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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2013. november 13. 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, Pál
Csaba, Pintér Gábor és Jusztinger Krisztina képviselők, Dr. Kajdon
Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol:

Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János 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 az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg:
- óvodai pótmunkákat,
- védőnői feladatok ellátására pályázat kiírását,
- járóbeteg szakrendelések ellátását.
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?
Más napirendi javaslat nem volt.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint fogadta el a napirendi
pontok megtárgyalását:
1./

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

2./

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének időarányos teljesítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./

Az önkormányzat gazdasági programja
Előadó: Székely Szilárd polgármester

5./

Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6./

Helyi adórendeletek módosítása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

2

7./

Az önkormányzat 2013. évi adóztatási tevékenységéről beszámoló
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8./

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

9./

Szilárd hulladékszállításra közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10./

Az új Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása és az önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

11./

A sásdi I. sz. fogorvosi körzetre helyettesítési szerződés
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

12./

Közoktatási intézményekhez igazgató tanácsi tagok és póttagok delegálása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

13./

Sásdon létesítendő katasztrófavédelmi őrshöz építési telek biztosítása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Bódog Tamás műszaki ügyintéző

14./

Hegyhát Ifjúságért Egyesület és a Sásdi Baráti Kör kérelme telephely biztosítására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

15./

Óvodai pótmunkák
Előadó: Székely Szilárd polgármester

16./

Védőnői feladatok ellátására pályázat kiírása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

17./

Járóbeteg-szakrendelések ellátása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

