausmann Mária képviselő 
 
 
Székely Szilárd polgármester tiszteltettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a 
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg: 

- Pannon SZASZET megszűnését, 
- Sásdi Vendéglátóipari Szakképzőiskola részére helyiség biztosítását, 
- Önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása című pályázat beadásához 

támogató nyilatkozat adását és bérleti szerződések megkötését, 
- A Sásdon 2013. március 29. – április 1-i árvízi védekezéssel kapcsolatos vis maior 

támogatási igény benyújtását. 
 

Javasolta továbbá, hogy a kiadott meghívóban szereplő 11./ napirendi pontot a meghívóban 
szereplő 1./ napirendi pont előtt tárgyalják meg, majd ezt követően 3./ napirendi pontként a 
meghívóban szereplő 16./ napirendi pontot tárgyalják meg. A meghívóban szereplő 15./ 
napirendi pontot a fent felvett napirendi pont (Önfenntartást célzó szociális szövetkezetek 
támogatása című pályázat beadásához támogató nyilatkozat adása és bérleti szerződések 
megkötése) után tárgyalják meg. Majd ezt követően a meghívóban szereplő 10./ napirendi 
pontot.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta, hogy a meghívóban szereplő 6./ napirendi pont tárgyát 
egészítsék ki a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadásával.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt és a fent javasolt 
napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadják el. 
 
A képviselőtestület a meghívóban kiadott és szóban előterjesztett napirendi pontokat az alábbi 
tárgyalási sorrendben egyhangúlag, vita nélkül elfogadta. 
 
1.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve és 2012. évi 

mérlegbeszámolója 
Előadó:  Merk Zsolt ügyvezető 
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2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
3.) Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet működéséről 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Rabb Győzőné alpolgármester 

 
4.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
5.)  Beszámoló az önkormányzat 2012.évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 

rendelet elfogadása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

6.)  A 2014. évi költségvetési koncepció    
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
7.) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIKI) 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
8./ Önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása című pályázat beadásához 

támogató nyilatkozat adása és bérleti szerződések megkötése 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
9.) Közrend, közbiztonságot érintő pályázat benyújtása 

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
10.) Halott hűtési díjak áttekintése 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 
11.) Beszámoló az önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső 

ellenőrzés rendszeréről és a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
  

12.) A Képviselőtestület 2013. évi munkaterve   
Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
13.) Köztisztasági rendelet módosítása 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 
14.) Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata  

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
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15.) Települések Oktatási Társulása megszüntetésének és az ÁMK átvételének 

kezdeményezése 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
16.) Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének véleményezése 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 
17.) Önkormányzat szakfeladatrendjének módosítása 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 

18.) Sásdi Vendéglátóipari Szakképzőiskola részére helyiség biztosítása 
Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

19.) Pannon SZASZET megszűnése 
Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 

 
20./ A Sásdon 2013. március 29. – április 1-i árvízi védekezéssel kapcsolatos vis maior 

támogatási igény benyújtása 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
21.) Beszámoló a polgármester átadott hatáskörében hozott döntéseiről 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
 
 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  

 
1.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve és 2012. évi 

mérlegbeszámolója 
Előadó:  Merk Zsolt ügyvezető 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Ács Ferencné könyvelő szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Kft. a 2012. évet 4.493 
eFt mérlegfőösszeggel zárta. Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy a Kft. közhasznúsága 
veszélyben van, mivel a Kft. gazdálkodásában a vállalkozási bevétel és költségarány az előző 
két évben meghaladta a törvényben megállapított 60 %-ot.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, ha átalakul a kft. akkor az önkormányzat onnantól 
kezdve nem adhat működési célú támogatást? 
 
Ács Ferencné könyvelő elmondta, hogy igen. Elmondta, hogy a könyvvizsgálóval majd 
megbeszélik, nagyobb a rálátása ezen dolgokkal kapcsolatban. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a Felsőegerszeg 600 eFt mit jelent? 
 
Merk Zsolt  ügyvezető elmondta, hogy egy pályázat keretében dolgoztak, mely 
utófinanszírozott volt. Ők kifizették az egészet és utána visszaadtak 600 eFt-ot.  
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi 
mérlegbeszámolóját fogadja el.   
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
37/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt  Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2012. évi mérlegbeszámolóját 
elfogadta. 
 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal 
 

Merk Zsolt  ügyvezető elmondta, hogy a nem finanszírozott tételek továbbra sincsenek 
rendezve.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság 
ezt külön tárgyalja meg.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző sajnos lefagyott a rendszer és emiatt nem tudták kiküldeni időben az 
anyagokat email-on.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti 
tervét fogadja el azzal, hogy a kft. le nem finanszírozott tételekkel kapcsolatban a Pénzügyi 
Bizottság tárgyalja meg és erre vonatkozóan keressen megoldást.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
38/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2013. évi 
üzleti tervét elfogadta azzal, hogy a kft. le nem finanszírozott tételeit a 
Pénzügyi Bizottság tárgyalja meg és erre vonatkozóan keressen 
megoldást.  

 
  Felelős : Székely Szilárd polgármester 

Határidő: azonnal 
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2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés 

között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Székely Szilárd polgármester az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a KIK 
részére megküldte azt a tájékoztatót, mely tartalmazta, hogy milyen javaslatokat tett az 
ügyvéd úr. Úgy gondolta, hogy a KIK részéről van olyan szándék, hogy  a KIK szeretné 
üzemeltetni, használni az ingatlant.  
 
Kocsisné Walter Ilona KIK tankerületi igazgató  elmondta, hogy ez természetesen így van, 
tartják magukat ahhoz, amit az iskola szeretne. A földhivatalnál az iskola van bejegyezve 
tulajdonosnak, így közel 17 éve minden az általános iskolánál volt. Az üzemeltetéssel 
kapcsolatban úgy gondolta, hogy mindig az üdülési díjakból fizették a rezsiköltségeket. 
Mindenféle önkormányzati segítség nélkül berendezték az üdülőt, tárolót, kerítést építettek. 
Rákötöttek a szennyvízre. Sok minden olyan dolog történt, ami növelte az ingatlan értékét. 
Úgy gondolja, hogy az örökhagyónak az akaratát figyelembe kell venni. Ahogy a 
polgármester mondta, hogy az átadás átvételben nem szerepelt, hiszen nem is volt az 
önkormányzat tulajdona. Megbeszélték már a jegyző úrral, hogy erre külön kötnek majd egy 
megállapodást.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, ha ennyire nem tudnak majd egyetérteni, akkor ezt 
az ingatlant senki sem fogja használni. A felelős őrzés figyelembevételével lezáratta az 
ingatlant. Arra keres megoldást, hogyan kerül az ingatlan az alapító okiratban leirt szerinti 
tulajdonoshoz. Ugyanis a TOT. Sásdi Általános Iskolája kapta meg tulajdonba, majd a 
balatonfüredi földhivatalba is ez került bejegyzésként. A döntés miatt fogadtak jogi szakértőt, 
aki világosan leírta, hogy pillanatnyilag a KIK-nek nincs köze ehhez az ingatlanhoz. Személy 
szerint szeretné, ha továbbra is az iskola használná az ingatlant, de rendezni kell a 
tulajdonviszonyokat. Erre vonatkozóan kell egy eljárást lefolytatni. Az ingatlan tulajdonjoga 
egyelőre rendezetlen, ezt leírta a szakvélemény.  
 
Kocsisné Walter Ilona KIK tankerületi igazgató  elmondta, hogy a tulajdonjog 17 éve az 
általános iskoláé.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte mi a véleménye arról az ügyvédi állásfoglalásról, 
amit a KIK igazgatójának megküldött? 
 
Kocsisné Walter Ilona KIK tankerületi igazgató  elmondta, hogy ő nem jogász, viszont az 
anyag 1. oldalán az ügyvéd úr leírta, hogy megfelelő dokumentumok hiánya miatt hozta meg 
ezt az állásfoglalását. Úgy gondolta, hogy a KIK jogásza és az önkormányzat jogásza által 
hozott állásfoglalások alapján kellene dönteni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta ez így van, de az ingatlan tulajdonjoga és használati 
joga rendezetlen. Annak idején az iskola elfogadta a tulajdont, ennek alapján az 
önkormányzat bevezette az alapítóknak a vagyonkataszterébe és folyamatosan a költségvetési 
szerv kataszterébe szerepeltették. Emiatt tavaly szeptember 6-án napirendre tűzték, hogy 
rendezzék az ingatlan sorsát. Sajnos azóta nem érkezett más erre vonatkozó javaslat. Ezért 
kért egy szakvéleményt, hogy mi legyen az ingatlan sorsa.  
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A TOT. Sásdi Általános Iskolája, mint költségvetési szerv megszűnt. Az összes 
vagyontárgyáról rendelkezni kell. De az alsóőrsi ingatlanról nem lett rendelkezés. Tudomása 
van arról, hogy az intézmény alapító okirata a KIK intézményébe tagolja be, de a KIK csak az 
oktatási célra szolgáló vagyont kezeli. Az önkormányzatnak nincs olyan szándéka, hogy a 
nevezett ingatlant más célra használja, de valahogyan ezt rendezni kell. A nemzeti vagyonról 
szóló törvény alapján az ÁSZ mindjárt észreveszi, hogy ez az ingatlan az önkormányzatnál 
van és nem kezdeményezik a tulajdonjogának a rendezését. Ezért kezdeményezte a tavalyi 
évben, hogy ezt rendezzék, mert ha az önkormányzat tulajdonába került volna, akkor át tudták 
volna adni akár a KIK-nek vagy az iskola alapitványának is. A mostani állapot szerint 3 
verzió lehet. Az alapító okiratának megfelelően a vagyonkataszterük alapján bekerül az 
önkormányzat vagyonkataszterébe, vagy megvizsgálják az örökösödési szabályokat és 
esetlegesen visszamenőlegesen visszakerül az örökösökhöz, vagy pedig a Magyar Állam 
tulajdonába kerül. Tavaly szeptember 6-án mindez elhangzott. Mostantól fogva a felelős őrzés 
szabályai szerint az önkormányzat az intézmény költségeit felvezeti, akinek a tulajdonába fog 
kerülni, akkor ezen költségekkel együtt. Miután az önkormányzat nem fogja ezt az ingatlant 
használni, nem fogja a tulajdonjogra irányuló bírósági eljárást kezdeményezni, ugyanis 
pillanatnyilag az önkormányzatnak ez nem érdeke.  
 
