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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. június 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, Jusztinger Krisztina képviselők, Dr.
Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol: Pintér Gábor és Hausmann Mária képviselők.

Székely Szilárd polgármester tisztelettel 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 pontokat tárgyalják meg, a 6./ és 7./ napirendi
pontokat zárt ülés keretében tárgyalják meg.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?
A képviselőtestület a meghívóban kiadott és szóban előterjesztett napirendi pontokat az alábbi
tárgyalási sorrendben egyhangúlag, vita nélkül elfogadta.
1./

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

2.)

Az Osztrák Köztársaság Raaba településsel partnerkapcsolatok megújítása, raaba-i út
előkészítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

3.)

Szociális alapú lakásbérleti szerződések meghosszabbítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4.)

Bölcsődei feladatellátásra kötött megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Koszorús Tímea aljegyző

5./

Szociális alapszolgáltatásokra feladat-ellátási szerződés
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6./

Sásdi Általános Iskola igazgatói pályázatok véleményezése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
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7./

Kitüntető díjak adományozása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Rabb Győzőné alpolgármester

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

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

Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, a kivetítőn látható volt, hogy a mentőállomás útját hová
tervezték. A kivetítőn látható rajzot mindenki írásban kézhez kapta. Jelezte Niedling Gyula a
problémát, mely szerint egyeztettek a mentőállomást tervező mérnökökkel, emiatt áttervezték
a bejáratot. Az eredeti állapot szerint mutatta a képen, merre járnak be. Ez viszont nekik nem
jó. A korábban beadott első terv szerint mutatta a garázst és a mentő egyenesen jött volna ki.
A tervek szerint 2 db mentőautó lesz. Tartottak helyszíni bejárást, ami alapján módosították a
tervet. Niedling Gyula is jelezte a problémát, szeretnék, ha nekik zavartalan lenne a
közlekedésük. A módosítás nem nagy, gyakorlatilag a posta kerítéséig, ott van egy 6 m-es
szakasz, ott lenne a bejárat. Készítenünk kell egy költségvetést, ennek ismeretében és
birtokában tudnak majd nyilatkozni. A testület addig nem dönthet, amíg nem ismeri a
költségvetést.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy az óvoda nyert egy pályázatot, mely szerint 10 mFt-ot
nyert egészségre nevelő és szemléletformáló életmód program Sásdon című pályázatra. Az
ezzel kapcsolatos írásos anyag kiosztásra került.
Elmondta, hogy megtörtént az óvoda felújításával kapcsolatos kivitelezői szerződés aláírása.
A Pénzügyi Bizottság kemény feltételeket szabott ezzel kapcsolatosan. A kivitelezői munkát a
SZAKKOM Kft. nyerte el. A megállapodás szerint 15 napon belül megkezdik a munkákat. A
felújítási munkákkal fogják kezdeni. A befejezési határidő május 15., de úgy gondolják, hogy
ezt idén mindenképp be kell fejezni. Ami problémát jelent az az, hogy az 50 mFt-os nettó
forrás helyett 57 mFt-ra jött ki az ajánlat. Készíttettek egy kivitelezői tervet, ami a
legmagasabb technológiai szintet produkálta, ebből adódik többek közt ez a fajta áremelkedés,
ezért megpróbálták azt az utat elinditani, hogy az 57 mFt-ra egy pótpályázatot nyújtsanak be.
Van lehetőség 15 %-os plusz forrásra, amennyiben bizonyított, hogy a kivitelezés
eredményeként többe kerül a beruházás, mint amennyi forrás rendelkezésre áll. Ha nyerne ez
a pályázat, akkor nincs probléma a források biztosításában. Ha nem nyer, akkor a műszaki
tartalomban a kiviteli tervben kell átdolgozásokat végezni.
Nagyné Mayer Ágnes ügyével kapcsolatban elmondta, hogy nem régen irt az ügyvéd,
közölték, hogy hová kérik a pénzt. Kiszámolták a neki járó összeget, mely 5.200 eFt. Mivel
ennyi pénz nem áll rendelkezésre, ezért a részleges teljesítést megkezdték. 1 mFt-ot már
átutaltak. Ahogy az önkormányzat dolgai rendeződnek, úgy teljesítik tovább az összeget. Ettől
függetlenül polgármester úr úgy döntött az önkormányzat ügyvédje tanácsára, hogy a Kúria
felé a legfelsőbb fórumot keressék meg és kérjék a Kúriának a döntését abban, hogy a
fenntartó ilyen esetben milyen döntést hozhat. Itt már anyagi többlet nem lesz, mert a
jelenlegi döntés jogerős döntés.
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A KEOP-os pályázattal kapcsolatosan elmondta, hogy megtörtént végre az új kút területének
a megvásárlása. A forgalmi csomóponttal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon csúnyán
megsüllyedt a kereszteződés. Polgármester úr levelet irt a kivitelezőnek, a Soltút Kft-nek, aki
visszairt, hogy nem az ő gondja, hanem a DRV-nek, hiszen ők dolgoztak ott. Ezután újra irt a