18./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy a 18./ napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalják meg.
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
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Írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester a Kossuth Lajos utcai lakások kéményével kapcsolatban
elmondta, hogy a tűzoltóság a kéményseprői szakvélemény alapján megtiltotta a kémények
használatát. A lakók két lakógyűlést is tartottak ez ügyben, hogy mi lehetne a megoldás.
Régóta tudomásuk
volt arról, hogy a kémények nem a legjobbak. Ugyanakkor állításuk szerint nincsenek
rosszabb állapotban, mint bármelyik kémény Sásdon. Az egyik ottani lakó kihívta a
kéményseprőt, hogy eldugult a kémény, innét indult ez a dolog. Az önkormányzat részéről
próbált javaslatot tenni, beszélt a megyei Katasztrófavédelem vezetőjével, hogy mit lehet
ilyenkor tenni. Elmondták, hogy mindenkivel megtárgyalták ezt a kérdést, de a döntés ellen
nem lehet tenni. Amennyiben a lakók bemutatják, hogy elkészültek a kémények, akkor ők
újra engedik a fűtést. A lakók részére az önkormányzat vásárolt szénmonoxid érzékelő
készülékeket. A közös képviselőnek levelet írt, melyben kérte, hogy mérje fel az ezzel
kapcsolatos igényeket. A felmérés alapján összesen 30 db készüléket igényeltek a lakók.
Annak idején elmondta, hogy szociális tűzifában is tudná segíteni az önkormányzat a lakókat,
de sajnos a pályázat eredményeként csak 40 m3 fára adtak támogatást.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ez a dolog még nincs teljesen lezárva, a mai nap
folyamán ő is érdeklődött, megígérték, hogy ez ügyben mindent megtesznek.
Székely Szilárd polgármester a lakók tudták, hogy nem az önkormányzat építtette ezeket a
lakásokat. Néhány évvel ezelőtt már jelezte ezt a hibát az akkori közös képviselő. Akkor
beszéltek esetlegesen pályázati lehetőségről, nincs róla tudomása, hogy történt ez ügyben
valami. Úgy gondolta, hogy talán a lakók ezt a kérdést rendezték. Kiderült, hogy a lakók
közül többen megoldották a problémát, de nem mindenki.
A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetés a
Gárdonyi G. utcában nem sokára elkészül. A közmunka program második része
megkezdődött, ami a téli közmunkaprogram. A Munkaügyi Központ Sásd esetében 46 főt írt
elő felvételre. Kezdődik majd valamilyen tanfolyam is, ahol különböző képzések lesznek. A
felvett embereket a KLIK fogja képezni. A 46 főből minimum 22 főt kellett felvenni a
képzésprogramra, illetve munkavégzésre. A felvételük megtörtént, a tegnapi naptól
kezdődően dolgoznak. A többi település összesen 122 főt kapott.
A legutóbbi ülésen tárgyalták a forgalmi csomópont garanciális javításának az igényét. A
határozat értelmében megrendelte a Soltút Kft-től a munka elvégzését. Kérte, hogy jó időben
végezzék el a munkákat, de sajnos bekövetkezett a rossz idő. Személy szerint nem szerette
volna, ha rossz időben nekiállnak, de kikérte a Közútkezelő véleményét és ők határozottan
kérték, hogy kezdjék meg a munkákat. A feltárásnál személyesen részt vett Bódog Tamással
közösen. Az ivóvízvezetékig megtörtént az ásás, nem volt egy csepp víz sem. Látható volt,
hogy a szélesítés mentén történt a süllyedés. Kérni fogja majd a jegyzőkönyvbe rögzíteni,
hogyha sár lesz, akkor azt nem lehet megfelelő módon tömöríteni és abból megint gond lesz.
A szociális ellátásban problémák merültek fel, ezt a feladatot a kistérségi társulás végzi el. Ezt
a szolgáltatást a Sásd és Vidéke Nonprofit Kft. végezte. Azonban a házi gondozás
szakfeladaton hiány keletkezett, így nem lehet az üzleti tervet teljesíteni. Megnézték a cégnek
a működését, szabálytalanságot nem találtak. A pénzt a bérekre, alapműködési költségekre
fordították. Az önkormányzatoknak majd működési forrást kell biztosítani a kistérségi társulás
részére, hogy az biztosíthassa ezt a feladatot.
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A társulási tanács ülést tartott, ahol elmondták, hogy önkormányzatonként leegyeztetik, hogy
ki milyen feladatot lát el, milyen térítési díjak vannak. Mindegyik mikrotérségi társulás külön
társulást szeretne létrehozni ezen feladat ellátására. Kérte a testületet, hogy a testület jövő
csütörtökön ülésezzen majd ez ügyben.
A Sásdi Polgárőrséggel kapcsolatban elmondta, hogy tisztújítás történt, az új vezetője
Hausmann Mária lett. Nagyon sok segítséget kaptak a Komlói Polgárőr vezetőségtől.
Állítólag majd formaruhát fognak kapni a megyéről, továbbá anyagi támogatást is kapnak
majd.
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztató jelleggel elmondta, hogy a lakosság részéről többen
megkeresték avarégetési problémák miatt. A helyi rendeletük szabályozza az avarégetés
rendjét, idejét, módját. Szabálysértési bírságot szab ki, amennyiben ezt megsérti valaki.
Tavaly óta az önkormányzatok helyi rendeletben ilyen szabálysértési tényállást nem
állapíthatnak meg, ennek következtében ez fajsúlytalan, tehát ilyen miatt senkivel szemben
eljárást megindítani nem lehet, csak törvényben meghatározott tényállások alapján és az eljáró
hatóság a járási hivatal. Ennek értelmében majd a rendeletet módosítani kell.
A Pécsi Vízmű Zrt-vel szemben a vagyonkövetelés kapcsán az ügyvédi felszólítást elküldték.
Polgármester úr is írt levelet az átalakulás kapcsán. Az önkormányzatnál járt a gazdasági
ügyeket intéző hölgy is, akivel komoly megbeszéléseket folytattak. Akkor úgy váltak el, hogy
egy héten belül jelentkeznek és reagálnak a megbeszéltekre. Mindenféle dokumentumokat
részére átadtak. Kb. 3 hét telt el és nem jelentkeztek.
Mégsem beolvadással fog a Pécsi Vízmű Zrt. megszűnni, hanem esetleg megszüntetik jogutód
nélkül, mert olyan adósságok halmozódtak fel, többek közt Sásd esetében is, és éppen ezért
úgy gondolták, hogy ezt át kell gondolni. Dr. Halmos Péter ügyvéd úrral felvette a
kapcsolatot, és megbeszélték, hogy eljön a hivatalba mindezt megbeszélni. Felszámolást
korábban már az önkormányzat kezdeményezte a bíróságon, ami eljárási hibák miatt
elutasításra került. Például többször kellett volna felszólítani a vízművet, mint ahányszor az
önkormányzat megtette. A testület hozott legutóbb egy olyan döntést, amit akkor is jelzett,
hogy törvénysértő döntés lesz és ennek tudatában a testület még is meghozta ezt a döntést,
mely szerint a tulajdonost kötelezi a vízművagyon felértékelésére ez évben még a törvény, de
a testület mégis úgy döntött, hogy nem. Kénytelen volt visszahozni ezt a kérdést, mert újabb
jogszabályok jelentek meg, amelynek a be nem tartása és megtartása akár a bűncselekmény
alapos gyanúját is felveti. Erről kötelessége volt a testületet ennek ismeretében most
tájékoztatni.
Múlt héten csütörtökön a belső ellenőrrel komoly szakmai tanácskozást tartottak a hivatalban
a megváltozott jogi környezet miatt. Vannak megjelenő jogszabályok amelyek gyökeresen
megváltoztatják az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos adminisztrációját, a
könyvelést. Nagyon zárt és szigorú a rendszer, tehát olyan bontásban kell a költségvetést is
jövőre összeállítani, ahogy a jogszabály előírja. Tehát az államnak joga van ahhoz, hogy a
vagyont hogyan tartják nyilván, hogyan könyveljenek és a pénzzel hogyan gazdálkodjanak.
Ez a vizművagyonnal úgy kapcsolódik össze, hogy egy rendező mérleget kell elkészíteni
minden önkormányzatnak december 31-el. Ezt úgy kell összeállítani, idézte a rendeletet, mely
a 36/2013. (IX.13.) NGM. rendelet, ami az államháztartás számvitelének 2014. évi
megváltoztatásával kapcsolatos feladatokról szól, amely szerint a 2.§. (1) bekezdése „A
rendező mérleg elkészítéséhez 2013. december 31-ei mérlegfordulónappal teljes körűen fel
kell leltározni valamennyi eszközt és forrást, valamint kötelezettségvállalásokat.
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A mennyiségben és értékben nyilvántartott eszközöket ténylegesen mennyiségi felvétellel, az
egyeztetéssel leltározandó eszközöket és forrásokat, valamint a kötelezettségvállalásokat az
azok meglétét igazoló dokumentumokkal egyeztetve és alátámasztva kell leltározni.” Ez
alapján forintálisan is meg kell határozni december 31-ig az önkormányzati vagyont. 2014.
január 1-én így kell nyitni. Itt jön be a vagyonértékelés, amire a törvény kötelezi az
önkormányzatokat. A vízművagyonnál csak azt az értéket vehetik figyelembe, amit a
jogszabály szerinti vagyonértékeléssel elkészíttettek.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez kb. 2 mFt-os tétel az önkormányzat
költségvetésében.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt nem fogja megszavazni, inkább
mindenféle érdekszövetségnek levelet fog írni. A kisfalvak is ez ellen felháborodtak.
Dr. Kajdon Béla jegyző jegyzőként javasolta a testületnek, hogy fontolja meg a korábbi
döntését az elmondott információk tudatában és rendelje el a vízművagyon felértékelését. A
Pécsi Vízmű Zrt-re hiába várnak, ők már nem partnerek. Megmondták, hogy ők nem
számolnak el semmivel. Tehát mindenkinek fel kell a vagyont értékeltetnie. Erről döntést
kellene hozni. Hangsúlyozta, ha ezt nem teszi meg a testület, akkor a zárómérleget hitelesen
alátámasztva nem tudják elkészíteni. Nekik most az a dolguk, hogy a 8 önkormányzatnál és
intézménynél tételesen elkészíteni a leltárat december 31-ig. Ez a zárómérleg és január 1-én
ez lesz a nyitó. A belső ellenőrrel mindezt átbeszélték, ugyanezt javasolja, a véleményét
írásban fogja majd leírni. Kérte a testületet, hogy vagy a mai ülésen vagy a következő
testületi ülésen erről döntsenek.
Elmondta, mivel új törvényi rendelkezések vannak, ezért ebben az évben a szabályzatokat
felülvizsgálják és újakat készítsenek. A szabályzatok felülvizsgálata során észrevette, hogy a
polgármester illetménye tekintetében immáron 21 hónapja törvénysértő állapotban vannak.
Ugyanis polgármester úrnak középfokú német nyelvvizsgája van és a közszolgálati törvény,
ami tavaly március 1-től hatályos, ennek értelmében a főállású polgármesterekre a törvénynek
bizonyos rendelkezéseit kell alkalmazni, így ha a főállású polgármesternek van nyelvvizsgája,
akkor részére jár a nyelvpótlék. Ez az összeg, mivel ez közérdekű adat, a törvényben
meghatározott 38.650,-Ft-os illetményalap 60 %-a, ez 23.190,-Ft. Visszamenőlegesen ez az
összeg 21 hónappal szorozva: 486.990,-Ft. Rendelje el a testület, hogy a Pénzügyi Iroda
számfejtse és fizesse ki részére ezt az összeget 2013. november 30-ig. Ez az összeg a
polgármester úrnak jár, amennyiben bemutatja a középfokú német nyelvvizsgáját igazoló
papírt. Kérte továbbá, hogy a testület vegye tudomásul és határozza meg újból a polgármester
illetményét, ennek megfelelően 2013. december 1. napjától bruttó 506.290,-Ft lenne.
Székely Szilárd polgármester átadta az ülés vezetését Rabb Győzőné alpolgármesternek.
Rabb Győzőné alpolgármester átvette az ülés vezetését. Véleménye szerint ez a felvetés
most váratlanul ért mindenkit. Megkérdezte, hogyan derült ez most ki?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a szabályzatok felülvizsgálata során át kellett néznie
a hatályos jogszabályokat, ekkor vette észre.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy év végén mindig annyi minden van, azért ez
most nagy kiadási tétel ismét.
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Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a polgármester úr erre igényt tart?
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogyha jár, akkor igényt tart
rá.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a polgármester részére
állapítsa meg visszamenőlegesen 21 hónapra a nyelvvizsgapótlékot, mely bruttó 486.990,-Ft.
Továbbá 2013. december 1. napjától illetményét bruttó 506.290,-Ft összegben állapítsa meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
111/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy Székely Szilárd polgármestert 2012. március 1-jétől nyelvvizsga
pótlék illeti meg. A képviselő-testület elrendeli a 23.190 Ft havi
összegű pótlék visszamenőleges kifizetését 2013. november 30-ig, a
nyelvvizsga bizonyítvány benyújtása ellenében.
Határidő: november 30.
Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester

2./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Székely Szilárd
polgármester illetményét 2013. december 1. napjától kezdődően, az 1.
alpontban foglaltakra tekintettel, 506.290 forintban állapítja meg.
Határidő: november 30.
Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester visszaadta az ülés vezetését.
Székely Szilárd polgármester visszavette az ülés vezetését.

