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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. január 9. napján tartott testületi üléséről.
Ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné alpolgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor, Dr. Jusztinger
János és Jusztinger Krisztina képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző,
Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazoltan távol:

Hausmann Mária képviselő

Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 6 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az
ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják még meg:
- óvoda felújítási pótmunkáinak megtárgyalását,
- Sásd belterületi utak burkolat javítási és felújítási munkáira Soltút Kft. árajánlatát.
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: Rabb Győzőné alpolgármester

2./

Polgármester lemondása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

3./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. céljellegű támogatása autóvásárlásra
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető

4./

Óvoda felújítási pótmunkáinak megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

5./

Sásd belterületi utak burkolat javítási és felújítási munkáira Soltút Kft. árajánlata
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

6./

Fekete Adler Bt. Sásd, Kaposvári u. 12/A. iparterületvásárlási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

7./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke
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Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a 6-7./ napirendi pontokat zárt
ülés keretében tárgyalják meg üzleti és személyi érdekekre való hivatkozással.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás
nélkül – az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
1/2014. (I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy
a 6-7./ napirendi pontokat zárt ülés keretében tárgyalja üzleti és
személyi érdekre való hivatkozással.

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: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy december hónapban volt a Mikulás ünnepség
a Közösségi Házban az óvodások részére. Sajnos nem tudott részt venni az ünnepségen, de a
visszajelzések azt tanúsítják, hogy nagyon jól sikerült a rendezvény. 2013. december 14-én
volt a Közösségi Házban a karácsonyi vásár, ami szintén nagyon jól sikerült. Itt megköszönte
a Művelődési Központnak és a karbantartóknak a munkájukat. December 18-án volt az
Őszidő Klub karácsonyi délutánja, ezen is részt vettek, szintén nagyon jól sikerült a
rendezvény. December 19-én a Közösségi Házban tartották meg az Alma koncertet, ez a
GYEP keretében sikerült megrendezni. December 21-én a Sásdi Fúvószenekar szerepelt a
Pécsi Székesegyházban. December 22-én a Sásdi Vegyes Kar adott hangversenyt a sásdi
templomban. December 25-én megtörtént a karácsonyi bál. December 27-én volt az Arizona
Focikupa és december 31-én a Közösségi Házban szilveszteri disco volt.
A karácsonyi bál előtt sikerült beszerezni a borítást, így az egész sportcsarnok fedése
megoldott, van filcborítás és van linóleumborítás is.
2014. január 2-án az Erdészet megkereste az önkormányzatot, mely szerint újabb szerződést
kötöttek a közösségi busz használatára, igényt tartanak a buszra, hogy a dolgozókat szállítani
tudják.
2014. január 6. napján tartották a nonprofit kft. tavalyi évi beszámolóját tárgyalták. Ezen a
megbeszélésen érdemi döntés nem született, nagyon kevés polgármester jelent meg. Ezen az
ülésen a szociális ellátással kapcsolatos mérleget látták. Sajnos a 24 mFt-os hiány, amiről már
a tavalyi évben beszéltek, ez valószínű áprilisban fog jelentkezni. Személy szerint erre ő
