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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. július 25. napján tartott rendkívüli testületi
üléséről.
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr.
Jusztinger János, Pál Csaba, Hausmann Mária képviselők, Dr. Kajdon
Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol: Pintér Gábor és Jusztinger Krisztina 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. Röviden indokolta a rendkívüli körülményeket,
amelyek miatt szóban hívta össze a testületet.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
- Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén (energetikai pályázat
módosítását),
- létszámcsökkentéssel összefüggő bértámogatási pályázat beadását.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?
Pál Csaba képviselő javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyaljanak a kitüntető
díj adományozásáról.
A képviselőtestület a szóban előterjesztett napirendi pontokat egyhangúlag, vita nélkül
elfogadta.
1.

Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén (energetikai pályázat módosítása)
Előadó: Székely Szilárd polgármester

2.

Létszámcsökkentéssel összefüggő bértámogatási pályázat beadása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3.

Kitüntető díj adományozása
Előadó: Pál Csaba képviselő

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

Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén (energetikai pályázat
módosítása)
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Székely Szilárd polgármester A benyújtásra került képviselőtestületi határozat nem felel
meg a Pályázati Felhívás F13. fejezet VII. számú melléklet szerinti előírásoknak, eltérés van
az összegekben. A beruházás költségei (teljes beruházási költségek, saját erő számszerű
összege, saját forrás), valamint az igényelt támogatás összege és a támogatás aránya nem
megfelelően voltak feltüntetve.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a végrehajtás már elindult. A DRV-től megérkezett
már a levél, mely szerint küldik a 8 mFt-ot azzal a kitétellel, hogyha az EU-s önerőalap
pályázatot beadják és nyer a pályázat, akkor vissza kell ebből adni a pénzt.
Székely Szilárd polgármester 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
81/2013.(VII.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Új Széchenyi Terv
Zöldgazdaság-fejlesztési Program, Környezet és Energia Operatív Program
keretében a KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú Helyi hő, és villamosenergiaigény kielégítése megújuló energiaforrásokkal című konstrukcióra, a
„Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén” című pályázatát
benyújtja. A pályázat tartalma 7370 Sásd, Mártírok u. a 013/4 HRSZ-(k)on.
A pályázat megvalósítási helyszínének pontos címe: 7370 Sásd, Mártírok u.
A pályázat megvalósítási helyszínének helyrajzi száma: 013/4
A pályázati konstrukció száma: KEOP-2012-4.10.0/A
A projekt megnevezése/Címe: Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV
telepén
A beruházás teljes költsége:
56 706 135 Ft
A szükséges önerő:
8 505 921 Ft
Az igényelt támogatás összege:
48 200 214 Ft
A KEOP forrásból származó támogatás: 85%
A képviselő testület kötelezettséget vállal arra, hogy a KEOP forrásból nyújtott
támogatás elnyerése esetén az önkormányzati saját forrás összegét a
költségvetésben elkülöníti.
Határidő: azonnal
Felelős : Székely Szilárd polgármester
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2./