Pintér Gábor képviselő úgy gondolja, hogy 8 munkanapon belül válaszolt az igazgató 
asszony, úgy érzi, hogy udvariatlan volt ez a cselekvés, hogy lezáratták az ingatlant. 
Mindenkinek az az érdeke, hogy rendeződjön ez a helyzet. A legutolsó levél alapján 
megérkezett az igazgató asszony levele, de addigra már megtörtént a birtokbavétel vitatható 
módon, hogy ez most jogos vagy sem. Fenntartja azt a véleményét, hogyha le tudnának ülni 
mindezekről tárgyalni és meg tudnának állapodni mindannyian, hogy rendeződjön ez a 
helyzet akár úgy, hogy kerüljön át az önkormányzathoz, de akkor kérnek egy garanciát ez 
alapján, hogy a pedagógusok használhassák ezt az üdülőt. Helyezzék el a kulcsot ott, ahol 
eddig volt, az iskolánál. Mindenképpen békességgel oldják meg ezt a dolgot.   
 
Székely Szilárd polgármester elmondta az a baj, hogy az önkormányzat ezt az ingatlant nem 
használhatja, amíg nem mondják ki, hogy ki használhatja.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a helyzet rosszabb, mint volt. Eddig nem így 
gondolta, de a jogi szakértői vélemény óta más  a helyzet. Ez az ingatlan nem azért lett 
lezárva, hogy bosszút álljanak bárkin is, hiszen ezek a levelek nem erről szóltak. Ha 
figyelmesen elolvasták a szakértői véleményt az 1. oldal 1./ pontja azt írja, hogy maga a 
tulajdonjog bejegyzése is törvénysértő, ugyanis nem létező jogi személyre jegyezték be. 
Valószínű, hogy a közjegyző hibázott és nem a földhivatal. Kérték az intézménytől az 
örökléssel kapcsolatos iratok másolatát, amit nem kaptak meg, ezért a jogi szakértőjük 
kénytelen volt a hatályos jogszabályok alapján eljárni. Így a jogi megítélése sajnos áll. Ezt az 
ingatlant jelenleg olyan jogi személyre jegyezték be, aki Sásdon nem létezik, soha nem is 
létezett. Ezért van baj, ezért nem lehet már ezt tovább halogatni, mindenképp rendezni kell ezt 
a helyzetet. Sajnos belép a Ptk-ának az a szabálya, mely kiosztásra is került, hogy innentől 
kezdve, mivel az önkormányzat nyilvántartásában van, mert eddig is ott volt, így az 
önkormányzatnak a felelős őrzés szabályai szerint kell az ingatlant kezelni. A szakértő leírta, 
hogy a tulajdonjog vitatott, ebből az is következik, hogy addig senki sem használhatja 
akármilyen érdekek is vannak itt, amíg ennek az ingatlannak a tulajdonjoga nem rendeződik. 
Eddig jóhiszeműként használták, viszont innentől kezdve, mivel tudják a problémát, 
rosszhiszeműként használnák és az aki majd tulajdonos lesz, az onnantól kezdve kártérítési 
pert indithat az önkormányzattal szemben.  
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Ezért egy személyben a polgármester, másodsorban pedig a jegyző felel. A tartalékkulcsok az 
önkormányzatnál voltak, ez nem volt annyira kardinális kérdés, viszont a papírokra nagy 
szükség lett volna, de sajnos nem kapták meg. A pótkulcsokkal be tudtak menni az épületbe, 
de sem villany, sem víz nincs már. A törvény egyértelműen felelőssé tesz azért, hogy ennek a 
szabálynak érvényt szerezzenek, mert egyértelműen ők felelnek. Ha bárki bemegy oda az 
önkormányzat tudta nélkül, akkor annak büntetőügy lesz a vége. Elmondta, hogy azok a 
közoktatási intézmények, amelyek megszűnnek, mint önkormányzati intézmények 
valamennyi ott nyilvántartott ingatlan és ingóság átkerül a székhelytelepülés mérlegébe 
kivétel nélkül és  második lépcsőben azok kerülnek be a KIK-nek, mint költségvetési 
szervnek a mérlegébe és kivezeti az önkormányzat, amelyeket a megállapodás alapján át 
kellett adni. Ebből az következik, mivel hogy az alsóőrsi ingatlan nem volt benne, hiszen 
benne sem lehetett, a törvény nem engedte meg, automatikus, ezért a mérlegben itt kellett 
maradnia.  
Ezért nagyobb a baj, mert már nincs mozgástér. A felelős őrzés szabályai súlyosak, ennek van 
egy olyan rendelkezése, hogy amennyiben új tulajdonosa lesz vagy valaki más, aki, mint 
önkormányzat, aki eddig felelt mindezekért, a 16 év alatt felmerült költségeiket kérhetik, sőt 
követelhetik. Számításai szerint ez legalább 5 mFt.  
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató megkérdezte, hogy az önkormányzat a 17 év 
alatt milyen ráfordítást végzett azon az ingatlanon? 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az önkormányzat semmi ráfordítást nem végzett.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem ezen kell most vitatkozni. Majd akkor kell 
vitatkozni, amikor meg lesz a tulajdonos és az önkormányzat benyújtja, hogy milyen költségei 
voltak 16 év alatt.  
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató véleménye szerint valamit kell hogy számítson 
az, hogyha a földhivatal bejegyezte az iskolát.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy sajnos semmit nem számit.  
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató úgy gondolja, ha most tényleg jogi 
állásfoglalások alapján próbálnak valamilyen konszenzusra jutni akkor kérné, hogy a KIK 
jogásza is nézze át ezt a helyzetet. Személy szerint szeretné, ha leülnének és ezt 
megbeszélnék.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő a végrendeletből egyértelműen kiderül, hogy az örökhagyó 
kinek adta az ingatlant, ezt a végrendeletet kellene látni. Ha ebből a szándék 
kikövetkeztethető, akkor annak érvényt lehet szerezni. Ha ebből az látszik, hogy az örökhagyó 
a sásdi általános iskolát jelölte meg, akkor ezen az úton kell továbbmenni. Elolvasta  a jogi 
szakértő véleményét, ez teljesen egy jogi zűrzavar. A jogszabályok alapján a helyes megoldás 
ott van, hogy ez az üdülő az államé. De nyilván az örökhagyó akaratának ez nem felel meg. 
Ezért kellene megnézni a végrendeletet és értelmezni. Megkérdezte, hogy valaki már 
megtámadta ezt a bejegyzést? 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy eddig ilyent még senki nem tett.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta az örökösök nem is tudnak erről.  
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Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogyan lett akkor ebből ügy? 
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató elmondta, hogy ez helyileg keletkezett, ezért 
kellene ezt helyben megoldani. Mindenképpen figyelembe kellene venni a tanárok akaratát.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint, ha ezt jogi útra terelnék, akkor ez minimum 2 év. 
Ezáltal 2 évig ebben az üdülőben senki sem fog nyaralni. Azt a megoldást kellene megtalálni 
valahogy, hogy a pedagógusok az idei és a jövő évben is tudjanak nyaralni.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő találni kellene egy olyan szervezetet, akinek a nevére ez a 
tulajdonjog bejegyezhető lehessen.  
 
Pintér Gábor képviselő van erre szervezet az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta az a baj, hogy az önkormányzat csak tulajdonosnak 
adhatja át az ingatlant.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester tisztában van azzal, hogy mit mondott e napirendi pont 
kapcsán a tavalyi évben tartott testületi ülésen. Ő azt mondta, hogy ez nincs előkészítve, nem 
tudja mi van ezekkel a jogi dolgokkal, mert nem kaptak hozzá anyagot. Azt sem tudta, hogy 
mi áll a végrendeletben. Akkor beszélt a közjegyző úrral és érdeklődött ez ügyben, hogy mi a 
meglátása. Annyit mondott a közjegyző úr, hogy itt nagyon nincsenek rendben a dolgok. Ha 
elkezdik a dolgokat boncolgatni akkor baj lehet. Akkor azt mondták neki, hogy az a 
közjegyző nem tudja, hogy itt mi a helyzet. Úgy gondolja, hogy a pedagógusoknak ez egy 
nagyon fontos dolog. Akkor ő ott felajánlotta, hogy ezt járják körbe. Elmondta, hogy ő az 
alapítvány elnöke, bármikor módosíttatja az alapítvány alapító okiratát. Látja, hogy nem 
történt semmi ez ügyben. Most úgy érzi, hogy ő a hibás, hogy az alapítvány elnökeként neki 
kellett volna lépnie, vagy kezdeményeznie azt, hogy ez jogilag átkerüljön. Ő felajánlotta a 
segítségét, hogy járják körbe és térjenek vissza a következő ülésen erre.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy neki teljesen mindegy kié az ingatlan, egy a 
fontos, hogy törvénytelen dologba nem akar belemenni.  Nem bűnbakot keres, azt a látszatot 
szeretné elkerülni, hogy akár ő, akár a jegyző úr legyen a bűnbak.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta úgy tűnik, hogy akkor sem volt már normális jogi 
megoldás.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző ő már tavaly is elmondta, hogy az idei évtől változni fognak a 
jogszabályok és ezzel kapcsolatban probléma lesz. Január 1-től megváltozott az iskola 
üzemeltetője, az iskola, mint költségvetési szerv megszűnt létezni, belépett helyére egy 
országos költségvetési szerv a KIK.  
 