polgármester úr mindkét cégnek levelet, hogy egyezzenek meg ez ügyben.
Székely Szilárd polgármester a közétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy kedvezőbb a
helyzet, ezzel kapcsolatban 11 mFt-tal többet kap az önkormányzat.
A testület hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy az üzletsoron lévő üzletek bérleti díját
megváltoztassák. Még nem érkezett írásos megkeresés ez ügyben, egyenlőre csak
személyesen keresték meg és beszéltek minderről.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a kezében lévő könyvet tekintsék meg, a
zenekar szerepel benne (99.o.), egyik zenekari tag adta oda és kérte meg, hogy mutassa meg a
testület részére.
Megkérdezte, hogy a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban mi újság van? A rendőrök
megkérdezték, ha nem nyernének a pályázaton, akkor lehetőség van arra, hogy vásárolnak
kamerákat?
Székely Szilárd polgármester elmondta, ez a testület döntése lesz majd, árajánlatot kell majd
kérni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a rendőrök szerint mindezt 2 mFt-ból is meg
lehetne csinálni, a bejövő embereket kellene felvennie.
Megkérdezte, hogy a tüdőgondozóval és az ügyelettel kapcsolatban mi a helyzet?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kistérségi társulás a tüdőgondozó
megszüntetését kérte és szerette volna, ha a dombóvári kórházhoz került volna. A
tüdőgondozó működtetése havi 250 eFt deficitet eredményezett, erre a társulás
költségvetésében nincs lehetőség. Az orvos is azt mondta, hogy ő Dombóváron szeretne
rendelni, hiszen ott van a praxisa. A dombóvári kórház gazdálkodásával kapcsolatban nagy
változások következtek be. Az ottani vezetőség a segítségét felajánlotta, melyet közvetített a
társulás felé. Viszont a társulás nem változtatta meg erre vonatkozóan a korábbi döntését. A
sásdi térség szeretné ha maradna tüdőgondozó, a mindszentgodisai térség még megfontolja
ezt a kérdést.
A háziorvosi ügyelettel kapcsolatban a kistérségi társulás és a Sásdi Medicina Bt. a
megállapodást megkötötte. A háziorvos nem az önkormányzatok felé fog külön-külön
számlázni, hanem a kistérségi társulás felé teszi meg. Sajnos az ügyeletnél is orvos gondok
voltak. A finanszírozás az elmúlt 10 évben nem emelkedett, viszont a Bt. járulékos költségei
emelkedtek. Ekkor jelezték a problémát, hogy már nem tudják gazdaságosan működtetni a
vállalkozást.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy sikerült orvost találni, aki vállalta az
ügyeletet.
Jelezte, hogy a közösségi ház alsó szintjén a női wc-nél hetek óta megy a világítás éjjelnappal. Király Lajos már megnézte, egyszer-kétszer sikerült helyreállítania, de mégis megy a
világítás.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, Király Lajos annyit mondott, hogy egyszerűen nem alszik
el a lámpa, amikor az ajtó becsukódik.
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Tájékoztatta a testületet, hogy Baranyajenő Község Önkormányzata kifizette a teljes
adósságát, mely 7 mFt volt és Szágy Község Önkormányzata is fizetett 500 eFt-ot.
A képviselőtestület tagjai részére kiosztásra került a Dr. Bodor István ügyvéd úrnak irt levél,
mely az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatos. Próbálta rendszerezni azokat a jogi problémákat,
amelyek ezzel az ingatlannal kapcsolatban fennállnak.
Székely Szilárd polgármester személyesen beszélt nyugdíjas pedagógussal, aki felháborodva
mondta, hogy miért kellett ezt úgy csinálni, hogy ne lehessen nyaralni. Ő ezzel kapcsolatban
tájékoztatta a hölgyet, hogy milyen pletykák voltak a városban. Kikérte magának, hogy azt
mondják a testület szórakozik ezzel az ingatlannal. Elmondta számára, hogy már tavaly
szeptemberben felhívta a testület figyelmét erre, hogy valamit lépni kell, mert ez a helyzet így
nem jó. Akkor nem lépett a testület, halogatták a dolgot. Már idén is foglalkoztak ezzel a
kérdéssel, azon a testületi ülésen minden érdekelt jelen volt. Felajánlotta a testület, hogy
támogatja anyagilag is a jogi eljárás lefolytatását. Egyszer csak a KIK jogászától kaptak egy
levelet, hogy adják oda a kulcsot. Régen megoldódhatott volna ez a probléma, ha valaki tett
volna már valamit.
Dr. Jusztinger János képviselő jegyző úr ebben a levélben azt írta, hogy úgy tekintik, hogy
az üdülő az önkormányzat tulajdonában áll.
Dr. Kajdon Béla jegyző ez így van, benne is van a vagyonkataszterben.
Dr. Jusztinger János képviselő de ha úgy tekintik, hogy az önkormányzaté, akkor a felelősőrzés szabályai nem húzható rá erre az esetre sehogy.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy vitatott a tulajdonjog.
Dr. Jusztinger János képviselő akkor viszont nem ezt kellett volna leírni egy ügyvédnek.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, leírta azt is, hogy a tulajdonjog vitás és csak bírósági úton
lehet erre megoldást találni. De attól még az önkormányzat nyilvántartásában szerepel.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint meg kellene mondani, hogy kinek mi a dolga és
kezdjék el.