Létszámcsökkentéssel összefüggő bértámogatási pályázat beadása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kiadott határozati javaslatban semmi új nincs,
csak összefoglalták mindazt, ami már a költségvetési rendeletükben szerepel. Minden
intézménynél látható a létszám. Ezen adatok a költségvetési rendelet 18. sz. mellékletében
megtalálhatók.
Dr. Kajdon Béla jegyző a pályázat kötelező melléklete ez a testületi határozat, az
Államkincstár így kérte.
Székely Szilárd polgármester 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
82/2013.(VII.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság 2013. évi
költségvetésérő szóló 2012. évi CCIV. törvény III. melléklet 6. pontja
egyes rendelkezéseire tekintettel az alábbiak szerint határoz:
A 2013. évi költségvetési rendeletben a Sásdi ÁMK-nál megállapított
közalkalmazotti létszám 2013. január 1-jén összesen 31 fő, amit év
végéig 5 álláshellyel kell bővíteni 36 főre úgy, hogy az étkeztetésnél 1 fő,
a mozgókönyvtárnál további 2 fő álláshelyet meg kell szüntetni, míg az
óvodánál 5 és a könyvtárnál 3 fő álláshely növelésére lesz szükség.
A 2013. évi költségvetési rendeletben a Sásdi Közös Önkormányzati
Hivatalánál megállapított álláshelyek száma összesen: 27 fő, amit év
végéig 4 álláshellyel kell növelni 31 főre a Gödrei kirendeltség
létrehozása miatt.
A 2013. évi költségvetési rendeletben a karbantartóknál megállapított
álláshelyek száma 2013. január 1-jén: 3 fő, amelyet 2 fő álláshellyel kell
év végéig csökkenteni 1 főre.
Az álláshelyek megszüntetésével kapcsolatosan felmerült költségek
megtérítésére a Magyar Köztársaság 2013. évi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény III. melléklet 6. pontja és az 5/2013. (III.14.)
BM rendeletben szabályozottak alapján az önkormányzat pályázatot
nyújt be 1 álláshely megszüntetésére 2013. augusztus 8. napjáig.
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Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény V. melléklet 7. pontja alapján
az alábbi döntést hozta:
Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.29.)
számú önkormányzati rendeletének 18. számú mellékletében összefoglaltak
alapján intézményeinél, valamint a szakfeladaton ellátott feladatainál 2013.
január 1-jén meglévő 66 álláshelyeit összességében 6 fővel növeli, így
összességében 2013. december 31-től az önkormányzati álláshelyek száma 72
fő.
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete kijelenti, hogy a képviselőtestület fenntartói körén belül költségvetési szerveinél, a közös hivatalnál,
illetve a szakfeladaton ellátott feladatainál a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyen,
illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében a képviselő-testület
fenntartói körén kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli foglalkoztatására nincs lehetőség.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Egyebek
Dr. Kajdon Béla jegyző jelezte a képviselőtestület felé, hogy 2013. augusztus 8. napjára terveznének
soron következő testületi ülést, ahol az ÁMK igazgatói álláshelyére beadott pályázatról kellene
elsősorban dönteni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, mivel 2013. augusztus 20. napján nem tartózkodik sem ő,
sem a jegyző úr Magyarországon, így nem ekkor lenne a kitüntető díj átadása, hanem a Helytörténeti
Kiállítás átadásának születésnapján.
Hausmann Mária képviselő a piaccal kapcsolatban nagy problémák vannak. Megkérdezte nem
lehetne-e beszélni a volt piactér tulajdonosával, hogy engedje meg a piac megtartását az ő területén.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ő már beszélt vele. A piaccal kapcsolatban elmondta,
hogy az előző testületi ülésen szó volt a piac elhelyezéséről, ahol személy szerint ő, aljegyző asszony
és a Merk Zsolt vállalták, hogy próbálnak megoldást találni. Ekkor gondolták azt, hogy a Temető u. 1.
szám alatti lakások udvarát kitakarítanák és odavinnék át a piacot, mert a mostani állapot
életveszélyes, balesetveszélyes. A szoborkertbe nem mehetnek be, mert nem odavaló a piac tartása.
Mindig szóba kerül a vásártér lehetősége, de oda senki nem akar lemenni. Ő személyesen beszélt az
árusokkal, hogy mit szeretne a testület, az árusok megértették, már a helyeket is szétosztották maguk
között. Sajnos Merk Zsolt megbetegedett, követ sem tudtak hozatni. Kiderült, hogy van egy
területrész, ami nem is az önkormányzaté. De már ezzel kapcsolatban a hivatalos levél elment a
tulajdonosok felé.
Végül is az árusok azt nem szeretnék, hogy a román árusok visszajöjjenek a piacra.
Mivel több napirendi pont nem volt a testület zárt ülés keretében folytatta továbbá munkáját.

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