Pál Csaba képviselő neki az a baja, hogy mindjárt itt a nyár és ott a jövő nyár, ha jogi útra 
terelődik, biztos benne, hogy akkor két éven belül ebben nem lesz döntés.  
 
Pintér Gábor képviselő úgy látja, hogy a Halmos ügyvéd úr által küldött anyagban 
nincsenek útmutatók, tehát nem tudnak előrébb lépni.  
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minden lehetőség elhangzott, de mégsem 
döntött a testület.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a végrendelet tartalmát nem ismerik, de a 
földhivatali bejegyzés olyan néven szerepelt, ami ennek az iskolának soha nem volt.   
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Magyar Állam a saját szerveire törvényeket 
alkotott. Viszont tételesen van felsorolva a szakértői véleménybe, hogy állami költségvetési 
szervnek saját tulajdona nem lehet. Csak az állami vagyonkezelő kapja meg és csak ő 
gyakorolhatja, a KIK nincs abban a helyzetben, hogy pert kezdeményezzen. Az állami 
vagyonkezelő, ő tudná indítani kezdeményezés, de akkor az állam tulajdona lesz és nem a 
KIK-é.  
 
Pintér Gábor képviselő a közjegyzői határozat a végrendelet alapján készült el, tehát valahol 
meg kellene keresni ezt a végrendeletet. Sajnos az iskolából tényleg eltűnt ez a papír, érdekes 
módon a legutóbbi vezetés alatt eltűnt ezt a végrendelet, hiszen eddig meg volt.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint a földhivatalban biztosan megtalálható.  
 
Schóber József tankerületi igazgatóhelyettes elmondta, ha közel 70 eFt-ot kifizettek a 
Halmos jogi szakértőnek, akkor a kiskunhalasi közjegyzőt kellett volna megkeresni és el 
kellett volna kérni a végrendelet másolatát. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy március 13-án irt egy levelet az igazgató 
asszonynak, nem érkezett rá semmi.  
 
Tóth Anita  mb. igazgató elmondta, hogy ez nem igaz, annyit irt, hogy ők is jogi szakértőhöz 
fordultak.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, azzal kapcsolatban, hogy mi van az ingatlannal 
kapcsolatos papírokkal, arra semmilyen válasz nem érkezett.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az önkormányzat a felelős őrzés szabályai 
szerint lezárta az ingatlant. Ha valaki használja, azt saját felelősségére teszi majd.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy 17 évig jó volt, akkor miért nem tették addig 
helyre a dolgokat.  
 
 
Székely Szilárd polgármester amikor a hivatal a régi helyén volt, már akkor is előkerült ez a 
dolog. Jegyző úr akkor is elmondta, hogy ezt a helyzetet előbb-utóbb rendezni kell, mert aki 
be van jegyezve, az törvénysértő. Az alapító okirata szerint az önkormányzat a 
vagyonkataszterébe szerepeltetheti a nevezett ingatlant és szerepeltette is.  
A szakvélemény is leírta, hogy az ingatlan tulajdonjoga bizonytalan és a majdani tulajdonos 
majd igényeket támaszthat, ha valaki ezt jogcím nélkül használja.  
 
 
Tóth Anita  mb. igazgató megkérdezte, ha jól értelmezte, akkor a bíróságot nem lehet 
kikerülni ez ügyben? 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen. Kerülhet az ingatlan az állami 
vagyonkezelőhöz, itt talán el lehet érni, hogy az örökhagyó akaratát figyelembe veszi, ugyanis 
ebből a szempontból a végrendelet útmutató. Kerülhet ugyanúgy a sásdi önkormányzathoz, 
ami alapján talán a végrendelet ugyanúgy útmutató. Véleménye szerint kisebb az esélye, de 
kerülhet az örökhagyó utódokhoz is. Egyenlőre nincs olyan, aki odaadná az ingatlant az iskola 
használatába. Akárkihez kerül az ingatlan a későbbiekben az kétségbe nem vonhatja, hogy ezt 
az ingatlan az iskola pedagógusai használták. De rosszhiszeműségnél azt is mondhatják, hogy 
nem használhatták volna  a pedagógusok, mert nem volt tisztázva a helyzet és bármilyen 
követelést támaszthat.  
 
Kocsisné Walter Ilona igazgató megkérdezte a testületet arról, hogy hajlandóak lennének e 
arra, hogy ez ügyben tartsanak egy egyeztető megbeszélést, melynél ott lenne az iskola, az 
önkormányzat és a tankerület? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tartsanak egyeztetést.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy első lépésben be kell szerezni a 
végrendeletet, mert ez az irányadó. Ha nincs más kiút, akkor el kell indítani az eljárást, 
mindazért, hogy elkerüljék a törvénytelenséget.  
 
Pintér Gábor képviselő pillanatnyilag ez az eljárás, ahogy lecserélték a zárat, ez 
birtokháborításnak számit, mivel a tulajdoni lapon a sásdi általános iskola szerepel. Már itt is 
történt egy kis törvénysértés.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy mindenképpen dönteni kell.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, akinek az érdekében áll, hogy a tulajdonjog 
megváltozzon, az szerezze be a végrendeletet. Majd el kell menni a bírósághoz, hogy ez a 
tulajdonjog megváltozzon.  
 
Székely Szilárd polgármester akinek érdekében áll, azok az iskola pedagógusai, végső soron 
ők a kezdeményezettjei ennek az ingatlan használatának. Pillanatnyilag ők lesznek ennek az 
ingatlannak a kárvallottjai is, ha nem rendeződik a tulajdonjog. Ezért az javasolta, hogy az 
iskola pedagógusai akár az alapítványon keresztül, vagy bármin keresztül az önkormányzat 
segítségével együtt rendezzék ennek az ingatlannak a sorsát. Ennek anyagi terhei lesznek, 
hiszen több mindent kell intézni.  
 
Pintér Gábor képviselő az elhangzottakat pozitívan értékelte. Kérte a tankerületi igazgatót, 
hogy a KIK jogi szakértőjénél érdeklődjön még ez ügyben, majd jelezze a polgármester úr 
felé a véleményt.  
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató elmondta, ez akkor lesz teljesen tiszta, ha a KIK 
részéről is megvizsgálja ezt a helyzetet a jogi szakértőjüket.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta a testületnek, hogy polgármesteri javaslat alapján a 
képviselőtestület ajánlja fel a segítségét az iskola közösségének vagy bármelyik olyan 
szervnek, aki az iskola közösség nevében eljár akár anyagi támogatással is, hogy a bíróság 
előtt a tulajdonjog legyen rendezve.  
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Amennyiben a közösség azt kezdeményezi, hogy maga az önkormányzat indítsa el a pert 
abban az esetben pedig az iskola közössége kezdeményezésére elindítaná a pert.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte ez formailag hogyan oldható meg? 
 
Székely Szilárd polgármester az iskola igazgatója ír egy levelet, amiben leírja, hogyan 
döntöttek és mit szeretnének. Ennek a levélnek is szerepe lesz, amikor a bíróság tárgyalni és 
vizsgálni fogja ezen helyzetet.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ezt úgy kell értelmezniük, hogy a tantestület megbízik 
az önkormányzat jóhiszeműségében és segítségében.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző nyilvánvaló, hogy szolgalmi jogot bejegyezni nem lehet, mert nincs 
kinek, de azt előírhatja a bíróság, hogy az örökhagyó szándékai szerint, ami a végrendeletben 
szerepel, úgy legyen az ingatlan használva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pedagógusoknak mindenképp kérni kellene 
az önkormányzatot, hogy mit szeretnének.  
 
Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató elmondta, hogy az átadás átvétel április 30-al 
zárul le a nyilatkozat aláírásával, ennek aláírására szeretne majd kérni időpontot.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy április 30-i időpont megfelel számára. 
A tüdőgondozóval kapcsolatban elmondta, hogy nem lesz tüdőgyógyász orvosuk, 
elképzelhető, hogy lesz, jelenleg még van orvos. Az országos ÁNTSZ-nél van a kérelmük, 
amennyiben nem lesz orvosuk, úgy kérték, hogy jelöljenek ki a lakosság számára elérhető 
helyet tüdőgondozás miatt. Jelenleg várnak az ÁNTSZ álláspontjára. Szeretnék, ha a 
dombóvári rendelőintézetet jelölnék ki a lakosság szempontjából, hiszen a lakosságnak jól 
megközelíthető lenne Dombóvár.  
A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy a közmunka folyik. Mezőgazdasági 
közmunkaprogram keretében 8 fő dolgozik. A temető melletti terület előkészítése megtörtént. 
Az árvízvédelemmel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos húsvétkor árvíz fenyegetett. Az 
átereszek kitisztítására vonatkozóan elmondta, hogy mindig belekerül a hordalék. A vasúti híd 
és a fűzes malomi híd között lévő áteresznél van egy árok, ennek vagy az önkormányzat vagy 
a vízi társulat a kezelője, erre tett javaslatot a Regionális Vízügyi Igazgatóság, hogy ezt az 
árkot a kezelővel tetessék rendbe, mert akkora mennyiségű belvíz húzódik le oda, hogy 
állandóan eltömíti a zsilipet és így nem tud visszazáródni a zsilip, ebből keletkezik a baj.  
Az Ökomenikus Szeretetszolgálattól megérkezett a lakossági élelmiszercsomag, ezen levelet 
aljegyző asszony felé továbbította. Május 27-én lehet elhozni a csomagokat, 200 család 
részesülhet ebben. Kérte a Humánügyek Bizottsága segítségét a csomagok elosztásában.  
Nagyné Mayer Ágnes ügyében megérkezett az írásbeli bírósági leírás, mely szerint nyert a 
pere, így az önkormányzatnak közel 5 mFt-ot kell fizetnie. Megállapították, hogy a fegyelmi 
eljárás során eljárási hibát vétett az önkormányzat, és ezért így a fegyelmi eljárást nem lett 
volna szabad lefolytatnia. Személy szerint nem örült ennek az ítéletnek, ugyanis a bíró nem 
vizsgálta meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzat viszont ebben az esetben semmilyen 
fegyelmi eljárást nem tudott volna lefolytatni. Úgy gondolja, hogy a sors jogot oszt, de 
igazságot nem.  
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A mentőszolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy a mentőszolgálattól megjelent a 
projektvezető és átvették az ingatlan kulcsait. Volt egy kis félreértés, mert valaki azt mondta, 
hogy csak felújításra kerül majd az építmény. Megnézte és állította, hogy milyen jó ez az 
ingatlan. Majd utánanézett és megnyugtatta az önkormányzat képviselőit, hogy lebontásra fog 
kerülni és újonnan építenek majd rá épületet.  
Az óvoda felújításos szerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy végre megtörtént a 
szerződéskötés. Az önkormányzat dönti el, hogy mikortól induljon a projekt. A hirdetmény 
megjelenését követően 45 nap után.  
Az eszközbeszerzés miatt szóltak, ugyanis a projektnek két része van. Van egy 
eszközbeszerzés lába, ami konyhai eszközökből áll és van egy épület felújítás, építkezés láb.  
 
Gálné Banizs Gabriella mb. igazgató elmondta, hogy az óvoda nyári zárva tartásával 
kapcsolatban elmondta, hogy mégis arra jutottak, hogy kinyitják az óvodát augusztus 1. 
napjától. Még meglátják, hogy a bölcsődét alakítják-e ki egy csoportszobának vagy a 
közösségi ház egyik termében.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a közbeszerzést az önkormányzat készíti elő. Június 
3-án lehet csak aláírni a szerződést. A kivitelező kiválasztásában majd a Pénzügyi Bizottság 
fog dönteni. Az ütemezésre nagyon oda kell figyelni, mert az ütemezést meg kell követelni, 
hogy adja be a kivitelező.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte nincsenek még meg a kivitelezők? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 3 kivitelező lesz felkérve ajánlattételre.   
 
Gálné Banizs Gabriella mb. igazgató elmondta, hogy Urvald Péter jelezte írásban is, hogy a 
TÉKA épületén jelentős romlás látható.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez garanciában van, tehát a vállalkozó majd 
kijavítja.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy két új dolgozót vettek fel a hivatalhoz. Az egyik 
dolgozó Vészi Adrienn pályakezdő, szociális és ifjúsági végzettsége van, aki a településekre 
fog kijárni ügyfélfogadást tartani. Ebben meghallgatást azért nem tartottak, mert ő volt az 
egyetlen aki a jogszabályi és a kiirt pályázati feltételeknek megfelelt. A másik dolgozó pedig 
Dr. Papp Leila jogász, komlói lakos, aki a személyzetis és munkaügyi feladatokat fogja 
ellátni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nagyon sokan jelentkeztek, de sok 
jelentkezőnek nem volt megfelelő szakmai végzettsége.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester a tüdőgyógyászati feladatok ellátásával kapcsolatban 
elmondta, hogy a doktornő május 15. napjáig vállalta a feladatok ellátását. Javasolta, hogy 
mindenképpen meg kell köszönni a főorvosnőnek és az ott dolgozóknak a segítségét, 
munkáját egy virággal.  
TOT. Tanács ülésen már beszéltek róla, mely szerint a bérleti díjból linóleumot kellene 
vásárolni, de ehhez a sásdi testületnek az engedélye szükséges.  
Elmondta, hogy a Fúvószenekarnak volt a jótékonysági bálja, szomorúan tapasztalta, hogy 
sajnos nagy volt az érdektelenség városi szinten. Úgy érzi, hogy a testületnek is példát kellett 
volna mutatni, úgy látta, hogy Elek Péter is ezt érezte.  
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Elek Péter áprilisig nem kapott tiszteletdíjat. Beszélt 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetővel és megbeszélték, hogy most van arra lehetőség, 
hogy megkapja az elmaradt tiszteletdíját.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy majd felhívja és megbeszéli, hogy 
mikor jöhet be, megemlíti majd neki, hogy számla és szerződés is szükséges lesz.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy amikor az árvíz volt, pont előtte említette meg a 
rendkívüli testületi ülésen, hogy nem történt meg annak a zsilipnek a megjavítása. Úgy tudják, 
hogy az önkormányzat kötelessége lenne ennek a megjavíttatása. Sajnos nagy pénteken a baj 
bekövetkezett. Ő maga, a jegyző úr és Bódog Tamás voltak kint péntek este a helyszínen, 
miután Rabb Győzőné alpolgármester asszony hívta fel telefonon. Szombat reggel már 
polgármester úr is a helyszínre érkezett. Sajnos visszafelé folyt már a zsilipen a víz, mert ez 
már nem működik jól.  
Kérte, hogy keressék meg kinek a kötelessége ezen zsilipek rendbetétele, megjavíttatása, hogy 
ez nem legyen már gond a jövőben. Megköszönte jegyző úr és Bódog Tamás 
közreműködését, úgy érzi, hogy sikerült megoldani a problémát. Most olvasta a 
köszönetnyilvánító levelet, amit most kaptak meg a testületi anyagban.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta azok a szelepek jók. Azokat a házakat sajnos a 
belvíz mindig veszélyezteti. Sajnos így mindig szivattyúzni kell a vizet. Az önkormányzat 
vásárolt egy szivattyút, melynek összege 210 eFt volt.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, ha rendesen zárt volna a szelep, akkor nem folyt volna 
vissza a víz és ez nem jelent volna meg a Hammerék kertjében.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző véleménye szerint abban az utcában valamelyik családhoz kellene 
ledepózni homokot, zsákot, fóliát, és ha gyorsan jön a baj, akkor az mindjárt kéznél van.  
 
Gálné Banizs Gabriella mb. igazgató elmondta folyamatosan figyelik a közösségi ház 
karbantartási munkálatait. Jelen pillanatban a szerviz szerelőszekrény tartós lefedése lenne 
szükséges, mert jelen pillanatban veszélyes. Ez a kapu mögötti rész, tehát ezt folyamatosan 
berúgják, betörik.  
 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ez nem nagy költség, kb. 50 eFt, ezt mindenképp 
előlegezzék meg. A másik dolog, ő is beszélt Bódog Vilmosnéval, akinek az lenne a kérése, 
mivel a közösségi házban több esemény, rendezvény van, ezért szükséges lenne egy 
kerékpártároló létesitésére.  
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, tudja miről van szó, ez a tároló 650 eFt-ba kerülne, 
amit kapott ajánlatot. Elmondta a tavalyi évben vásárolt a hivatal részére 5 db bicikli 
tárolására alkalmas tárolót 8.000,-Ft-ért, igaz nem fedett tároló, de ez is valami.  
 
Gálné Banizs Gabriella mb. igazgató elmondta a mai nap folyamán történt, hogy a szülők 
megkeresték az ügyben, hogy a hét folyamán több alkalommal bejárhatatlan az óvoda 
bejárata, mert a Várnai doktor ott mossa az autót és sártenger van.   
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ő már nagyon sokszor beszélt vele barátilag 
személyesen ilyen ügyben, akár a méhek ügyében, de ha bármi gond lenne, akkor ennek soha 
nincs nyoma. Így nincs konkrét intézkedés, mert mindig barátilag beszél a doktor úrral. Ismét 
beszélni fog vele, hogy hatósági figyelmeztetést fog kapni azért, hogy úgy tartsa rendben az 
ingatlana környékét, hogy a gyerekek óvodába járását ne akadályozza semmiben. Ő nem fog 
bíróságra járni azért, mert egyszer nem figyelmeztette őt.  
 
Gálné Banizs Gabriella mb. igazgató megkérdezte, hogy közterületen szabad-e autót 
mosni? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem. Ő is kapott már nem egyszer a szülőktől 
levelet, hogy az önkormányzat intézkedjen abban, hogy a gyerekek biztonságban bejussanak 
az óvodába.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a polgármester 
beszámolóját fogadja el a jegyző úr által tett alsóőrsi ingatlannal kapcsolatos határozati 
javaslattal együtt.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
39/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és 
a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 
elfogadta azzal, hogy  
A polgármesteri javaslattal egyetértve az alsóőrsi üdülő tulajdonjogának jogi 
rendezését a képviselőtestület elősegíti.  
Ennek keretében minden olyan szervet, civil szervezetet támogat akár 
anyagilag is, amely a végrendeletben foglalt örökhagyói akarattal összhangban 
hajlandó a bíróság előtt pert indítani. Amennyiben az iskola tantestülete az 
önkormányzatnál írásban kezdeményezi, a képviselőtestület az önkormányzat 
nevében és költségére bírósági pert indít. Ebben az esetben a kereset tartalmára 
minimális követelmény, hogy a jogi szakértői vélemény alapján tulajdonos 
Sásd Város Önkormányzata, de mindazokkal a terhekkel és kötelezettségekkel, 
amelyek a végrendelkező akaratának érvényt szerez.  