Székely Szilárd polgármester mindezeket elmondta a nyugdíjas pedagógusnak is, az a baj,
hogy érdemi döntés részükről nem volt.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két
testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 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
72/2013.(VI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót
elfogadta.
2.)

Az Osztrák Köztársaság Raaba településsel partnerkapcsolatok megújítása,
raaba-i út előkészítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző a testvértelepülési kapcsolat létesítése, fenntartása és megújítása
testületi hatáskör. A raaba-i önkormányzat úgy gondolta, hogy most 20 év után szeretnék
megújítani ezt a testvérkapcsolatot. A testületnek most határozatilag kellene döntenie, hogy a
kiadott anyagban lévő szöveget elfogadja és ennek értelmében megújítja a partnerkapcsolatot.
A testület tagjai részére kiosztották a raaba-i programot. Pénteken indulnának, este 6 órakor
lenne az ünnepi testületi ülés, ahol a két polgármester aláírja a megállapodást. Véleménye
szerint a megállapodás aláírása után kellene a vázát átadni. Ezen az ülésen kap kitüntetést a
raaba-i művelődési ház igazgatója, aki nyugdíjba vonul. Ennek kapcsán úgy gondolták, hogy
a sásdi önkormányzat is ajándékkal köszönti majd. Az asztalon láthatók az ajándéktárgyak.
Elmondta, hogy díszdobozban kellene bort rendelni és ajándékként átadni.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban beterjesztett
testvértelepülés megállapodás megújítását a képviselőtestület fogadja el, illetve a jegyzői
tájékoztatót vegye tudomásul.
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
73/2013.(VI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az Osztrák Köztársaság Raaba
településével 1993. szeptemberében megkötött testvértelepülési
megállapodást a becsatolt okirat tervezet szerint meg kívánja újítani,
illetve a tervezetben foglaltakat változtatás nélkül jóváhagyja.
A képviselőtestület Raaba települési önkormányzat meghívása alapján a
Raababan június 28-án tervezett ünnepi testületi ülésen teljes
létszámban részt vesz és felhatalmazza polgármesterét, hogy ezen
ülésen Sásd Város Önkormányzata nevében az okiratot aláírja.
Határidő: június 28.
Felelős : Székely Szilárd polgármester
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3.)