rákérdezett, de azt mondták, hogy ezt majd Sásd fogja megfizetni. Január 15. napjára hívták
össze a kistérségi társulás elnökségi ülését, majd ezután pedig a taggyűlés. Ezen taggyűlés
fejleményeiről majd a következő testületi ülésen fog beszámolni.
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A tegnapi nap folyamán, január 8-án Csajághy Sándor bácsit köszöntötték meg a 90 éves
születésnapja alkalmából. A köszöntésen személy szerint ő és aljegyző asszony vett részt. A
bácsi nagyon örült, hogy felkeresték és megköszöntötték.
A Közösségi Házzal kapcsolatban elmondta, hogy egy rendezvény után, amikor takarítani
szükséges, akkor az milyen hosszú időbe telik, hiszen nincsenek megfelelő takarítóeszközök.
Ezzel kapcsolatban már több helyen is megnézte az akciókat, véleménye szerint a Pénzügyi
Bizottságnak ezt majd tárgyalnia kellene. Úgy gondolja szükségesek takarítóeszközök
vásárlása, hiszen gyorsan kell takarítani, úgy lehet csak tovább bérbe adni a házat.
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy az Ügyrendi Bizottság a
testületi ülés előtt ülést tartott, elnök úr jelezte, hogy szeretne szót kérni. Elnök úr részére
átadta a szót.
Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság
két napirendi pontot tárgyalt. Az első napirendi pont kapcsán elmondta, hogy a testület tavaly
novemberben hozott egy döntést a polgármester nyelvpótlékával kapcsolatban, mely szerint a
polgármesternek 21 hónapra visszamenőlegesen 486.990,-Ft-ot állapított meg
nyelvvizsgapótlék címén. Ezzel kapcsolatban a bizottsági ülésen néhány jogi észrevételt tett.
A határozat a polgármester jogállásáról szóló 1994. évi törvény azon rendelkezése alapján
született, ami visszautal a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény 141.§-ára, ami előírja,
hogy csak olyan tisztviselő olyan munkakört tölt be, ahol idegen nyelv használata szükséges,
akkor idegen nyelvtudási pótlékra jogosult. Alap esetben ezeket a nyelveket és munkaköröket
a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg, jelen esetben a polgármesternél a
képviselőtestület. Van egy (6) bekezdése ennek a szakasznak, ami kivételt tesz a (4) bekezdés
alól, ami azt mondja, ha a kormánytisztviselő német, angol vagy francia nyelvvizsgája van,
akkor alanyi jogon jár a pótlék. Itt alanyi jogon jár, tehát a munkáltatói jogkör gyakorlójának
ebbe nincs beleszólása. A jogszabály nem ismer olyant, hogy nyelvvizsga pótlék, csak úgy
ismeri, hogy idegen nyelvtudási pótlék. Véleménye szerint ennek a határozatnak több
szempontból is vitatható a jogszerűsége. A közszolgálati törvény 141.§. (6) bekezdése, ami
kivételt tesz bizonyos nyelvek, azok fontosságára való tekintettel és azt mondja, hogy alanyi
jogon jár. Polgármester úrnak német nyelvből van nyelvvizsgája, a törvény szerint azt
mondhatjuk, hogy alanyi jogon jár a nyelvpótlék. Látni lehet, hogy a (6) bekezdés csak a (4)
és (5) bekezdés alól tesz kivételt, az (1) bekezdés azt írja, hogy akkor jár a nyelvpótlék, ha a
tisztség ellátásához szükséges a nyelvismeret. A (4) bekezdés pedig azt írja, ha német, angol,
francia nyelvből van vizsgája, akkor alanyi jogon jár a pótlék. Véleménye szerint a helyes
értelmezése a jogszabálynak az, hogy nyelvpótlék adását mindennek előkérdése, hogy a
munkáltató megállapítsa, hogy szükséges-e a nyelvtudás a munkakör betöltéséhez. Tehát nem
az lett volna az első lépés, hogy a testület tudomásul veszi, hogy a polgármesternek jár a
pótlék, hanem ki kellett volna mondani, hogy részére szükséges-e a munkakörének
ellátásához az idegen nyelvtudás. Ezután, mivel német nyelvből van nyelvvizsgája, ekkor
kimondja, hogy részére alanyi jogon jár a pótlék. Az alaptörvény azt mondja, hogy a
polgármesteri tisztség betöltéséhez csak választójog szükséges, azaz a sásdi testület