 
Határidő: megkereséstől számított 30 nap 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
3.) Beszámoló a központi háziorvosi ügyelet működéséről 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Rabb Győzőné alpolgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nagyon fontos kérdés a háziorvosi ügyelet. 
Írásos levélben leírta a doktor úr, hogy május 1. napjától nem kívánja tovább végezni az 
orvosi ügyeletet, megköszönte egyben az önkormányzat támogatását. Az orvosi ügyelet 
Sásdon és más településeken is nagyon fontos, hogy működjön.  
 
Dr. Bánfi  Zoltán háziorvos elmondta, hogy a sásdi testülettel már tudott tárgyalni, a vidéki 
önkormányzatok polgármestereivel is már tárgyalt. Az egyik probléma az, hogy már csak 3 
orvos vesz részt az ügyeletben. Sajnos ez nem helyi kérdés, hanem országos probléma. A 
másik probléma a finanszírozás, ami 10 éve nem változott. A hírekben hallani lehetett, hogy 
talán majd kormányzati szándék lesz ez ügyben. Ami segítséget kértek ez az az emelt összeg a 
100 %, ezzel így működhetne tovább az ügyelet. Kérdés, hogy az önkormányzatok mit 
szeretnének. Az orvosokkal is beszélt, azt az ígéretet kapta, ha ő megígéri, hogy februárig 
visszamenőleg megadja részükre ezt az emelt összeget, akkor tovább dolgoznak. Az emelt 
összeg csak a nővérek és az orvosok bére. Mindszentgodisa és Tormás községek megadták az 
emelést. Voltak olyan önkormányzatok, akik elutasították a kérését. Vannak olyan 
önkormányzatok, akik már több mint egy éve nem fizetnek, tartozásuk van.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte a doktor urat, hogy mennyi az a pénz, amit 
havonta kap? 
 
Dr. Bánfi Zoltán  háziorvos elmondta, hogy a TB-től kb. 1 mFt-ot kap, plusz amit a falvak 
fizetnek, ez kb. 400 eFt, tehát havi szinten kb. 1.400 eFt van, amiből mindent fizetni kell.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte a doktor urat, hogy az orvosok mennyi óradíjat 
kapnak? 
 
Dr. Bánfi Zoltán  háziorvos elmondta, hogy a bérköltség havi szinten 1.090 eFt.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy a doktor úrtól kapott levél nem felmondó levél? 
 
Dr. Bánfi  Zoltán háziorvos elmondta, hogy nem felmondó levél, csak az önkormányzat 
segítségét kéri ez ügyben. Elmondta, hogy 3 orvos kevés, 3 orvossal tartósan nem lehet 
működtetni az ügyeletet, mindenképpen plusz orvosokra lenne szükség.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy doktor úr mit kér az önkormányzattól? 
 
Dr. Bánfi Zoltán  háziorvos elmondta, hogy a sásdi önkormányzattól a duplán emelt összeget 
kéri. Jelen pillanatban a mostani összeget 10 éve kapja, 10 év alatt ez az összeg most kb. a 
felét éri. Nagyon sok költséget elnyelnek, gépkocsit, sofőrt kellene alkalmazni. Amit ő kér, az 
kb. 250 eFt havonta.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sajnos az önkormányzatnak túl sok lehetősége 
és választása nincs.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, ha április 30-án lesz az ülés, akkor az nem úgy 
működik, hogy május 1-től már nem látja el az ügyeletet? 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 90 napos felmondási idő van. Néhány 
önkormányzat kifejezte szándékát, hogy a dombóvári ügyelethez szeretne tartozni, 
függetlenül attól, hogy közel 30000 beteg ellátását végzik. Oda szeretnének menni, mert ott 
nem kell fizetni.  
Ezzel kapcsolatosan felhívta őt a dombóvári kistérségi társulás vezetője, és azt mondta, hogy 
ők már nem tudnak több települést fogadni. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte mi a helyzet akkor, ha a többi település nem 
fizet, pedig úgy tudja, hogy kötelező fizetni a falvaknak hozzájárulást. Hiszen az adott 
település önkormányzatának kötelessége, hogy a településen legyen orvosi ellátás.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a havi TB pénz még mindig több, mint amit a 
falvak adnak.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a legutóbbi Pénzügyi Bizottsági ülésen már 
tárgyaltak erről, a bizottság kinyilvánította szándékát abban, hogy a kért támogatást 
szándékában áll megadni.  
 
Dr. Bánfi Zoltán  háziorvos elmondta, amennyiben nem kapja meg a falvaktól a 
támogatásokat, akkor ő még a felmondását fenntartja.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a kért támogatást 
biztosítsa az orvosi ügyelet részére.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

40/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete Dr. Bánfi Zoltán háziorvos kérelmét elfogadta. 
Ennek megfelelően az orvosi ügyeleti támogatás havi összegét 254.000,-Ft-ra 
módosítja.  
A 2013. évi költségvetését ennek megfelelően fogja módosítani. 
 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
Határidő: azonnal, illetve 2013. május 30. 
 
 

Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a 4./, 5./, 6./ és 7./ napirendi 
pontokat tárgyalják együtt. 
 
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
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4.) Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

5.)  Beszámoló az önkormányzat 2012.évi költségvetésének teljesítéséről, 
zárszámadási rendelet elfogadása 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

6.)  A 2014. évi költségvetési koncepció    
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

7.) Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás igénylése (ÖNHIKI) 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy valamennyi napirendi pontot a 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalt. A 2012. évi költségvetési rendelet módosítását kötelező 
jelleggel kellett módosítani. Az ÖNHIKI-s pályázatról és a koncepcióról is április 30-ig kell 
döntenie a testületnek. A könyvvizsgáló megvizsgálta az anyagot, a véleményét megküldte, a 
zárszámadás számszaki adataival nem volt probléma. A könyvvizsgálói jelentést kiosztották a 
képviselőtestület tagjainak.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az új közszolgálati törvény értelmében korábban a 
munkáltató adhatott illetménykiegészítést, a felsőfokú végzettségűeknek akár adhatott 40 %-
ig, a középfokú végzettségűeknél 20 %-ig. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény rendelkezik erről, ami január 1-től él. A polgármesteri hivatal munkajogi 
szempontból jogutód nélkül szűnt meg december 31-ével. Január 1-től a dolgozóknál nincs 
értelemszerűen a pótlékoknál jogfolytonosság, hanem be kell vezetni ennek a törvénynek a 
rendelkezéseit, ezért újból át kell tekinteni. Ezért ezt a rendeletben szabályozni kell, mert a 
testület adhatja 1 évre, majd ezt követően erről mindig tárgyalni kell. Ezek az összegek 
jelenleg beépítésre kerültek a rendeletbe. A gödrei dolgozók esetében, akiket átvettek 
jogfolytonosság nélkül, az ő esetükben közel 30 %-os bércsökkenés következett be. A 
hatályos jogszabályok szerint a pótlékrendszert át kellett dolgozni. Megkülönbözteti ez a 
törvény a kormányzati köztisztviselőt és az önkormányzati köztisztviselőt. Bizonyos 
pótlékokat az önkormányzatiak nem kaphatnak. A rendeletben szereplő 10 %-kot mindenki 
kaphatja. Ha a testület ezeket a pótlékokat nem szavazza meg, akkor el kell vennie a 
dolgozóktól.  
Május 1. napjától módosítani kell az átsorolásokat, ekkor fogják kivenni ezeket a pótlékokat a 
középfokú végzettségűeknél. Tekintettel arra, hogy nagyrészük minimálbéres és államilag 
kiegészített, ezért az illetménykiegészítés adása értelmetlen, mivel ezzel csak az állami 
kiegészítés arányát csökkentenénk, de az érintett dolgozónál bérfejlesztés nem jelentkezne. 
Esetleg negyedévente szóba kerülhetne a béreltérítések olyan átmeneti időszakos 
megvalósítása, hogy a dolgozó jutalom formájában kaphatná meg a részére megítélt 
összegeket.   
 
Pál Csaba képviselő személy szerint támogatja a havi 10 %-ot, tehát a középfokú 
végzettségűek negyedévente kapják meg ezen összeget, akár jutalom formájában. 
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az SZMSZ értelmében a dolgozók kapnak némi 
pótlékokat is, de nem mindenki, ez idegen nyelvi pótlék. Ez a középfokú végzettségűnél 23 
eFt. A másik a végzettségi pótlék, ami bizonyos szakmai végzettség után jár. A munkaköri 
pótlékot a hivatalnál nem engedi meg a törvény, csak állami közigazgatási szerveknél van. 
Felsőfokú végzettségűeknél csak az illetmény kiegészítésére 10 %-ot kaphatnak, ez kb. a 
dolgozók 90 %-át érinti, ebben az esetben vagy mindenki kap, vagy senki sem.  
Erről a dolgozókat majd a jövő héten kedden tartandó apparátusi értekezleten tájékoztatni 
fogja.  
 