Dr. Kajdon Béla jegyző a kistérségi feladatok 2014. évi finanszírozásával kapcsolatban
elmondta, hogy eddig nagyon vigyáztak arra, hogy Sásd lehetőleg ne sértse meg a kistérségi
társulás jogkörét. Többször jelezte a testület felé, hogy a jogalkotó szerint nem egészen így
van, hanem a székhelytelepülésnek a megállapodásban foglalt önkormányzatnak vannak
többletkötelezettségei és jogai, ez pedig a finanszírozás vonatkozásában a normatívák
leigénylése. Erre jogszabály van, mely a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, mely az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló és annak a 103.§. (1) bekezdése, ami
erről rendelkezik.
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Tekintettel arra, hogy a jogalkotó úgy döntött, hogy a nonprofit kft., aki az önkormányzati
szociális feladatokat lát el kistérség valamennyi önkormányzata számára megállapodás
alapján és működési engedélye is van, nem kaphatja meg egyébként az önkormányzatok
társulásainak adható 130 %-os emelt normatívát, csak 100 %-ra jogosult. Ezért finanszírozási
problémák vannak a jövő évi működtetésében. Akárki ilyen normatívát nem kaphat csak az,
akinek működési engedélye van. Jelenleg pedig a kistérség egyik szolgáltató cégének van
működési engedélye.
Bárki igényel ilyent, normatívát nem fog kapni. Éppen ezért, mivel ez a Kft. ezt a feladatot
ebből a pénzből ebben a formában ellátni nem tudja, újra kell gondolni ezeket a feladatokat.
Kérte a testülettől, hogy ennek a kérdésnek a rendezésében, mert ha a Kft. igényli le a
normatívát, akkor Sásd már nem igényelheti a normatívát. A törvény Sásdot kötelezi ebben az
esetben, hogy a kistérségi társulás részére leigényelje a normatívákat. A többi település nem
igényelheti le. Példaként elmondta, hogy Mágocs az ottani mikrotérségre beadta már ezekre a
feladatokra a normatíva igénylését, hogy jövőre alapit egy társulást. Ha ő lehívja a normatívát,
akkor Sásd már nem tudja lehívni. Eldöntötték, hogy Sásd fogja leigényelni a normatívát és
majd január 1. után eldöntik, hogy mire költik ezt a pénzt. De azt tudni kell, hogy Sásd felel
ennek a pénznek a szabályszerű felhasználásáért, ez kb. 30 mFt. Sásd fogja meghatározni,
hogy mely dolgokra mennyi pénzt ad. Egy megállapodás keretében, ha Sásdnál itt a pénz,
akkor átadható a Mágocsi Mikrotérségnek arra a feladatra, amelyet a jogszabály leír.
Mágoccsal visszamondatta a normatíva igénylését, Mindszentgodisa és Vásárosdombó pedig
semmilyen szinten nem igényelheti a normatívát. A jogszabály azt mondja, hogy emelt szintű
normatívát csak a 3000 fő együttes lélekszám után lehet igényelni.
Éppen ezért azt kérte a testülettől, hogy a jövő héten tartandó testületi ülésen ezen napirendi
pontot tárgyalják meg. Hétfői napon átbeszélik, majd kedden egy szakmai előterjesztést
fognak készíteni ezzel kapcsolatban. Sásd kezdeményezze mindenképpen azokat a dolgokat,
egyrészt a Kft-től vonják meg ezeket a feladatokat, másrészt kezdeményezzék a társulási
megállapodás módosítását valamennyi önkormányzat felé, továbbá a működési engedélyt
fenntartóváltás miatt módosítani kell. Tehát a HSZAK-ot vissza kell hozni a kistérségi
társulásba. Ha ez visszajött és működik, akkor elő lehet készíteni az új társulást, aki kéri. Egy
új társulás megalakulásakor az engedélyezési eljárás több mint 3 hónap. Ha fenntartóváltás
van és a kistérség visszahozza, amit a kft-nek adott, ott az átfutási idő 1 hónap. Ha
együttműködnek az önkormányzatok, akkor december 31-ig van még esély arra, hogy
sikerüljön. Azt kellene elfogadni, hogy Sásd a normatívát a kistérség nevében lekérje.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy naponta több gondozónő megkeresi ez
ügyben, hogy mi lesz velük. A legújabb verzió, amit hallott, hogy december közepével
munkanélküliek lesznek. Úgy érzi, mivel személy szerint is az egészségügyben dolgozik,
talán ő látja ezt az egészet a legjobban, ha ez a rendszer megszűnik, akkor az tragédia lesz
Sásdon, ebből baj lesz. Mindenképp össze kell fogni, nem szabad engedni, hogy ez
megszűnjön.
Megkérdezte, hogy a közmunkában dolgozókat ki ellenőrzi, mi a dolguk? A mai nap
folyamán is tapasztalta, hogy ott ülnek a szoborkertben, a telefonon zenét hallgatnak. A város
pedig siralmasan piszkos, szemetes, tele van minden a sok falevéllel.
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy Merk Zsoltnak említette ezt az észrevételt?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy még nem szólt emiatt. Véleménye szerint ha
már ilyen sok közmunkás lesz a program miatt, akkor legyen látszata is a városban.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amikor összetakarítják, akkor nincs gond, de
egy nap múlva sajnos már valóban ott a szemét. De legtöbb esetben hétvégiek a panaszok.
Éppen most lett két pad összetörve, elvitték őket, hogy megjavítsák.
Rabb Győzőné alpolgármester bízik abban, hogy a megalakult új Polgárőr Egyesület
munkája hatékonyabb lesz és jobban figyelnek majd a rongálókra, szemetelőkre.
Székely Szilárd polgármester arra kért bárkit, ha látja a közmunkásokat munkaidejükben
mást csinálnak, akkor Merk Zsoltnak szóljanak. Nagyon sok egyeztetés volt a munkaügyes
hölggyel, Cseh Ritával, amire kiválogatták a személyeket, hogy ki milyen képzésre menjen,
kit vegyenek fel.
Rabb Győzőné alpolgármester jelezni kívánta, hogy az Arany János utcában van egy
kiszáradt platán fa, Kuhl Csaba ottani lakó jelezte feléje, hogy ki kellene vágatni a fát. Kérte
tőle, hogy írásban tegyenek megkeresést ez ügyben a hivatal felé.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy természetesen akkor ki kell vágatni.
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy Nagyné Mayer Ágnes ügyével
kapcsolatban mi a helyzet, a Kúriánál van az ügy?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kúriánál van az ügy. Abban hibáztak, hogy
amikor végrehajtás alá került a dolog, az önkormányzat már fizetett Nagyné Mayer Ágnesnek.
Így a végrehajtó leemelte az ÁMK számlájáról 700.000,-Ft végrehajtói díjat, pedig tudta,
hogy ügyfele részére fizetett az önkormányzat, állítása szerint az ügyfele ezt nem közölte
vele. Jogi eljárás fog elindulni, a pénzt visszaigénylik.
Pintér Gábor képviselő többször jelezte már, úgy érzi, hogy alulinformált, továbbá, hogy a
testület több dologban nem kap elegendő információt bizonyos dolgokról. A városban
hallotta, hogy a polgármester úr lemond összeférhetetlenségi okok miatt és nem tölti ki a
választási ciklusát. Megkérdezte, hogy ez szóbeszéd igaz-e? Ha ez így is van, akkor a testületi
tagok kapnak majd erről valamilyen írásos tájékoztatást? Ha le kell mondania, akkor az ezzel
kapcsolatos előkészületeket megtette? Mikortól kell lemondania? Ilyen esetben időközi
választásra sor kerülhet?
Székely Szilárd polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy még hivatalosan nem
tudja. Elmondta, hogy megnyert egy pályázatot, ahol fennállhat összeférhetetlenség, de még
ennek az okait kutatja, tehát még nem tudja, hogy mi lesz. Nyilvánvaló előfordulhat, hogy
lemond, de az is, hogy nem kell lemondania. Nem tudja, hogy mikortól, de időben fog
mindenkinek szólni. Jelen pillanatban nem áll fenn összeférhetetlenség. Nem kell időközi
választást tartani. Nem áll szándékában lemondani, de ha több információt fog tudni,
egyértelmű, hogy a testületet tájékoztatni fogja majd.
Dr. Kajdon Béla jegyző a polgármestert törvény kötelezi, hogy írásban bejelentse az
összeférhetetlenséget. Ha így van, akkor meg kell tennie, ha nem teszi, akkor annak súlyos
következményei lesznek.
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Pintér Gábor képviselő a gödrei vízfolyással kapcsolatban levelet intézett polgármester úr
felé, melyre választ is kapott és most felolvasná levelét, amit ő válaszként írt részére: „Tisztelt
Polgármester Úr, kedves Szilárd! Köszönöm gyors válaszodat! Örülök, hogy beadványom
miatt ráirányult a figyelem erre a probléma körre, mely miatt az idén húsvétkor és 3 évvel
ezelőtt is napokat töltöttem a véd műveken, olyankor is, mikor Téged - sajnálatos módonnem találtak a kollégáid. Remélem, a jövőben hasonló esetben azonnal és hadra fogható
állapotban elérhető leszel!
Örülök, hogy a hatóságok helyszíni szemlét tartottak dr. Karakán Béla Járási Hivatalvezető
Úr, mint a Helyi Védelmi Bizottság elnökének javaslatára, és a helyszíni bejárás során
megállapították, hogy a város, extrém helyzetet leszámítva, védműveivel felkészült egy
esetleges árvízi helyzetre. Ez mindannyiunk számára megnyugtató megállapítás. Örülök, hogy
felvetésemre, melyben az egyik áteresz rossz állapotára hívtam fel a figyelmet, sikerül azt
kicseréltetni.
Külön köszönet illeti meg a Vízügyi Igazgatóságot, mely állami szerv, mint a Gödrei
vízfolyás, sásdi népnyelvben „Hörnyéki árok” kezelője állami, kormányzati pénzen mindent
megtesz e vízfolyás jó állapotáért.”
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője tájékoztató jelleggel a testületi tagok részére
kiosztott egy levelet, mely szerint a Köznevelési Törvény módosítása értelmében az óvodában
a vezetők megnevezése változik, melynek értelmében az intézményegyég-vezető helyettes
elnevezés intézményvezető-helyettes elnevezésre változna. Ez semmilyen személyi és anyagi
változás nem eredményezett. Az ÁMK napközi konyhájában dolgozó közfoglalkoztatottak
foglalkoztatása december 31. napjával lejár. Az intézményben 3 betöltetlen álláshely van,
aminek az oka, hogy akik nyugdíjba vonultak, helyükre nem vettek fel senkit. Így majd a
mostani létszámmal nem lehet 2014. évben a konyhát működtetni, ezért kérte a testületi
tagokat, fontolják meg ezen álláshelyek betöltésének lehetőségét.
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy az intézmény költségvetésében szerepelnek ezek
az álláshelyek?

Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen.
Eddig zárolva voltak, mert közcélú dolgozókkal megoldották ezt a feladatot.
Továbbá tájékoztatta a testületet, hogy a Köznevelési Törvény változása miatt a kötelezően
finanszírozott munkakörből kikerült a takarítói státusz. Viszont az óvoda és a bölcsőde
zavartalan működéséhez azonban ez elengedhetetlen állás.
Székely Szilárd polgármester kérte az intézményvezetőt, hogy ezt a jövő héten tartandó
testületi ülésen tárgyalják meg.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy ezen napirendi pont kapcsán felmerült három újabb
napirendi pont, melyet 2013. november 21. napján csütörtökön este 18 órakor tárgyaljon meg.
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
112/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2013.
november 21. napján (csütörtökön) este 18 órakor rendkívüli képviselőtestületi
ülést tart, melynek napirendi pontjai az alábbiak:
1./
Szociális alapszolgáltatási feladatok 2014. évi ellátása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Koszorus Tímea aljegyző
2./

Sásdi önkormányzat vízművagyonának értékelése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3./

Sásdi ÁMK működési dokumentumai (SZMSZ, Pedagógiai Program,
Házirend)
Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a polgármester
beszámolóját 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
113/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
beszámolót tudomásul vette.

2./

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének időarányos teljesítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy a
Pénzügyi Bizottság ezt megtárgyalta. A költségvetés tartani tudja az egyensúlyosságát.
Ugyanakkor az időarányosságtól még el vannak maradva. A fejlesztési elképzelések nem
teljesülnek az elvárt szinten. Most állnak az 58 %-os szinten a harmadik negyedév folyamán.
Maga a teljesítés egyensúlyos.
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Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a beszámolót a bizottság
megtárgyalta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta.
Székely Szilárd javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt az önkormányzat 2013. évi költségvetésének időarányos 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
114/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

3./

Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának felülvizsgálata
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezt napirendi pontot a
képviselőtestület már a tavasz folyamán tárgyalta, mert az Áht. azt mondta, hogy ezt április
végéig meg kell tárgyalni. Ezután módosították, hogy október végéig kell ezt megtárgyalni. A
fejlesztési kiadásaikat, bevételeiket levették a koncepcióból, amúgy pedig nagy változás
nincs.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a napirendi pontot a
bizottság megtárgyalta, a képviselőtestületnek elfogadásra javasolta.
Székely Szilárd javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt 2014. évi költségvetési koncepció módosítását 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
115/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Sásd Város 2014. évi
koncepcióját az alábbiak alapján:
A koncepciótól a 2013. évi költségvetés elfogadásáig tartó lépések és időpontok:
-

2013. december 15-2014. február eleje
Tervezési időszak
-központi információk gyűjtése,
folyamatos
pontosítása
-intézményi szintű egyeztetések,
folyamatos, 2014. január 20-ig
tervezés
-feldolgozás, az önkormányzati
2014. január 20-február 07.
költségvetés I. tervezetének összeállítása
-bizottsági, tanácsi, könyvvizsgálói
2014. február 13-ig
kisebbségi önkormányzati egyeztetés,
véleményeztetés
-I. tervezet tárgyalása
2014. február 13.
igények megtárgyalása
-közmeghallgatás
2014. február 18-ig
-szükséges változtatások bedolgozása
2014. február 21-ig
-végleges változat tárgyalása
2014. március 06-ig
könyvvizsgáló, Pénzügyi Bizottság
véleményezése
-Kormány tájékoztatása (MÁK-on keresztül) 2014. március 15-ig
Határidő: 2014. március 14.
Felelős: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

Székely Szilárd polgármester elolvasta, amit kézhez kapott, hogy milyen bevétele volt a
Közösségi Ház terembérleteiből. Nagyon örül ennek, de tisztában van vele, hogy sokan is
használják a házat.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető elmondta, hogy annak idején ígéret hangzott el,
mely szerint eléri az előirányzott számot ezzel kapcsolatban, akkor némi %-ot is
igényelhetnek.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a többletet az intézmény szabadon
felhasználhatja. Az előirányzat a működéshez szükséges összeg. Ha azon felül teljesít az
intézmény, akkor a felette lévő összeggel szabadon rendelkezhet. Javasolta, hogy a III.
kosarat meg kell nézni, mire van szüksége az intézménynek.

4./

Az önkormányzat gazdasági programja
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a hivatal munkaszervezete elkészítette a
programot. Törvényi kötelezettség, hogy az önkormányzatnak rendelkeznie kell gazdasági
programmal. A Számvevőszék az előző ciklusban vizsgálta, hogy volt-e gazdasági program, a
fejlesztéseket vizsgálta, ezek a gazdasági programban szerepeltek.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásd Város Gazdasági Programját 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
116/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Gazdasági Programját
elfogadta.
Határidő: 2014. március 14.
Felelős: Székely Szilárd polgármester

5./

Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a jövő évben új pénzügyi szabályzatokat kell
készíteni, mert új rend lesz január 1-től. Az óvodai intézményi étkeztetéseket most ellenőrzi a
belső ellenőr Sásdon és Gödrében, továbbá a szabályzatok törvényességét, jogszerűségét is
megvizsgálja. Az idei évben kerül még megvizsgálásra a normatíva igénylések szabályosságát
is.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a belső ellenőrzési ütemtervvel kapcsolatban a
Pénzügyi Bizottságnak bármikor joga van ahhoz, ha valamit úgy lát, hogy ellenőriztetni
kívánna, azt megteheti.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásd Város Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési ütemtervét 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
117/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési
ütemtervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester
6./