határozatában előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásához nyelvtudás szükséges, akkor
ezzel felülírja az alaptörvényt, mert ezentúl Sásd városában csak olyan személy tölthetné be a
polgármesteri tisztséget, akinek van nyelvvizsgája, akinek nincs, az pedig nem. Azt is teheti a
testület, hogy a következő polgármester választásnál visszavonja ezt a határozatot, de ugye ez
is furcsa, hogy az egyik polgármesternek járt pótlék, a másiknak pedig már nem. Úgy
gondolja, hogy ez a határozat, maga az eljárás jogszerűsége vitatható.
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Ezzel a határozattal azt mondta ki a testület, hogy Sásd városában a közszolgálati törvény
141.§. (1) bekezdése alapján a polgármesteri tisztség ellátásához idegen nyelv tudása
szükséges. Ezentúl a testületnek ehhez kell tartania magát. Tehát a polgármesteri tisztség
ellátását ezentúl csak nyelvtudással kell rendelkeznie, nyilván a törvényben leírtaknak
megfelelően.
Jegyző úr egy hónappal később, miután a határozat már meghozta a képviselőtestület, a
Kormányhivatalhoz fordult állásfoglalásért ez ügyben. Ez az állásfoglalás megerősítette
jegyző urat abban, hogy alanyi jogon jár a pótlék. A kormányhivatali állásfoglalás is úgy szól,
hogy a főállású polgármester nyelvvizsgája esetén alanyi jogon jár a pótlék. Nyilvánvaló, ha
ezen testületi döntésről vitatkozni szeretnének, akkor a kormányhivatali állásfoglaláson is
vitatkozni szükséges. Érdeklődött ebben esetben több helyen, elmondta, hogy a megyében
nem volt még ilyen precedens ilyen nyelvpótlékra. Ebből gondolja, hogy a Kormányhivatal
sem sokszor találkozott ilyen kérdéssel. Ebben az esetben ez a szakmai állásfoglalás is téves,
a helyes elemzés az, hogy a polgármesteri tisztség esetén ezt előírni nem lehet, így
nyelvpótlékot sem lehet alanyi jogon adni.
Mindezeket a bizottsági ülésen elmondta, feltétlenül szerette volna elmondani a testületnek is.
Úgy gondolja ez a kérdés már időszerűtlen, hiszen biztosan a kifizetés is már megtörtént, de
véleménye szerint ezekre a kérdésekre a későbbiekben jobban oda kell figyelni. Továbbá a
testület amikor meghozta az említett határozatot, jobban odafigyelhetett volna arra, hogy
2010. októberében polgármester úrnak azért állapították meg a törvény által meghatározott
maximum költségtérítést, hogy polgármester úr egyéb költségtérítést, pótlékot nem vesz
igénybe. Amikor a testület megszavazta ezt a közel fél millió forintot, akkor ezt mérlegelni
kellett volna, hogy akkor a megállapított 145 eFt-os költségtérítés mit fedett le, esetleg talán
belefért volna a nyelvtudás is.
Dr. Kajdon Béla jegyző hozzászólásában elmondta, hogy itt jogértelmezési problémáról van
szó, nem véletlenül fordult a kormányhivatalhoz ez ügyben. Mindenképp tisztában akart lenni
azzal, hogy a testület jól döntött, és nem vezette félre személy szerint a testületet. Idézett Dr.
Bércesi Ferenc főigazgató leveléből, melyet ez ügyben írt a hivatalnak:” Főszabály szerint, ha
a kormánytisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata szükséges,
idegennyelv-tudási pótlékra jogosult. A munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg a
munkakört és a nyelvet. Kiegészítő szabály a 141. §. (6) bekezdése, amely szerint a (4) és (5)
bekezdéstől eltérően az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék alanyi jogon jár,
amelynek mértékét nyelvvizsgánként e bekezdés rendezi. Az alanyi jogon járó idegennyelvtudási pótlék esetében nem a munkáltató dönti el az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító
nyelveket és munkaköröket. Az törvény erejénél fogva illeti meg tehát a polgármestert is a
német nyelvű nyelvvizsga pótlék.” A kormányhivatal tehát a testület döntését törvényesnek
találta.