 
Jusztinger Krisztina képviselő 17,30 órakor megérkezett a képviselőtestületi ülésre. 
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy értsenek egyet a 
zárszámadási rendelet tervezet 12.§-ának módosító rendelkezéseivel. A középfokú 
végzettségű köztisztviselők esetében értsenek egyet a jegyző által felvázolt jutalmazási 
lehetőséggel.  
 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

41/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete támogatja az önkormányzat 2012. évi 
zárszámadásáról szóló rendelet tervezet 12.§-ában foglalt illetménykiegészítést. 
A középfokú végzettségűek esetében javasolja, illetve egyetért, hogy a 
munkáltató saját hatáskörben a hivatal 2013. évi bérkeretén belül negyedévi 
gyakorisággal éljen a jutalmazási lehetőséggel.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

Sásd Város Önkormányzatának 
 

4/2013. (IV.29.) Önkormányzati rendelete 
 

Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló  
3/2012. (III.10.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
  

Sásd Város Önkormányzatának 
 

5/2013. (IV.29.) Önkormányzati rendelete 
 

Sásd Város Önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési 
koncepcióját fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
42/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2014. évi 
költségvetési koncepcióját elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a működőképesség 
megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra nyújtsa be igényét. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

43/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a kiírásra kerülő 
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásra igényt nyújt be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
8./ Önfenntartást célzó szociális szövetkezetek támogatása című pályázat beadásához 

támogató nyilatkozat adása és bérleti szerződések megkötése 
 Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Székely Szilárd polgármester a kiadott anyag leírja, hogy ez a konstrukció kezdeti 
támogatást biztosit a szociális szövetkezeteken keresztül a térségben munka nélkül élő, 
hátrányos helyzetű emberek önfenntartásának elősegítése érdekében. Lehetőséget biztosit a 
szegénységben élőknek, hogy a támogatás segítségével csatlakozzanak egy gazdasági, termelő 
tevékenységet végző közösséghez, ahol a munkában együttműködő társakkal együtt, 
előteremthetik a mindennapi megélhetéshez szükséges jövedelmüket. további cél, hogy  a 
hátrányos helyzetű tagok önfenntartása a szövetkezetben végzett tevékenységük által 
biztosított legyen, valamint hogy a szociális gazdaságban működő szervezet segítse elő a 
hátrányos helyzetű álláskeresők és inaktívak újbóli munkába állását és szövetkezeti taggá 
válását.  
Az önkormányzat számára ez nem jár semmilyen anyagi teherrel. Amennyiben nyer a 
pályázatuk, akkor fixen bérelnének Sásdon irodát, vagy műhelyt.  Ha nyer a pályázat, akkor 
maximálisan havi szinten az önkormányzatnak 300 eFt jut.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt bérleti szerződéseket és támogató nyilatkozatokat fogadja 
el. Hatalmazza fel a polgármestert a bérleti szerződések és támogató nyilatkozatok aláírására.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
44/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt bérleti szerződéseket és támogató nyilatkozatokat elfogadja, melyek az 
alábbiak:  

� Talionis Szociális Szövetkezet, 
� Teendő Szociális Szövetkezet, 
� LUMINITZA Szociális Szövetkezet, 
� ARBEJDER  Szociális Szövetkezet, 
� OPERANDO Szociális Szövetkezet, 
� Zölderő Szociális Szövetkezet. 

 
Képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződések 
és támogató nyilatkozatok aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
9.) Közrend, közbiztonságot érintő pályázat benyújtása 

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy térfigyelő kamerák kihelyezésével kapcsolatosan 
van egy pályázati felhívás. Az INVESTMENT Kft. árajánlatot küldött ezzel kapcsolatban az 
önkormányzatnak. 80 %-os állami támogatás van mögötte. Május 3-ig be kell adni a 
pályázatot az adatlappal együtt, az önkormányzatnak regisztráltatnia kell magát. 80 %-át az 
állam fizeti, 20 %-át kellene az önkormányzatnak fizetnie. Elmondta, hogy 10 mFt-ig lehet 
benyújtani pályázatot. A kamerák telepítésének helyszínei a következők lennének: Hősök tere 
lenne az első helyen, ide 4 db kamerával. A másik a Közösségi Háznál lenne, ide 3 db kamera 
kerülne. A városközpontban lenne 3 db kamera (Kaposvári utca lenne bekamerázva a 
szolgáltatóháznál). Az önkormányzatnál pedig 2 db kamera lehetne.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő javasolta, hogy az újtemetőnél is legyen kihelyezve legalább 
1 db kamera.  
 
Székely Szilárd polgármester véleménye szerint kérjék ki a rendőrség véleményét is, 
személy szerint a rendőrség hívta fel a figyelmét erre a pályázatra.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

45/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az egyes önkormányzati feladatokhoz 
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 
8/2013. (III.29.) BM. rendeletben foglaltak alapján közbiztonság növelését 
szolgáló fejlesztések megvalósítása keretében pályázatot nyújt be.  
 
A pályázati cél: a Sásd város belterületén  a csatolt árajánlatban felsorolt 
helyeken térfigyelő kamerák felhelyezése és működtetése. 
 
A megvalósítás összköltsége: 5.014.800,-Ft + áfa, azaz: 6.368.796,-Ft.  
Ebből igényelt támogatás az összköltség 80 %-a, azaz: 5.095.037,-Ft.  
Önrész az összköltség 20 %-a, azaz: 1.273.759,-Ft. 
 
A képviselőtestület az önrészt a 2013. évi költségvetésében a saját bevételeinek 
terhére (ingatlaneladás) biztosítja.  
 
A képviselőtestület megbízza polgármesterét, hogy a hivatkozott BM. rendelet 
alapján a pályázatot elkészíttesse és határidőben beadja.  

 
Határidő: május 2. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
 

 
10.) Halott hűtési díjak áttekintése 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző személyesen beszélt Sárközi Lajosnéval, aki azt mondta, hogy 
néhány esetben előfordult, hogy soknak tartották az összeget, amikor már 15-20 eFt-ot is 
kellett fizetni, de ez olyan esetben volt, amikor külföldről hazaérkező hozzátartozót vártak, 
tehát a temetés időpontja kimondottan a család kérése miatt csúszott.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint a sásdi árak megfelelőek.  
 
Koszorús Tímea aljegyző néhány település után utánanézett ez ügyben, ezek láthatók a 
kiadott anyagban.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az egyszeri díjat ne 
engedjék el. Ugyanis a környező településekkel szemben a sásdi önkormányzat állandó 
temető gondnokot foglalkoztat.  
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Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a kiadott anyagot módosítsák azzal, hogy legyen 8 
napig 1.100,-Ft, akkor már tettek egy gesztust.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ebben az esetben viszont csökkenni fog az 
önkormányzat bevétele. Akkor meg kell emelni 1.500,-Ft-ra 8 napig.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a ravatalozó díj 6.000,-Ft, szinte mindenhol van, 
és 10.000,-Ft-on felül van ez a díj.  
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint hagyják az eredeti árakat.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a rendeletileg 
megállapított díjtételeket ne módosítsa. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

46/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt halott hűtési díjakkal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta, a 
rendeletében meghatározott díjakat nem módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd  polgármester átadta az ülés vezetését Rabb Győzőné alpolgármesternek, 
majd ezt követően távozott a képviselőtestületi ülésről.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester átvette az ülés vezetését.  
 
11.) Beszámoló az önkormányzatnál 2012. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső 

ellenőrzés rendszeréről és a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
  

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került egy ellenőrzési terv. Írásban a 
tavalyi évbelső ellenőrzéséről írt egy tájékoztatót. Sikerült belső ellenőrt találni, szakmailag 
kiváló. A bérezése olcsóbb, mintha főállású dolgozóként lenne, mert vállalkozásban végezné 
ezt a feladatot, 100 eFt havi díjért látná el.  
Az ellenőrzési ütemtervnél figyelembe vették az új helyzetet, ami az idei évtől van. Ennek 
következtében a legfontosabb idén, hogy új szabályzatokat kell készíteni az idei évtől, mert új 
törvények vannak.  
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Az új SZMSZ-ben felsorolásra kerültek az új szabályzatok, melyek május-júniusra 
elkészültek. Ezen felül nagyon fontosnak tartja, hogy az élelmezést ellenőrizzék. 
Ellenőriztetni fogja azt, hogy mennyi az étel mennyisége. Azt is ellenőriztetni fogja, hogy a 
konyhai személyzet által felhasznált nyersanyagot, a raktárkészletet, és az étkezési adagok 
milyen arányban állnak egymással. Eddig célirányos volt az ellenőrzés, de most átfogó lenne 
az ellenőrzés, mert sajnos sok panasz érkezett. A támogatások vizsgálatának rendszere is 
megváltozott a feladatfinanszírozás kapcsán.  
A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy az informatikai szabályzatot kell elkészíteni, az 
informatikai stratégiai szabályzat már elkészült. Jelen pillanatban olyan könyvelői program 
van, SALDO, amivel már dolgoznak, ennek az ára 600 eFt volt. Ez egy olyan zárt rendszer, 
amely megköveteli, hogy minden olyan jogszabályban előirt kötelezettséget mindenki 
teljesítse, a szükséges analitikákat is hozzárendeli, amit hiányolt az ÁSZ. Ezeket manuálisan 
kellett volna kezelni, de ez képtelenség.  
Kérte a testületet, hogy fogadja el a testület a beszámolót és az ütemtervet. 