Szociális alapú lakásbérleti szerződések meghosszabbítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző a helyi rendeletük szerint a lakásbérleti szerződéseket határozott
időre kell kötni. A Humánügyek Bizottsága is megtárgyalta ezt a napirendi pontot, egyik
bérlőnek sem változott a helyzete, tehát továbbra is rászorultak az általuk bérelt lakásokra,
ezért javasolta, hogy hosszabbítsák meg a bérleti időt, tehát ne 1 évre, hanem 2 évre
hosszabbítsák meg a szerződéseket. Célszerű a bérleti szerződések idejét – arra is tekintettel,
hogy továbbra sem várható jelentős, a bérleti jogviszonyt érintő változás, illetve az újabb
önkormányzati ciklus kezdetén tud a kérdéssel az új képviselő-testület foglalkozni – két évben
megállapítani.
Székely Szilárd polgármester egyetértett a javaslattal.
Pál Csaba képviselő meg kellene gondolni, hiszen az már átnyúlik a választások utánra.
Koszorús Tímea aljegyző nem gondolja, hogy az új testület mindjárt lakásbérleti
szerződésekkel kíván foglalkozni, 2015-ben járnának le, addigra már a testület kiismeri majd
magát és tud újrafoglalkozni ezzel a kérdéssel.
Rabb Győzőné alpolgármester egy problémát vetett fel, mely szerint a Temető u. 1. szám
alatt van a Tóth János féle volt bérlakás, szeretné, ha a Nagy Gyula részére ezt a lakást
biztosítanák, mert kint lakik a szőlőhegyben. Ő sajnos beteg ember, a mentő nem tudott
kimenni érte a hegybe, továbbá a tűzoltók is alig tudtak kimenni a szőlőhegybe. Most
kórházban van, de kérték, hogy valamilyen megoldást biztosítsanak részére, mert a kórházi
kezelése lejár és kiadják a beteget.
Továbbá ugyanitt a Márfi Ilonka néniék kertje tiszta gazban áll, valamit kellene csinálni ott is.
Úgy gondolta, ha az egész udvart kitisztítanák, akkor a piacot be lehetne vinni. Akár ennek a
lakásnak a wc-jét nyilvános wc-ként is lehetne használni.
Koszorús Tímea aljegyző véleménye szerint egyszerűbb lenne a Buchvaldékat a hátsó
lakásba költöztetni és az elejét megnyitni.
Rabb Győzőné alpolgármester csak egy lehetőséget mondott, de aljegyző asszony ötlete is
jó lehet. Hangsúlyozta, hogy a piac kérdését meg kell oldani, mert nem jó állapotok között
üzemel.
Koszorús Tímea aljegyző javasolta, hogy menjenek ki közösen Merk Zsolttal és nézzék meg
mi a helyzet, mit lehet tenni.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásd, Temető u. 1.
szám alatti lakások udvarát alakítsák ki piactérnek.
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
74/2013.(VI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete alpolgármesteri javaslat alapján úgy
döntött, hogy a Hősök tere mögötti autóparkoló a piac céljára kibővíti,
melyhez a Temető u. 1. szám alatti bérlakások eddig is használaton
kívül lévő udvarrészét biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
határozati javaslatot fogadják el az azzal a kiegészítéssel, hogy a Sásd, Temető utca 1. szám
alatti 41 m2-es komfortos önkormányzati bérlakást szociális rászorultságára tekintettel 2015.
július 31-ig Nagy Gyula Sásd, Kaposvári út 83. szám alatti lakos részére adja bérbe.
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
75/2013.(VI.25.) KTH. számú határozata
1./

Balogh József és Balogh Józsefné sz. Kalányos Anna sásdi lakosok a Sásd, Dózsa
György utca 12. szám alatt lévő 1 szoba, konyha, fürdőszoba helyiségekből álló
komfortos 34 m2 nagyságú lakás bérleti szerződését 2015. július 31. napjáig
meghosszabbítja.