Helyi adórendeletek módosítása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorus Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az ÁSZ ellenőrzés
alapján készített intézkedési tervnek megfelelően készítették el az adóemeléseket. Ennek
értelmében a kommunális adó 5.000,-Ft-ról 6.000,-Ft-ra emelkedne, az iparűzési adó 1,7 %ról 2 %-ra emelkedne, ez a maximum. A rendeletmódosítás még az elmúlt időszakban
bekövetkezett törvényi változásokat is tartalmazza, továbbá, ami már nem tartozik bele, azt
hatályon kívül helyezték.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, az állam a költségvetést úgy állítja össze, hogy feltételez
bizonyos adóképességet az önkormányzatoknál és ehhez igazítja a támogatást. Tehát már
tavaly is megállapították, hogy hiányzik 10 mFt. Nem tették maximumra az iparűzési adót
már, ez adóban 10 mFt-ot jelent ez az emelés a jövő évben.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta,
ahol a bizottság a kommunális adó emelésével egyetértett, de az iparűzési adónál némi
kételyek merültek fel. A legnagyobb adózó Sásdon a Soltút Kft. Az internet szerint a kft. 5
telephelyet említ országosan, amiből valójában három van. Solton és Baján a maximum
mértékű az iparűzési adó, Sásdon van kedvezmény. Megnézte a beruházásaikat,
megállapította, hogy a térségük egyáltalán nem dolgoztatott velük. Olyan érzése van, hogy ők
részben lehet pont az iparűzési adó miatt vannak itt.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez ügyben tárgyalt a cég vezetőjével. A cég
vezetője elmondta, hogy hosszú távon gondolkodik itt maradni a térségben. Tudomása szerint
nagyon sok aszfaltot kevertek az idei évben.
Pintér Gábor képviselő személy szerint amellett lenne, hogy a kommunális adónál az
emelést meg kellene felezni, tehát ne 6000,-Ft legyen, hanem 5.500,-Ft.
Megkérdezte, hogy 1 mFt-ig lehet kérni adómentességet?
Koszorus Tímea aljegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2,5 mFt adóalapig lehet adni
mentességet és kedvezményt az iparűzési adónál, helyi rendeletben.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az iparűzési adónál a kisebb vállalkozókat jobban
fogja ez az emelés érinteni. Vizsgálja meg a Pénzügyi Bizottság, hogy hány kisvállalkozót érint. A
mentességet a testület bármikor felülvizsgálhatja.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az adó mértékét csak előző évben szabad emelni, viszont
kedvezményt évközben bármikor lehet bevezetni.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, úgy állapítják meg az önkormányzat költségvetését, hogy
feltételezi a helyi adóbevétel maximális összegét. Sajnos az önkormányzat adóbevételének a felét
elviszi az állam. Annak idején a szennyvízbekötésnél lett bevezetve a kommunális adó, nagyon régóta
5.000,-Ft. Nem is kötelező ez az adónem, ha a testület úgy gondolja.
Mivel van ez az adó, ezért az ÁSZ vizsgálat miatt írásban intézkedési tervet kellett készíteni és
részükre megküldeni, elképzelhető, hogy jövőre jönnek majd vizsgálódni és megkérdezi, hogy ez a
testület mit tett annak érdekében, hogy ezt betartsa.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a kommunális adó emelésénél ne legyen 20 %-os emelés,
csak 10 % legyen, tehát a kommunális adó összege 5.500,-Ft legyen.
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a magánszemélyek által
fizetendő kommunális adóról szóló tervezetet fogadják el azzal a módosítással, hogy a kommunális
adó éves összege 5.500,-Ft.
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
118/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a magánszemélyek által fizetendő
kommunális adóról szóló 12/1995.(XII.29.) önkormányzati rendelet módosításáról és
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 13/2008.(XI.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló rendelete tervezetében a
magánszemélyek kommunális adójának mértékét 6.000 forint helyett 5.500 forintban
állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
rendelettervezetet 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
rendeletet hozta:
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Sásd Város Önkormányzata
11/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló többször módosított 11/1991. (1992. I.05.) önkormányzati rendelet
módosításáról és egységes szövegéről szóló 11/2007. (XII.3.) önkormányzati rendelet
módosításáról és a rendelet egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 12/2008. (XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a most elfogadott módosító
határozatnak megfelelően módosított rendelettervezetet 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
rendeletet hozta:
Sásd Város Önkormányzata
12/2013. (XI.18.) önkormányzati rendelete
A magánszemélyek által fizetendő kommunális adóról szóló 12/1995. (XII.29.) önkormányzati
rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 13/2008.(XI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Juszinger Krisztina képviselő távozott a képviselőtestületi ülésről.
7./

Az önkormányzat 2013. évi adóztatási tevékenységéről beszámoló
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző az előterjesztés elkészítésekor még 20 mFt kintlévőséget írtak le. Nagyon
fontos, hogy az adók legalább a költségvetésben tervezett összeg szerint befizetésre kerüljenek.
Elmondta, hogy sajnos a két fős adóügyi csoportjuk egyik dolgozója, Nagy Lajos táppénzen van.
Éppen most van a bevallás, behajtás, ellenőrzés időszaka, tehát ezt a problémát is meg kell oldani.
Tájékoztatta a testületet, hogy a felszólítások kimentek. A felszólítási határidők lejárnak november
végével, ezután a behajtásokat el kell indítani. A táppénzen lévő dolgozó helyett egy pécsi nyugdíjas
szakembert fognak megbízni. Elmondta, hogy a jelenlegi állás szerint már nem 20 mFt a kintlévőség,
hanem 10 mFt. Sajnos biztosan lesznek behajthatatlan adók.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolta a testületnek.
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.
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Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
118/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Közös Önkormányzati
Hivatal adóügyi munkáról szóló beszámolót elfogadta.
A képviselőtestület utasítja a jegyzőt, hogy az adóügyi csoport útján a hátralékok
folyamatos behajtásáról intézkedjen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző
8./

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló törvény írta elő, hogy ezt a programot el kell készíteni. Ugyanis az
önkormányzat és annak jogi személyiséggel rendelkező társulása az államháztartás alrendszereiből, az
európai uniós forrásokból, illetve a nemzeti megállapodás alapján finanszírozott egyéb programokból
származó, egyedi döntés alapján nyújtott, pályázati úton odaítélt támogatásban csak akkor részesülhet,
ha hatályos helyi esélyegyenlőségi programmal rendelkezik.
A program helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A helyzetelemzésben meg kell határozni a
településen élő hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különösen a mélyszegénységben élők, romák,
nők, a gyermekek, az idősek és a fogyatékosok helyzetét mutatták be a programban. Az intézkedési
tervben meg kell határozni, hogy a helyzetelemzésben feltárt esélyegyenlőségi problémák
felszámolása érdekében milyen beavatkozásokra, intézkedésekre van szükség. A helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésében résztvevők képzését végző szerv a Türr István Képző és
Kutató Intézet. Ennek elkészítését segítő esélyegyenlőségi mentori hálózatot működtet. Ingyenesen
igénybe veheti a TKKI által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat szakértőjének segítségét. A
települési önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi az általa elfogadott helyi
esélyegyenlőségi programot, valamint soron kívül megküldi a TKKI számára, mely azt honlapján
közzéteszi.
A programhoz többen nyújtottak segítséget külsősök és helyi szervetek is. Külön megköszönte az
ÁMK és intézményegységei, valamint a Sásdi Ifjúságért Egyesület munkáját és segítségét ez ügyben.
A programban vállalt intézkedéseik egy része olyan döntéseket és ráfordításokat igényelnek, amelyek
amúgy is benne vannak az önkormányzat feladatai között, az éves költségvetésben. Más részük,
amelyek nagyobb pénzigényű beruházásokat igényelnek, pld. akadálymentesítés, természetesen ezt
pályázati úton lehet elérni. Az esélyegyenlőségi fórum egy speciális szervezetként fog felállni, közös
önkormányzati hivatali szinten szeretnék, tehát, hogy a községi önkormányzatok is tagjaik lennének.
Egy fórum fog 7 db programot figyelemmel kísérni.
Pál Csaba képviselő egyszerűen borzasztó, hogy Sásdon a fele gyerek szegény.
Székely Szilárd polgármester ennek kettő oka van, az egyik, hogy nagy az elszegényedés, a másik ok
pedig, hogy a szegényebb rétegnek magasabb a gyerekvállalási hajlama.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az uniós pályázatok miatt fontos az, hogy az
önkormányzatok rendelkezzenek ezzel a programmal.
Megköszönte Koszorus Tímea aljegyzőnek a munkáját, mert nagyon sokat dolgozott rajta.
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
programot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
119/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Helyi Esélyegyenlőségi Programot
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