 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről szóló 
beszámolót fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

47/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2012. évi belső ellenőrzési terv teljesítéséről 
szóló beszámolót elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi belső ellenőrzési tervet fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 
48/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2013. évi belső ellenőrzési tervet elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
12.) A Képviselőtestület 2013. évi munkaterve   

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző az írásban kiadott munkatervvel kapcsolatban nincs kiegészítése.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi munkatervet fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

49/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2013. évi munkatervet elfogadta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
 

 
13.) Köztisztasági rendelet módosítása 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta,  hogy két okból merült fel a rendeletmódosítás. Mind a 
kettőnek ugyanaz a közös pontja, mely  a Hősök terei ingatlanok bérlése. 1992. óta, amióta a 
Hősök terén lévő pavilonsor felépült és önkormányzati telket béreltek a pavilonok 
tulajdonosai, itt bérleti szerződéseket kötöttek a tulajdonosok az önkormányzattal 
helyiségbérletre.  
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Ezt is rendezni kell, mert nem a helyiséget bérelték, hanem a földterületet, ami már akkor is 
közterületként működött. Ebből adódóan, hogy ezek helyiségbérleti szerződések voltak, már 
az akkori önkormányzat által megállapított helyiségbérleti díjat fizették. Ez az évek alatt 
többször emelkedett, a szerződéseket mindig határozott időre kötötték. A szerződések 
megkötésének a különböző időpontjai szerint az egyes üzletek tulajdonosai különböző díjakat 
fizettek. Nagytöbbségük a régi bérlők 110,-Ft+áfa/m2-t fizettek, ugyanakkor azok, akik nem 
rég vásárolták az üzleteiket, ők már az újonnan most alkalmazott díjat a 350,-Ft/m2-t fizetik.  
A bérleti szerződések többsége már lejárt, jelenleg ezek rendezetlenek. Rendbe kellene tenni, 
hogy mit bérelnek a bérlők és egy igazságos bérleti díjat kellene megállapítani és arányosítsák 
a 350,-Ft-os bérleti díjhoz.  
Polgármester úr javaslata szerint legyen egy kedvező ár, ez pedig, hogy a mostani 350,-Ft/m2 
helyett 230,-Ft/m2-t fizessenek. A közterületi árusítás: árusító pavilon, asztal, pult, állvány 
pedig legyen 800,-Ft. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte a Hősök terén lévő pavilon tulajdonosok tudnak az új 
árakról, elfogadják? 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy igen. Annak megterhelő, aki eddig a 110,-Ft/m2-t 
fizette, ők kb. havi szinten 2500,-Ft-ot fizettek. Közülük nagyon soknak vannak fizetési 
gondjaik.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint máshol is kellene rendezni ezeket a 
díjakat, meg kellene nézni fizetnek-e közterület foglalási díjakat.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Bazsinka László és Somogyvári Mária üzlete előtti 
padok kihelyezéséhez a polgármester úr hozzájárult. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, mennyit fizetnek? 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy fizetnek. A Bazsinka László féle presszó a WC 
üzemeltetése fejében végzi.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy most a presszó elé még egy fedett kiülő részt 
is kirakott. A Rákóczi 20. szám alatti házból is jelezték, hogy eddig is kint ültek, most még 
egy plusz kiülő is kikerült.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez polgármesteri hatáskör, ezt a kérdést 
mindenféleképpen vele kell megbeszélni.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, ezek a bérleti szerződések a mostaniakkal ellentétben 
határozatlan időre fognak szólni, viszont  a rendeletük értelmében a határozatlan időre szóló 
engedély bármikor visszavonható, ezért védve őket az árusító pavilonra szóló engedély 
visszavonása csak városfejlesztési okokból kerülhet sor, legalább 6 hónappal korábban 
írásban történt értesítését követően.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
  

Sásd Város Önkormányzatának 
 

6/2013. (IV.29.) Önkormányzati rendelete 
 

a közterületek rendjéről és a köztisztaságról szóló 4/2009. (III.27.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 
 
14.) Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata  

Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a jogszabály alapján közös hivatal van, hiszen 
Baranyaszentgyörgy és Gödre is idetartozik már, nemcsak Sásd finanszírozza, hanem a 8 
önkormányzat. Leírásra kerültek a szabályzatok, melyeket el kell majd készíteni. 
Megtalálható, hogy melyek azok a juttatások, amiket a köztisztviselők kaphatnak, ez a 16. 
oldalon található meg.  
Van egy hatályos rendeletük, ami a nem pénzbeli juttatásokat tartalmazza, de ez igazából nem 
aktív dolgozókra vonatkozik, hanem a nyugdíjas dolgozókra is. Nagy kérdés, ha nincs 
jogutódlás, akkor ezt a rendeletet hogyan lehet a korábban nyugdíjba ment dolgozókra 
kiterjeszteni. hiszen a törvény szerint nincs a munkáltatói jogutódlás.  
 
Koszorús Tímea aljegyző a szervezet szempontjából viszont csak átszervezés történt.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a fonyódligeti térítési díjakat a májusban tartandó 
testületi ülésre be kell hozni.  
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy május 1. napjától bevezetik a falvaknál az 
ügyfélfogadást, ez a kiadott anyag utolsó oldalán látható, így az ügysegédi rendet tudják 
kialakítani, kérelmeket vesznek fel, segítenek kitölteni azokat, egyben a polgármesterek 
titkárnői is lesznek, a későbbiekben pedig ők írnák majd a falvak testületi üléseinek 
jegyzőkönyveit.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

50/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti 
és Működési Szabályzatát elfogadta. 

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
15.) Települések Oktatási Társulása megszüntetésének és az ÁMK átvételének 

kezdeményezése 
Előadó:  Székely Szilárd polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Települések Oktatási Tanácsának semmilyen 
értelme nincs, elveszítette minden korábban volt funkcióját. Nincs értelme, mert a 
finanszírozáshoz a többi településnek már semmi köze nincs, minden pénzt a sásdi testület ad.  
A TOT. január 1-től önálló jogi személy és az ÁMK az ő költségvetési szerve és nem a sásdi 
önkormányzaté, viszont Sásd finanszírozza egyedül és 11 tag dönt róla. Most csak ÁMK 
lenne 1/1-ben, tehát visszakapja Sásd az intézményeit.  
Most van itt az ideje, hogy döntéseket kell hozni, melyekről a polgármester úr tud és egyetért 
vele, hogy nincs már értelme a TOT-nak, de május 31-ig erről dönteni kell.  Kérte a testületet, 
hogy hozzon olyan döntést, hogy a jegyző által felvázolt rövid tájékoztató és indokok alapján 
a jövőben már nem indokolt fenntartani a TOT-ot, mint jogi személyiségű társulást, ezért 
annak megszüntetését kezdeményezi a többi önkormányzat felé, a társulás tagjai felé közös 
megállapodással úgy, hogy július 15. napjával megszűnne és az ÁMK fenntartója onnantól 
kezdve Sásd Város Önkormányzata lenne. 
Koszorús Tímea aljegyző ez ügyben beszélt már a többi polgármesterrel is, akik egyetértettek 
a fenti javaslattal.  
 
Koszorús Tímea aljegyző összefoglalva elmondta, hogy két dologban kell döntést hozni. Az 
egyik, hogy átveszi az ÁMK fenntartói jogát, a másik pedig, hogy egyetért a társulás 
megszüntetésével.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a jegyző úr javaslatát 
fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

51/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete kezdeményezi a Települések Oktatási Társulása 
2013. július 15. napjával történő megszüntetését. A TOT. megszűnésével 
egyúttal a Sásdi Általános Művelődési Központ új fenntartója Sásd Város 
Önkormányzata lenne. A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy 
a testület szándéknyilatkozata alapján kezdeményezze a társulás tagjainál az 
egybehangzó testületi döntések meghozatalát. Az önkormányzati hivatal 
készítse elő a megszüntetéssel és intézményfenntartó váltással összefüggő 
egyeztetési anyagokat és a szükséges egyeztetéseket követően a megszüntető 
okiratot és fenntartóváltással kapcsolatos dokumentumokat terjessze be a 
képviselőtestület ülésére.  

 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
16.) Pedagógiai Szakszolgálat átszervezésének véleményezése 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Pécsi Tankerületi Igazgatóság megkereste a 
sásdi önkormányzatot, mely szerint  szakszolgálatok átszervezéséről tájékoztatót. Leírja, hogy 
az átszervezés az eddiginél szakmailag egységesebb, racionális működtetését eredményező 
átalakítását célozza. A feladatait a székhelyintézményben, valamint a tankerült illetékességi 
területén lévő telephelyen látja el.  
Az átszervezés által mindenféle ellátás megoldódik, amire csak szükség lehet, így a 
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, a fejlesztő nevelés, 
tankerületi szakértői bizottsági tevékenység, nevelési tanácsadás, logopédiai ellátás, 
konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés, iskolapszichológiai, óvodapszichológiai 
ellátás, a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása. 
 
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az átszervezéssel értsen 
egyet.  
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 
52/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete a Pedagógiai Szakszolgálat  
tervezett átszervezésével egyetért.  
 
Határidő: május 2. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 
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17.) Önkormányzat szakfeladatrendjének módosítása 

Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezt a napirendi pontot Pénzügyi 
Bizottsági ülésen megtárgyalták, mely szerint félévtől nincs a kistérségnek lehetősége a 
családsegitéshez és a gyerekjólétit igényelni. A kincstár szólt, hogy ezt most 
önkormányzatilag kell intézni. Emiatt szükséges ezt a szakfeladatot felvenni, és a törzskönyvi 
nyilvántartásba a fenti változást be kell jelenteni.  