Székely Szilárd a 145 eFt-os költségtérítéssel kapcsolatban elmondta, hogy ezt az összeget
valóban a testület 2010-ben megállapította. Azért kapott maximális összegű költségtérítést,
mert más jellegű pótlékra nem tart igényt. Viszont 2011. júniusában a testület hozott egy
döntést, mely szerint szükségszerű helyzet alakult ki és ezáltal a testület tagjai lemondtak a
tiszteletdíjuk 6 havi részükről. Ő a 145 eFt-os költségtérítésről végérvényesen 96.600,-Ft-ra
mondott le és ez nem hat hónapra szólt, hanem végérvényesen tette meg a lemondást. A
nyelvvizsga pótlék megállapításától ez már nem helytálló. Ő ekkor már nem kapta ezt az
összeget.
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Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő úgy tudja, amikor lemondtak
a tiszteletdíjukról, a polgármester úr is lemondott a költségtérítésről, akkor év végén
visszamenőlegesen megkapták a tiszteletdíjukat. Az akkori határozat úgy szólt, hogy a
polgármester átmenetileg nem veszi igénybe az összeget. Abban biztos, hogy a polgármester
részére addig felfüggesztett összeg év végén kifizetésre került.
Székely Szilárd elmondta, hogy a 96.600,-Ft.
Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a
polgármester megkapta visszamenőlegesen a nevezett összeget. A képviselők viszont
visszamenőleg sem kapták meg.
Székely Szilárd elmondta, hogy évente 600 eFt-tal kevesebb költségtérítést vett fel saját
döntéséből eredően.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a hivatalban kinek jár még nyelvpótlék?
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy akinek van a nevezett
nyelvekből nyelvvizsgája, azon dolgozóknak alanyi jogon jár a pótlék.
Rabb Győzőné alpolgármester kérte jegyző urat, hogy folytassa a beszámolóját.
Dr. Kajdon Béla jegyző az új társulás 2014. január 1. napjával létrejött a Sásdi Szociális és
Gyermekjóléti Szolgálat, mint költségvetési szerve, amelynek az a dolga, hogy 14 településen
a gyermekjóléti feladatokat, házi segítségnyújtást, gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést
ellássa. Mivel a 14 önkormányzat úgy ítélte meg, hogy a kistérség kft-je ezt a feladatot január
1-től már nem tudja ellátni finanszírozási problémák miatt. Ennek az engedélyeztetési eljárása
megtörtént. Megkérte aljegyző asszonyt, hogy mindezt részleteiben ismertesse, hiszen ezt a
szakmai munkát ő készítette elő.
Koszorus Tímea aljegyző a társulással kapcsolatban elmondta, hogy sikerült 2013. év végéig
a működési engedélyt megkapniuk az újonnan beindult feladatellátásra, ez egyelőre saját
finanszírozási rendszert jelent. A törvény szerint az erre vonatkozó normatíva alanyi jogon
jár. Remélhetőleg február 1-től lesz állami normatívára is jogosult lesz az intézmény.
Megkezdődtek az igényfelmérések is ez ügyben.
A házi segítségnyújtást 124 főre tervezték, ez 14 gondozói létszámot jelent majd, Sásdon 27
gondozott van, akiket 4 gondozónő lát el, ebből 2 fő főállásban és 2 fő 4 órás állásban látja el
a feladatot. A falvakban most van folyamatban a felmérés. A családsegítés és gyerekjólét a
törvényi kötelezettségeknek megfelelően megfelelő létszámmal működik. A családsegítésre
2,5 főt és a gyerekjólétre 1,5 főt ír elő a törvény. A kezdetekkor 1-1 fővel indult el az ellátás.
A tegnapi nap folyamán megtörtént az intézmény működéséhez szükséges ingatlan,
helyiségek, eszközök megtekintése. A mérőóraállások leolvasták. A Kft. a tavaly nyáron
kapta használatba a volt tüdőgondozó épületét térítésmentesen. A tüdőgondozó bejáratot és
mosdókat akadálymentesiteni kell majd. Az intézményben lévő tárgyi eszközök, bútorok és
számítógépek közül kifejezetten a jelzőrendszeresre kiépített központi szervergépen kívül
nem kér a Kft. semmilyen eszközt. Így az épületben található számítógépek, bútorok
szükségesek és elengendőek lesznek majd az intézmény működéséhez azzal, hogy Mágocs