9./

Szilárd hulladékszállításra közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző a törvény kötelezi az önkormányzatot arra, ha elérik a bizonyos
értékhatárt, hogy közszolgáltatási szerződés kötésére közbeszerzési pályázat lefolytatása útján
kerüljön sor. Az új hulladéktörvény rendelkezése szerint a régi szerződések megszűnnek,
illetve a sásdi szerződés amúgy is lejár, és január 1-től közbeszerzési eljárás keretében kell az
önkormányzatnak kiválasztania azt a szolgáltatót, aki majd elvégzi ezt a feladatot.
Elkészíttették a szerződés tervezetet, van közbeszerzési szakértőjük (Investment Kft.
Kaposvár), de amit ők elkészítettek, sajnos nem jó. A szolgáltatási szerződésnél szakmailag
otthonlévő céggel is véleményeztették, ők készítettek egy másik verziót, ami most került
kiosztásra.
Az önkormányzat részéről nagyon sok igény fogalmazódott meg, hogy a leendő
szolgáltatónak mit kellene még a szolgáltatásba teljesítenie. Azonban nem egészen így van,
mert az eljárás nyilvános, eu-s elvárásoknak megfelelő közbeszerzési eljárás. Ezért csak olyan
dolgokat szabad beleírni, amit a jogszabály megenged és az esélyegyenlőséget maximálisan
biztosítja. Ez egy általános érvényű szerződés tervezet. Pl: a Dél-Kom Kft. nem tudja
bevállalni a zöldhulladék elszállítását a háztartási szeméttel együtt, mert akkor arra már külön
autó kellene, ez így többletköltség. A jelenlegi jogszabályok nem engedik meg, hogy ezt a
többletköltséget elismerjék, ugyanis árstop van.
Aki nyer majd, annak tudomásul kell vennie a Mecsek-Dráva Hulladékkezelési Projektben
foglaltakat. Az önkormányzat benne van egy projektben, mely szerint egy-két
hulladékszigetet leköveztek, más egyelőre nem történt. A hulladéklerakó udvar, aminek a
helye Oroszló, ennek az építése is hamarosan befejeződik, és a lakosság részéről oda lehet
majd vinni az építési törmeléktől kezdve sok mindent.
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Éppen ezért beleírták a szerződésbe, hogy a szolgáltató köteles biztosítani, hogy a
hulladékudvarba tudja helyezni a lakosság a veszélyes hulladékot, az építési és zöldhulladékot
is. Természetesen nem ingyen teszik, de legalább, hogy fogadja, mert eddig nem is lehetett
hová vinni.
A hulladékszállítási díjat a miniszteri rendelet fogja megállapítani. Kérték, hogy ajánlati
feltétel legyen, hogy mennyiért adja a zsákot.
Miután a szerződést a szakmával többszörösen leegyeztették, ezért kérte, hogy a testület
fogadja el a szerződéstervezetet, és az ennek megfelelően elkészített közbeszerzési pályázati
kiírást. Majd ez alapján folytatják le a közbeszerzési eljárást.
Elmondta, hogy beszerzésre kerül majd 3 db kuka, 2 db a temetőhöz, 1 db a Hősök teréhez
kerülnének, az önkormányzat részére ezeket lakossági áron fogják elszállítani.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a bizottság megtárgyalta,
elfogadásra javasolta a testületnek. Megkérdezte, hogy a kiépített hulladékszigetekből mikorra
várható valami?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez a Mecsek Dráva Hulladéklerakó Projekt
keretében van, az önkormányzat ennek a társulásnak tagja, úgy gondolja, hogy majd szólnak
ez ügyben.
Koszorus Tímea aljegyző úgy tudja, hogy jövő év elejére tervezik.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a törvény az üzemeltetésnél 4 évet és 10 évet ír elő.
A szolgáltató általában 10 évben gondolkodik.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint 10 év legyen.
Székely Szilárd polgármester véleménye szerint 10 éven belül sem lesz itt semmilyen
változás. Támogatja a 10 évre szóló szerződés megkötését. A testületnek joga van évente
felülvizsgálni a szerződésben lévő dolgokat. Ha nem felel meg a szolgáltató, akkor fel lehet
mondani a szerződést.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a szolgáltatási időt 10 évben állapítsák meg, továbbá a
közbeszerzési eljárást írják ki.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
120/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évtől a
települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásra kötendő szerződés
tervezetét elfogadja azzal, hogy a szerződés hatálya 10 év legyen.
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2./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évtől a
települési szilárd hulladékszállítási közszolgáltatásra közbeszerzési
pályázatot ír ki, a közbeszerzési eljárás kiírását az 1. pontban
meghatározott szerződési feltételeknek megfelelően elfogadja.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás
lefolytatására.

Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

10./

Az új Közbeszerzési Szabályzat megtárgyalása és az önkormányzat 2013. évi
közbeszerzési tervének módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kajdon Béla jegyző nem a testület hatásköre a szabályzat elfogadása, mégis azért hozták
be testületi ülésre, mert valamennyi önkormányzatra vonatkozik. A szabályzatnak az célja,
hogy az eljárási rendet, amire testület elé kerül a döntés, hogy kinek mi a dolga ebben az
ügyben. Azért kellett behozni a sásdi képviselőtestület elé, mert van Pénzügyi Bizottsága és
bizonyos dolgoknál nem a testület döntene, hanem a Pénzügyi Bizottság. A különös eljárási
szabályok a 13.oldalon szerepelnek. Árubeszerzésnél, szolgáltatásnál 25-8 mFt közötti érték,
az építési beruházások esetében 150 mFt és a 15 mFt közötti értéknél a bizottság döntene.
A polgármester dönthet úgy, ha az árubeszerzés vagy szolgáltatás becsült értéke nem éri el a
nemzeti értékhatárt, de meghaladja a 4 mFt-ot, vagy az építési beruházás becsült értéke nem
éri el a nemzeti értékhatárt, de meghaladja a 8 mFt-ot a törvény szerinti közbeszerzési eljárást
folytassa le. Ebben az esetben a döntéshozó a képviselőtestület, vagy a Pénzügyi Bizottság.