 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

53/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az önkormányzat alaptevékenységeit 
(szakfeladatrendjét) módosítja, az ellátott alaptevékenységek közé felveszi a 
 
889201 gyermekjóléti szolgáltatás 
889924 családsegítés 
 
szakfeladatokat. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
törzskönyvi nyilvántartásban a fenti változást 2013. július 1-jei hatályosulási 
dátummal bejelentse. 
 
Határidő: 2013. július 1. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester  

 
 

18.) Sásdi Vendéglátóipari Szakképzőiskola részére helyiség biztosítása 
Előadó:  Dr. Kajdon Béla jegyző 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a középiskola komoly gondban van, ezért kérte a 
testület segítségét. Ugyanis amikor a sásdi tankerületi igazgatóság leírta, hogy mi az amire 
igényük van és ezek alapján állították össze a megállapodásokat. A Dózsa u. 33. szám alatti 
épületet oktatási célra használta  a középiskola. Ők viszont kérték, hogy ezt vegyék ki.  
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Ezért ez az ingatlan kikerült mindenből. Időközben a Pécsi Tankerület átvette a középiskolát, 
így a sásdi középiskola Pécshez tartozik. Az igazgató asszony beszélt a pécsiekkel, és 
elmondta, hogy neki szeptembertől van gondja, hogy megszűnt egy oktatóterme, így egy 
osztályt nem tud elhelyezni.  A pécsi tankerülettel szerződésmódosítást kellene végezni, így a 
középiskola továbbra is használná a nevezett ingatlanrészt. De ennek úgy lenne értelme, hogy 
az egészet vigye el a középiskola akár vagyonkezelői joggal egyúttal.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a jegyzői javaslatot 
fogadja el.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

54/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola 
kérelmét támogatva úgy döntött, hogy továbbra is oktatási célokra biztosítja az 
önkormányzat tulajdonában lévő Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti 151/1.  
hrsz. alatt lévő kétlakásos ingatlanát a szakképző iskola részére (tanterem, 
raktárak, szolgálati lakás).  
A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy ez ügyben a 
Klebesberg Kunó Intézményfenntartó Központ Pécsi Tankerületi 
Igazgatóságával a működtetési megállapodást megkösse. 
 
Határidő: 2013. május 31. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

19.) Pannon SZASZET megszűnése 
Előadó:  Koszorús Tímea aljegyző 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorús Tímea aljegyző tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a Pécs Megyei Jogú város 
Polgármesterétől levél érkezett a sásdi polgármester úr részére, melyben a PANNON 
SZASZET megszűnésével kapcsolatban irt tájékoztatást, mely szerint a PANNON 
Szakképzés Szervezési Társulás 2012. december 31-én megszűnt. Ezzel kapcsolatosan 
elkészült a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás megszűnéséről, vagyonának 
felosztásáról megállapodás, melyet a testületnek el kellene fogadnia és felhatalmazás alapján 
a polgármesternek alá kellene írnia a megállapodást.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadja el. 
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

55/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete – a PANNON Szakképzés Szervezési Társulás 
2012. december 31-i megszűnésére tekintettel – a Társulási Tanács 26/2012. 
(XII.28.) határozatának megfelelően, mint a társulás tagja a társulás 
megszűnéséről és vagyonának felosztásáról kötendő megállapodást (1.sz. 
melléklet) elfogadja. 
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2013. május 15. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
20./ A Sásdon 2013. március 29. – április 1-i árvízi védekezéssel kapcsolatos vis maior 

támogatási igény benyújtása 
 Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető tájékoztatta a testületet, hogy a március 29-től 
április 1-ig tartó árvízi védekezésre az önkormányzat által megelőlegezett 759.994,-Ft 
összköltségből 680 eFt-ra vis maior támogatást igényelhetünk. Az igénylést előzetesen a 
megyei katasztrófavédelem ellenőrizte és jóváhagyta. Kéri a testületet, hogy a beterjesztett 
határozati javaslatot fogadja el. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az előterjesztést  
fogadja el. 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
56/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a vis maior támogatás 
címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.  
A káresemény megnevezése: Árvízi védekezés 
A káresemény helye:   Sásd város belterület Erzsébet és Zöldfa utcái 
A káresemény forrás összetétele:  
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül):   79.994,-Ft (10,53 %) 
Biztosító kártérítése:    0 Ft 
Egyéb forrás:     0 Ft 
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Vis maior támogatási igény:   680.000,-Ft (89,47 %) 
Források összesen:    759.994,-Ft (100 %) 
Az árvízi védekezés (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: 759.994,-Ft, 
melynek fedezetét az önkormányzat részben tudja biztosítani.  
 
A képviselőtestület kijelenti, hogy az árvízi védekezés az önkormányzat 
közterületein történt, amely ennek megfelelően a törzsvagyonát képezi.  
 
Az önkormányzat árvízi védekezéssel összefüggésben biztosítási összeget nem 
igényelt, mivel a biztosított önkormányzati vagyonban káresemény a védekezés 
eredményeként nem történt.  
 
A képviselőtestület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 
3/2013. (III.29.) számú költségvetési rendeletében biztosítja. 
A testület felhatalmazza a polgármesterét az igénybejelentés benyújtására. 

 
Határidő: 2013. május 10. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 

Egyebek 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a raaba-i utazással kapcsolatban elmondta, hogy nem is tudott erről. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester ő már korábbi testületi ülésen is elmondta, hogy ünnepi 
testületi ülést szeretnének tartani, ahol szeretnék aláírni a megállapodást.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a jegyzőkönyv alapján ő csak a kórus utazásáról 
tudott. Neki senki sem szólt ez ügyben, tudomása szerint a buszon utazók névsora már 
elkészült, a jegyző nincs a névsorban.  
Nincs tudomása arról, hogy ki szervezte az utazókat a buszra, Galambosné Wágner Évával 
beszélt, tőle tud mindent. A jegyzőnek mindenképpen mennie kellene, mert őt a raaba-i 
polgármester személyesen meghívta. Tudni kell, hogy nem a kórust hívták meg, a kórust azért 
hívták, hogy ünnepélyessé tegyék azt az eseményt, amiért a testületnek ott kell lennie 
pénteken este június 28-án, hogy meghosszabbítsa a 20 éve fennálló együttműködési 
megállapodást. Ez egy hivatalos ünnepélyes képviselőtestületi ülés lesz.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester hangsúlyozta, hogy ő mindezeket elmondta. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ő nem hibáztat senkit, de azért furcsán vette, hogy 
megkérdezték tőle, hogy hogy nem megy, amikor a jegyzőnek ott kell lennie, például amikor 
a járási hivatal vezetőjét meghívták.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a járási hivatal vezetőnek mi köze van ehhez az 
egészhez? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ő ezt nem tudja. Bár a kórus bárkit meghívhat. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, valóban a járási hivatalvezetőt a kórus hívta meg.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ő jóban van a járási hivatal vezetőjével, sokat 
segítenek egymásnak és neki nem az a baja, hogy ő megy Raaba-ba, hanem az a baja, hogy ő 
neki senki sem szólt, amikor neki ott kellene lennie.  
Visszatetsző dolog lenne, hogy egy bizonyos unszimpátiát kivetítenek egy külföldi partnerre, 
amikor az első kérdés az lenne, hogy a jegyző hol van.  
Bemutatta a testület számára a 20 évvel ezelőtt megkötött megállapodást, ő ennek az 
előkészítésében már akkor is részt vett. A megállapodás Sásdon 1993. szeptemberében 
köttetett.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy Kovács Magdit nem kellene meghívni? 
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint meg kellene hívni, felajánlotta, hogy ő megkeresi ez 
ügyben. Véleménye szerint Marcz Mihálynénak is szólni kellene.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ő a hivatali autóval fog utazni és azon személyek is, 
akik kimaradtak a nagybuszos listáról.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a testület valamennyi tagja felírásra került.  
Elmondta, hogy Marcz Mihálynét majd megkeresi és megkérdezi erről a lehetőségről.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ő nem tud elmenni, vizsgák lesznek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ő sem fog három napig kint maradni, tehát a 
kisbusszal hazautazhat. Koszorús Tímea aljegyző is kiutazik Raaba-ba.  
Arra gondolt, hogy ajándékot is kellene részükre vásárolni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az osztrák 
tgestvértelepüléssel 2013. június 28-án megújitandó együttműködési, testvértelepülési 
megállapodás elfogadásával kapcsolatosan tartandó eseményre a volt polgármester Kovács 
Magdolna és Marcz Mihályné nyugalmazott ált. iskolaigazgató, akkori kapcsolattartók részére 
ajánlják fel a részvételi lehetőséget.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

57/2013.(IV.25.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az osztrák testvértelepülés Raaba 
településsel megújítandó testvértelepülési megállapodás megkötése 
alkalmából felkéri Kovács Magdolna volt polgármestert és Marcz 
Mihályné nyugalmazott iskolaigazgatót, volt kapcsolattartót, hogy az 
ünnepélyes testületi ülésen és az azt követő rendezvényeken vegyenek 
részt.  
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A képviselőtestület a kiutazást részükre a hivatali gépjárművel 
biztosítja, a raaba-i önkormányzat meghívotti körében őket figyelembe 
veszi.  
A képviselőtestület a jegyzői előterjesztésben foglaltakkal egyetért és 
ennek megfelelően a raaba-i küldöttségben a jegyzőt és aljegyzőt 
figyelembe veszi.  

    
   Határidő: április 30. 
   Felelős : Székely Szilárd polgármester 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést, a testület zárt  
ülés keretében folytatta továbbá munkáját.  
 

Kmft.  
 
 

 
Székely Szilárd   Rabb Győzőné   Dr. Kajdon Béla  
polgármester    alpolgármester  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