már elvitte a rá vonatkozó eszközöket.
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A Szociális Társulás Tanácsa egyébként a jövő héten fog összeülni, ahol az elnök személyéről
kell majd dönteni, hiszen a sásdi polgármester lemondott, így az elnöki pozíció is
megüresedett. Továbbá az előzetes költségvetésről is tárgyalni fog.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy lesz majd egy előzetes költségvetés. A legutóbbi
tanács ülésen még úgy látszott, hogy több millió forintot kell hozzáadni, mert a 130 %-os
normatíva ellenére sem lesz elég, tehát a testületeknek hozzá kell járulni majd a
finanszirozáshoz. A jogszabály szakmai kritériumokat ír elő a szolgáltatás biztosításánál,
mely szerint kik foglalkoztathatók és mennyi bérért.
A képviselőtestület tavaly év végén hozott döntést a folyószámlahitel meghosszabbításáról,
illetve hogy december 31-el átalakítja működési hitellé. Ezt nem hajtották végre tudatosan,
mert rájöttek, hogy erősen lerontaná az önkormányzat költségvetését, továbbá nem
tartalmazna valós információt a költségvetésről.
Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy Dr. Halmos Péter ügyvéd úr levelet irt,
amelyben tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy nem a bírósághoz fog először fordulni,
hanem a balatonfüredi városi földhivatalhoz, itt kezdeményezi, hogy jogutódlás címén
vezessék át a tulajdonváltást a sásdi önkormányzatra, amennyiben a 6 társult önkormányzat
ehhez írásban hozzájárulna, ha nem járul hozzá, akkor a hét önkormányzat nevére kerüljön át.
Ha ezt megtagadja a földhivatal, akkor a közigazgatási bírósághoz lehet fordulni és akkor
térnek rá a perre. Ennek az ügyvédi munkadíja 60 eFt + áfa.
Az ügyvéd úr Tormás és Szágy községek vonatkozásában a tartozásuk behajtására benyújtja a
keresetlevelet a bíróságra. Tormásnál a tőketartozás 1.667.792,-Ft + kamatai, Szágy esetében
710.180,-Ft tőketartozása van + kamatai. A szágyi polgármester már nyilatkozott Sásd felé,
hogy ők ezt nem hajlandóak kifizetni részükre. Településenként 50-50 eFt ügyvédi megbízási
díjról van szó, plusz a perköltség a vesztes fél felé.
Lift ügyben elmondta, hogy a Közösségi Háznál, az általános iskolánál a liftek a mai napig
nem működnek, hatástalanítva vannak. A személyi felvonó hatósági vizsgálatnak van kitéve.
Aki annak idején építette a liftet, a Gropius Zrt. nem fizette ki számukra a díjat. Ügyvédi
felszólítást kaptak az önkormányzattól, szint a Dr. Halmos Ügyvédi Irodától, melyre ügyvédi
válasz jött. A válaszban az volt, hogy hajlandóak az önkormányzattal egyezkedni abban az
esetben, ha Gropius feléjük fennálló tartozását a sásdi önkormányzat megfizeti.
Szakemberekkel felvették a kapcsolatot már korábban, hogy mi van akkor, ha az
önkormányzat saját költségéből elindítja a lifteket. A lift pályázati pénzből megvalósított és
vállalták a teljes körű akadálymentesítést. Ez két olyan felvonó, ami nélkül nincs
akadálymentes közlekedés. Az önkormányzatnak ezeket a lifteket el kell indítani. Emellett a
Sásdi KLIK is sürgeti ezt az ügyet. Éppen ezért kértek már korábban is cégeket, hogyan
valósítható meg mindez. Először olyan információt kaptak, hogy ezt 10 mFt alatt nem lehet
elindítani. Majd utána már azt mondták mások, hogy 1-2 mFt liftenként. Most a legfrissebb
információ alapján találtak egy olyan céget, aki kicserélni az elektronikát és elindítaná a liftet,
ami liftenként kb. 300-400 eFt-ba kerülne. Kérte a testületet, hogy döntsön arról, hogy a liftek
újrainduljanak, aminek kb. költsége 1 mFt. Továbbá kártérítési igénnyel lépjenek fel a
kivitelező céggel szemben, aki levelet irt az önkormányzatnak és bízzák meg a Dr. Halmos
Ügyvédi Irodát, hogy mindezt indítsa el.
Székely Szilárd elmondta, ha az ügyvéd elindítja, a garanciális követelés legyen benne, mert
az ő számára felróható hibából szakadt meg a javítási kötelezettsége.