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre,
Meződ, Palé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzatának és Költségvetési Szerveinek
Közbeszerzési Szabályzatát fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
121/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város,
Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Palé, Varga, Vázsnok
Községek Önkormányzatának és Költségvetési Szerveinek Közbeszerzési
Szabályzatát elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a kiadott írásos
előterjesztés alapján a 2013. évi közbeszerzési tervet módosítsa.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
122/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2013. évi közbeszerzési terv módosítását
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

11./

A sásdi I. sz. fogorvosi körzetre helyettesítési szerződés
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy Dr. Simon Tibor fogorvost folytatólagosan újra
meg kell bízni a sásdi I. számú fogorvosi körzet helyettesítésével, mert továbbra sincs másik
fogorvos.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy beszélt a fogorvos úrral, aki úgy
nyilatkozott, hogy vállalja a helyettesítést.
Székely Szilárd polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
123/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete a felmondás folytán megüresedett sásdi I.
számú fogorvosi körzet működtetését, mint ellátási kötelezettséggel rendelkező
helyi önkormányzat a 2014. évben is biztosítja. Az önkormányzat működési
engedélyt kér és tb-finanszírozási szerződést köt úgy, hogy megállapodást köt a
feladatok ideiglenes, 1 éven keresztül történő ellátására helyettesítés útján a II.
körzet vállalkozó orvosával, a dr. Simon és Társa Fogászati Bt. egészségügyi
szolgáltatóval. A helyettesítő orvos a tb-finanszírozás fejében a saját - Sásd,
Szent Imre út 23. szám alatti - fogorvosi rendelőjében látja el a rendelést heti
15 órában.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sásdi I. számú
fogászati körzet ellátására finanszírozási szerződést kössön az
egészségbiztosítási pénztárral.
Határidő: Azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

12./

Közoktatási intézményekhez igazgató tanácsi tagok és póttagok delegálása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a Vendéglátóipari Szakképző Iskola jelezte
először, hogy igazgatótanácsot kell létrehoznia fenntartójának az utasítására. Miután a
köznevelési törvény szerint az igazgatótanácsba be kell venni nemcsak az intézményben
működő szervezetek képviselőit, de az intézmény szerinti települési önkormányzat
képviselőjét is, akkor abban maradtak, hogy Pál Csabát delegálja a testület. Nem sokkal
később az iskola igazgatója jelezte, hogy póttagra is szüksége lenne, arra gondoltak, hogy
póttagként Rabb Győzőnét válasszák meg. Nem régiben kereste meg az általános iskola
igazgató asszonya ugyanezzel a szándékkal, hogy az iskola igazgatótanácsába is delegáljon az
önkormányzat. Polgármester úrral egyetértésében arra gondoltak, hogy Rabb Győzőné
alpolgármester, aki a korábbi iskolaszék tagja is volt, képviselje az önkormányzatot.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az alakuló ülésen arról döntöttek, hogy a régi
iskolaszék részéről legyen 2 fő delegálva, ezen kívül a szülői munkaközösség részéről, a
pedagógusok részéről és a Német Nemzetiségi Önkormányzat részéről is legyenek delegált
tagok. Amikor ezt megtudta, akkor körbetelefonálta képviselőtársait és abban maradtak, hogy
Pintér Gábor legyen a másik delegált tag az önkormányzat részéről.
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fenti javaslatot
fogadják el, a középiskola igazgatótanácsába póttagként delegálják Rabb Győzőnét, az
általános iskola igazgatótanácsába Rabb Győzőnét és Pintér Gábort.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
124/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi Vendéglátóipari
Szakképző Iskola Igazgatótanácsába póttagként Rabb Győzőné alpolgármestert
delegálja.
Sásd Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi Általános Iskola
Igazgatótanácsába tagként Rabb Győzőné alpolgármestert és Pintér Gábor
képviselőt delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

13./

Sásdon létesítendő katasztrófavédelmi őrshöz építési telek biztosítása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Bódog Tamás műszaki ügyintéző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Székely Szilárd polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a Bm.
Katasztrófavédelmi Igazgatóság megkereste az önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy
katasztrófavédelmi őrsöt kívánnának létesíteni Sásdon 6 fővel. Ehhez az önkormányzattól
térítésmentesen beépítetlen területet kérnének. A helyszíni bejárás alkalmával a hivatal
melletti területet elfogadták, megfelelőnek tartották. Erre a területre szeretnének építeni majd.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
125/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd
Város
Képviselő-testülete
támogatja
a
Baranya
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kezdeményezett Sásdon épülő
katasztrófavédelmi őrs kialakítását azzal, hogy a Sásd, 111/1. hrsz-ú ingatlanát
a kialakításhoz szükséges mértékben megosztatja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

14./

Hegyhát Ifjúságért Egyesület és a Sásdi Baráti Kör kérelme telephely
biztosítására
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki részére kiosztották az írásos kérelmeket.
Urvald Péter a Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy a kérelmek lényege az, hogy
az Egyesületet és a Baráti Kört székhelyként szeretnék bejegyeztetni a Sásd, Dózsa Gy. u. 4.
szám alá. Sok dologban egyszerűsíteni az egyesület működését, legfőképpen a közös
programok tekintetében. A Sásdi Baráti Kör vezetősége személyesen kereste meg őt és ők is
ezt kérték, hogy erre a címre legyenek bejegyezve.

Rabb Győzőné alpolgármester a Sásdi Baráti Körnek a bejegyzési címe még mindig a Sásd,
Dózsa Gy. u. 32. alatt volt, ezért ezt mindenképpen meg kellett változtatni, mert ez
szabálytalan. Most szombaton lesz Baráti Kör találkozó és egyben közgyűlés is.

Urvald Péter a Honismereti Szakkör vezetője pontosította, hogy igazából nem
szabálytalan, de célszerű, ha valós helyre van bejegyezve.

Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy biztosítsa a Hegyhát
Ifjúságáért Egyesület és a Sásdi Baráti Kör részére a székhely bejegyzését a Sásdi Történeti
Téka (7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 4.) épületébe.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
126/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete a Hegyhát Ifjúságáért Egyesület és a Sásdi
Baráti Kör részére a székhely bejegyzését biztosítja a Sásdi Történeti Téka
(7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 4.) épületébe.
Határidő: Azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

15./

Óvodai pótmunkák
Előadó: Székely Szilárd polgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester szerint kiderült, hogy az új építésű részeken lehetett bizonyos
munkákat elvégeztetni. Hiába mondták a tervezőnek és a kivitelezőnek, hogy ezeket a
munkákat is el kell végezni. A pályázat ezeket a részeket nem támogatta. A tervező egyes
csoportokból kihagyta a radiátorokat, a pvc burkolatot. Nem támogatta továbbá a pályázat a
kazán kiépítését, erre egy helyi vállalkozó tett nagyon kedvező ajánlatot. Ennek a
költségvetése bruttó 2 mFt. Ahogy azt mindenki tudja a vállalkozónak az önkormányzat már
adott 1 mFt-ot előleg formájában, tudni lehet, hogy a vállalkozó többletforrást is nyert a
pályázathoz. Javasolta a testületnek, fogadja el, hogy ezeket a munkákat el kell végezni, 1
mFt-ot már adtak, a többit pedig oldja meg a többletforrásból.
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogyan halad az óvoda felújítása?
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy most felgyorsultak az
események.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a vállalkozó hozzájutott a 10 %-hoz, a különbözeti
részt most intézik részére, az emelt összeget elismerte a Közreműködő Szervezet, tehát
sikeres volt a pótpályázat. Az emelt összeg és a 10 % közötti összeg, ami 7-800 eFt közötti
összeg, ezt intézik most, hogy a vállalkozó ezt is megkapja, itt nem kell garanciákat beadnia.
Úgy látszik, hogy lényegesen jobb a helyzet. Ami a szerződésben van, az most már
finanszírozható.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte ami már többször szóba került tűzjelző rendszer, azzal
mi újság?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ebbe bele kell férnie.
Rabb Győzőné alpolgármester úgy látja, mintha a vezető nem lenne elégedett.
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy de igen. Nagyon szépen
dolgoznak, összehasonlíthatatlan az előző ott dolgozó kivitelezővel. Nincs semmi gond, eddig
türelmesek voltak, talán kicsit most fogy a türelem.
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Nyilván nem jó, hogy a gyerekek két helyen vannak, nem látják át a dolgokat. Tisztában van
vele, hogy jó helyen vannak a gyerekek a Közösségi Házban, de már nagyon szeretné, ha az
óvoda elkészülne és a gyerekek az óvodában lennének.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a gyerekek elhelyezése problémamentes, nincs
ezzel semmi gond.
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, mindezt tudja. Jelen pillanatban a
legnagyobb gond, hogy nincs tornaszobájuk és ezt nagyon nehezen tudják megoldani. Ezért
kérte a kivitelezőt, ha lehet, akkor majd azt építsék meg, hogy minél előbb elkészüljön. Erre
ígéretet is kapott.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy ezekre a pótmunkákra 1 mFt-ot
szavazzanak meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
127/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje
intézményegység felújítása keretében az előterjesztésben leírt pótmunkákat 1
mFt vállalkozási díjért megrendeli.
Határidő: Azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