2./

Buzás Zsuzsanna sásdi lakos a Sásd, Hörnyék 19. 1. ajtószám alatti egy szoba, konyha
helyiségekből álló 44 m2-es önkormányzati szükséglakás bérleti szerződését 2015.
július 31. napjáig meghosszabbítja.

3./

Orsós Tibor sásdi lakos a Sásd, Hörnyék 19. 3. ajtószám alatti másfél szoba
helyiségekből álló 35 m2-es önkormányzati szükséglakás bérleti szerződését 2015.
július 31. napjáig meghosszabbítja.

4./

Buzás Jánosné sz. Orsós Éva sásdi lakos a Sásd, Hörnyék 40/A. 1. ajtószám alatti egy
szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba, kamra helyiségekből álló 43 m2-es komfortos
önkormányzati lakás bérleti szerződését 2015. július 31. napjáig meghosszabbítja.
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5./

Balog Mária sásdi lakos a Sásd, Rákóczi u. 38. 1. ajtószám alatti 2 szoba, konyha,
fürdőszoba helyiségekből álló 52 m2-es komfortos önkormányzati lakás bérleti
szerződését 2015. július 31. napjáig meghosszabbítja.

6./

Viczl Józsefné sz. Orsós Aranka sásdi lakos a Sásd, Rákóczi u. 38. 2. ajtószám alatti 1
szoba, konyha, fürdőszoba, előszoba helyiségekből álló 43 m2-es komfortos
önkormányzati lakás bérleti szerződését 2015. július 31. napjáig meghosszabbítja.

7./

Somogyi Róbert sásdi lakos a Sásd, Rákóczi u. 38. 3. ajtószám alatti 1 szoba, konyha,
fürdőszoba helyiségekből álló 33 m2-es komfortos önkormányzati lakás bérleti
szerződését 2015. július 31. napjáig meghosszabbítja.

8./

Buchvald Józsefné sz. Magyar Mária sásdi lakos a Sásd, Temető utca 1. 3. ajtószám
alatti 1 szoba, konyha, étkező, kamra, fürdőszoba helyiségekből álló 40 m2-es
komfortos önkormányzati lakás bérleti szerződését 2015. július 31. napjáig
meghosszabbítja.

9./

Mezei István sásdi lakos a Sásd, Szent Imre u. 31. 1. ajtószám alatti szoba, konyha,
előszoba, fürdőszoba helyiségekből álló 31 m2-es összkomfortos lakás lakásbérleti
szerződését 2015. július 31. napjáig meghosszabbítja.

8./

Keller Antalné sz: Kordé Zsuzsanna sásdi lakos a Sásd, Szent Imre u. 31. 3. ajtószám
alatti, szoba, konyha. előszoba, fürdőszoba helyiségekből álló 35 m2-es összkomfortos
lakás lakásbérleti szerződését 2015. július 31. napjáig meghosszabbítja.

9./

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szemicsek Attila sásdi lakos a Sásd,
Szent Imre u. 31. 5. ajtószám alatti egy szoba, főzőfülke, előszoba, fürdőszoba
helyiségekből álló 19 m2-es önkormányzati bérlakás lakásbérleti szerződését 2015.
július 31. napjáig meghosszabbítja.

10./

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásd, Temető utca 1. szám alatti 41
m2-es komfortos önkormányzati bérlakást szociális rászorultságára tekintettel 2015.
július 31-ig Nagy Gyula Sásd, Kaposvári út 83. szám alatti lakos részére bérbe adja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

4.)