7

Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta, hogy ezt a munkát meg kell rendelni, végeztessék el ebben
az összegben, a kártérítési pert pedig indítsák el.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta nagyon örül ennek, hogy végre a nyugdíjasok
számára megoldódik ez a probléma a Közösségi Házban, továbbá a kis óvodásoknak is.
Dr. Kajdon Béla jegyző a Pécsi Vizmü Zrt-vel kapcsolatban elmondta, hogy tárgyaltak a
vezetéssel, mely szerint hajlandók elismerni az önkormányzatnak a követelésből valamennyi
részt, de kérték, hogy a 2012. évi amortizációt, ami elég magas rész, kb. 17 mFt, ami
előirányzott volt az kb. 6-7 mFt, hogy szakemberek ezt vizsgálják meg és a DRV Zrt-t kérjék
meg, hogy ők is foglaljanak ebben állást. Ha túllépés van, azt az önkormányzat elismeri, a
követelésből levonják és a nettó összegre jutnak majd. Azt kérték, hogy mindezt írásban
kezdeményezzék feléjük, írják le, hogy mi a szándékuk. Eddig semmi nem történt. Ezért a
tegnapi nap folyamán irt levelet a vezérigazgató részére, hogy mindezt tegyék meg írásban.
Székely Szilárd elmondta, tőke és kamat követelésről beszélnek, ami kb. 38 mFt-ot
meghaladó nagyságú összeg. A kamatkövetelés kb. 18 mFt. Ők a tőkekövetelés jogosságát
ismerték el, az összegszerűségét kívánják pontosítani.
Dr. Kajdon Béla jegyző a temető környékének rendezése megtörtént a tavalyi évben hozott
testületi határozat alapján. Az önkormányzat mellett lévő üres területen is tereprendezés
történt, mindent elszállíttattak és földdel letakarták. Mindenképp fontos volt ennek a
feladatnak az elvégzése, mert lakossági bejelentést is kaptak, hiszen a szomszédban lévő
terület elhanyagolt volt. Éppen ezért Merk Zsolttal, Bódog Tamással helyszíni bejárást
tartottak, felmérték az ottani kerítés megvalósításához szükséges költségeket. Ugyan idei évi
költségvetés még nincs elfogadva, de vannak tartalékok. A temetőnél az autóparkoló
lekerítését is terveznék, hogy ne lehessen arra a területre újabb szemetet odahordani. Ezért
szeretné, ha a testület ez ügyben is döntene. Ennek várható költségei kb. 360 eFt.
A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kapcsolatban elmondta, hogy a Gropius Zrt.
felszámolójával szemben sajnos a Kft. elveszítette a pert. Ezért köteles a felszámoló felé
elszámolni azt a pénzt, amit a Gropius Zrt-től megkapott, mint alvállalkozó, semmissé
nyilvánították az engedményezési szerződést. Ez majdnem 900 eFt + perköltség, ez kb. 1 mFt.
Úgy tudja, hogy a Kft-nek erre pénze nincs, itt nyilván a képviselőtestületnek kell támogatást
adni a Kft-nek, hogy ennek a kötelezettségének eleget tegyen. Mindent elolvasott és úgy látta,
hogy a tanú vallomások ellenmondóak. A perben határidő mulasztással él, a törvény 30 napot
irt elő a felszámolónak, hogy megtámadhat bármilyen szerződést. Ő nem tartotta be a 30
napot, hanem később adta be. A bíróság kimondta, hogy külső okok okozták a határidő
csúszását, ezért jogos volt a keresete. A felszámoló egyben büntető eljárást is kezdeményezett
és tett a Lászlóháza Kft-vel szemben. Itt ismét engedményezés történt, 14.400 eFt-ot fizettek
ki engedményezési szerződés alapján a Gropius Zrt. helyett a Lászlóháza Kft. részére. Mind a
két szerződésnek van egy olyan pontja, amelyben a Gropius Zrt. az engedményezéssel