16./

Védőnői feladatok ellátására pályázat kiírása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy Horváth Lászlóné védőnő
bejelentette, hogy 40 év munkaviszony meglétével, szeretne nyugdíjba menni, amiből 35 évet
Sásdon töltött. 2014. április 1. napjától tervezi a szerződésbontást. A szerződésben 6 hónapos
felmondási idő van, így közös megegyezéssel kell majd megszüntetni a szerződését. Ki kell
írni a pályázatot a védőnői feladatok ellátására az ezt követő időre. Götzerné Scheid Edit
védőnőnek is az az érdeke, ha vállalkozó lenne az új társa. Ha továbbra is így gondolja a
testület, akkor így kell majd kiírni a pályázatot, vállalkozási formában, nem pedig
közalkalmazottként.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Horváth Lászlóné 35 évet itt dolgozott
Sásdon, úgy érzi, hogy a testületnek meg kellene köszönni eddig végzett munkáját.
Véleménye szerint a Köz Szolgálatáért Díjat kellene részére megállapítani.
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület hozhat ez ügyben elvi döntést és majd a
jövő évben, amikor aktuálissá válik, akkor dönt ebben az ügyben.
Székely Szilárd polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadják el Horváth Lászlóné
kérését, a szerződését 2014. március 31-ével közös megegyezéssel bontsák fel. Annak
érdekében, hogy eddig az időpontig az új vállalkozó védőnővel szerződést köthessenek, az
utód megkezdhesse a munkát, írjanak ki pályázatot a védőnői feladatok vállalkozási formában
történő ellátására. Továbbá hozzanak elvi döntést arról, hogy Horváth Lászlóné védőnőt a
2014. évben több évtizedes munkája elismeréséül Köz Szolgálatáért Díjban részesítik.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
128/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
1. Sásd Város Képviselő-testülete Horváth Lászlóné vállalkozó védőnői
feladatátadási szerződését közös megegyezéssel 2014. március 31. napjával
megszünteti.
2. Sásd Város Képviselő-testülete pályázatot ír ki a sásdi I. számú védőnői
körzet feladatainak vállalkozási formában történő elvégzésére.
3. Sásd Város Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy Horváth
Lászlóné védőnő több évtizedes munkájának elismeréséül őt 2014. évben
Köz Szolgálatáért Díjban részesíti. A díj odaítéléséről a képviselő-testület
2014-ben dönt.
Határidő: meghirdetésre és közlésre azonnal
Felelős: Székely Szilárd polgármester

17./

Járóbeteg-szakrendelések ellátása
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy hétfőn felhívta őt Kerekes
László igazgató úr a dombóvári kórházból, mely szerint a dombóvári kórház szeretne egy
pályázatot beadni Diagnosztikai Központ létrehozására. Mindehhez szükségük lenne az
önkormányzat részéről egy szándéknyilatkozatra, mely szerint Sásd és a hozzátartozó
települések a járóbeteg szakrendeléseket igénybe veszik. Számukra a lakosságszám miatt
nagyon fontos lenne.
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Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy önkormányzat
kezdeményezze, hogy a település, a sásdi járás ismét a dombóvári Szent Lukács Kórház
területi ellátási körzetéhez tartozzon.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
129/2013.(XI.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a
járóbeteg szakellátás területi ellátási kötelezettség jelenlegi rendje nem
szolgálja a település és környékének lakossága érdekét. A több évtizede
kialakult betegutak szerint a közelség, a közlekedési lehetőségek miatt, a
sásdiak a dombóvári kórház szakrendelőjében veszik igénybe a járóbeteg
szakellátást szinte kizárólagosan. Az önkormányzat kezdeményezi, hogy a
település, a sásdi járás ismét a dombóvári Szent Lukács Kórház területi ellátási
körzetéhez tartozzon.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a módosítási kérelem
benyújtására.
Határidő: kérelem benyújtására: december 15.
Felelős: Székely Szilárd polgármester
Egyebek
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, mi a helyzet a mentőállomás létesítésével
kapcsolatban?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez központi közbeszerzés, várhatóan év végén
kezdik meg az építkezést. Személy szerint már ő is nagyon örülne, ha letennék az alapkövet,
mert azzal már elindulna valami.
Dr. Kajdon Béla jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy két mentőautóra tervezik a
beállást.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez így van, de csak egy autó fog szolgálatot
biztosítani, ez előírás, ha nem indul az egyik, akkor ott van tartalékban a másik autó.
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető hozzászólásában megkérdezte, hogy a baranyai
könyvtárellátási rendszerrel kapcsolatban, pontosabban a mozgókönyvtárral kapcsolatban
hozott döntést a kistérségi társulás?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tanács elutasította a kérelmet, nem szeretnék
odaadni a könyveiket.
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Bódog Vilmosné intézményegység-vezető elmondta, nem erre gondolt, hanem arra, hogy
minden városi könyvtárba szeretnének mozgókönyvtári referenset foglalkoztatni, amihez a
pénzt is adják.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tanács azt mondta, hogy először nem adták
oda a könyveket, akkor kiharcolták, hogy legyen valaki foglalkoztatva, felvették a
mozgókönyvtárosokat, de már megyei állományba.
De most úgy értékelte a tanács ezt a felvetést, hogy a dolgozó bérét átadják, mert a dolgozót
majd itt kell foglalkoztatni, de majd a következő lépésben attól tartanak, hogyha a bért nem
adják majd, de a feladatot el kell látni. Ettől félnek a polgármesterek, ezért nem adják oda a
könyveket.
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy a sásdi önkormányzatnál lenne ez az álláshely?
Bódog Vilmosné intézményegység-vezető elmondta, hogy igen.
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint ezt így nem lehet.
Székely Szilárd polgármester ennek az indokát meg kellene tudni, miért nem jó az, ha
egyszer a jogszabály úgy rendelkezik, hogy a megyei önkormányzat látja el a mozgókönyvtári
feladatellátást, akkor ő alkalmazza, nem szerződik ki az önkormányzatokhoz, mert
lényegében most a megyei önkormányzat mondja ki azt, amit a jogszabályalkotó létrehozott,
az nem jó. Eddig a kistérségi társulások látták el, ők igényelték a finanszírozást és abból
oldották meg a feladatellátást. Most éppen visszatolja a gesztor önkormányzatra a
feladatellátást egy szerződéssel, amelyben pillanatnyilag a finanszírozást biztosítja. Abban a
pillanatban, ha lecsökken a finanszírozás, még az indoka is meg lesz hozzá, mivel a
mozgókönyvtári finanszírozást lecsökkentették, nem tudja átadni a bérre szánt összeget,
amennyiben az önkormányzatoknak fontos ez a feladat, akkor finanszírozzák az
önkormányzatok.
Dr. Kajdon Béla jegyző ez Sásdnak problémát okozna, mert ha megszűnik a finanszírozás,
de a státusz itt marad és akkor majd Sásdnak kell megszüntetnie a munkaviszonyát.
Kérte, hogy ezt a megyei könyvtár tegye meg írásban és ha a testület látta, akkor majd
döntenek ez ügyben.
Székely Szilárd polgármester a testületnek tudni kell, hogy mi az oka annak, hogy
kiszervezi a dolgozót az önkormányzatnak.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy szeretnék látni az ezzel kapcsolatos
szerződéstervezetet, addig ebben nem lehet dönteni. Ha megérkezik, akkor a következő
testületi ülésen megtárgyalják.
Mivel több napirendi pont nem volt, a képviselőtestület a nyilvános ülést bezárta, a testület
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