Bölcsődei feladatellátásra kötött megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Koszorús Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző az együttes ülésen döntöttek arról, hogy az ÁMK fenntartását csak
Sásd fogja a továbbiakban ellátni. Ezzel a helyzettel viszont azok a településeik, amelyeknek
jelenleg itt történik az óvodai ellátása, kvázi óvoda nélkül maradtak.
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Sokáig tanakodtak azon, hogy ez a köznevelési törvény szerint megengedhető-e, aztán végül
arra a megállapításra jutottak, hogy engedik ezt a változatot, feltéve, hogyha ezt a helyzetet
szerződésben rögzitik. Tehát egy feladat ellátási szerződést kötnek ezen települések Sásddal.
Megkötötték a falvakkal ezt a megállapodást. Majd szükség lett a bölcsőde működési
engedélyének módosítására is.
A köznevelési törvény még a feladat ellátási szerződést más konstrukcióra ismeri és az nem
vonatkoztatható erre az esetükre, tehát felhívták a figyelmet arra, hogy nehogy feladat ellátási
szerződésnek nevezzék, úgy a gyermekvédelmi jogszabályokat a szociális ágazatban viszont
feladat ellátási szerződésnek kell nevezni. Ezért a megállapodást most a szociális és
gyámhivatal felhívására módosítani is kellett. Továbbá néhány ponttal kiegészítették, melyet a
3./ pontban rögzítettek. Továbbá egy 4./ ponttal egészítették ki, hogy a törvényben foglalt
nyilatkozatok is benne legyenek. Majd ezután megkapják a bölcsődének a működési
engedélyét.
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte van-e szabad hely a bölcsődében?
Koszorús Tímea aljegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az őszi kezdésnél a
maximális létszámmal indul a bölcsőde. Javasolta, hogy mindenképp a jelentkezését be kell
nyújtani.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
határozati javaslatot 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
76/2013.(VI.25.) KTH. számú határozata
Sásd
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
feladatátadó
önkormányzatokkal 2013. július 1-től az óvodai és bölcsődei feladatellátásra
kötött megállapodást a csatolt megállapodással módosítja, kiegészíti.
A polgármestert felhatalmazza a megállapodás aláírására, a jegyzőt felkéri a
szerződés közzétételére.
Határidő: hatályba lépésre 2013. július 1.
Felelős: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

5./

Szociális alapszolgáltatásokra feladat-ellátási szerződés
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy ez a HSZAK által ellátott
feladatairól szól. Már korábban jelezték, hogy a költségvetési törvény változásai miatt az erre
a feladatokra jutó állami támogatás igénylésének a módja változni fog. Legalábbis a
gyermekjóléti szolgáltatás, a családsegítés feladatellátásra ezentúl, pontosabban július 1-től
kizárólag önkormányzatok jogosultak.
Ezt az új helyzetet kell az ellátási szerződéssel rendezni, ezt már a társulás által létrehozott
nonprofit kft-vel kötik meg.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó feladat-ellátási
szerződést 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
77/2013.(VI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális alapszolgáltatásokra vonatkozó
feladat-ellátási szerződést elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

Egyebek
Koszorus Tímea aljegyző az ÁMK igazgatói pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy július
végével kerülnek elő a véleményezések. Ezzel kapcsolatban egy pályázat érkezett, Gálné
Banizs Gabrielláé. Augusztus 12. a pályázat befejezésének határideje.
Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést, a testület zárt
ülés keretében folytatta továbbá munkáját.

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. június 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, Jusztinger Krisztina képviselők, Dr.
Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol: Pintér Gábor és Hausmann Mária képviselők.

7./

Sásdi Általános Iskola igazgatói pályázatok véleményezése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a képviselőtestület zárt ülés
keretében megtárgyalta ezt a napirendi pontot és úgy döntött, hogy Sásdi Általános Iskola,
Pedagógiai Szakszolgálat és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatói pályázati eljárásában a
pályázók közül elsősorban Tóth Anita pályázót támogatja, eddigi munkája és benyújtott
pályázata alapján.

Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést,
a testületi ülést bezárta.
Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