kapcsolatban helyállt, jótállt minden szempontból.
Sajnálattal tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy Nagy Lajos adóügyi ügyintéző
kollégájuk súlyos betegségben elhunyt. Nagy Lajos kollégájuk 39 évet dolgozott a
közigazgatásban. A polgármester egyetértésével a hivatal szabályzata alapján közszolgálat
halottjának nyilvánította, mint munkáltatója és 300 eFt összegű támogatást ítélt meg a család
részére a temetési költségekhez.
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A mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy a kivitelezési terveket készítő tervező
megkereste az önkormányzatot, mely szerint ő tervezi az utat, és ennek a költsége nincs
benne, ezt kérdezte meg, hogy ilyenkor mi a helyzet. Válaszolt kérdésére, mely szerint az
engedélyezési tervbe a telken keresztül van egy szolgalmi jog, amin járnak.
A testületet úgy tájékoztatták, hogy kérnek az útra egy költségvetést, árajánlatot, elküldik
részükre és várják a visszajelzést. Ezt megtették, de visszajelzés nem érkezett ez idáig. A
tervező annyit mondott, hogy megsürgették a projektet, mert ebben az évben mindenhol meg
kell valósítaniuk a projektet. Két mentőbeállás lesz, tehát két mentőautó lesz az állomáson.
A kistérségnél a sásdi polgármester lemondásával új helyzet alakult ki január 1-étől. A
társulásnál az általános alelnök, Mágocs város polgármestere látja el a feladatokat. Személy
szerint levelet irt, részére az új módosított társulási megállapodás alapján neki kell ellátnia a
feladatokat. Eddig úgy volt, hogy január 1-től Sásd fogja átvenni ezeket a feladatokat és a
költségvetési gazdálkodási feladatokat is, de közölte, hogy ez nem így lesz, hanem a mágocsi
hivatalnak kell ellátnia a feladatokat mindaddig, amig nem lesz új elnök.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő megkérdezte Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezetőt, hogy a fent elhangzott javaslatok összességében mit jelentenek
költségileg?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb. 2.260
eFt.
Rabb Győzőné alpolgármester reméli, hogy a szociális ellátás most rendben lesz és
egyenesbe kerül, úgy látja, hogy végre az idősek ellátása rendeződik.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az alpolgármester, jegyző 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
2/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
tudomásul vette.
2./

Polgármester lemondása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2013. december 31.
napján a délelőtt folyamán Székely Szilárd polgármester úr telefonon kereste meg őt,
megkérte, hogy jöjjön be a hivatalba.
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Ezután az apparátus előtt átnyújtotta részére a levelet, mely szerint a polgármesteri
tisztségéről lemond és felkéri őt a polgármesteri teendőket megbízottként lássa el. Nagyon
meglepték a történtek, nem tudott mit tenni, vállalta a felkérést. Megköszönte polgármester
úrnak a 7 éves munkáját.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a napirendi pontot három alpontra bontaná, mely
szerint az egyik a lemondásból eredő testületi kötelezettség. Az Ügyrendi Bizottság ezt is
tárgyalta. A polgármesteri tisztség lemondása úgy történt, hogy 2014. január 1. napjától
Székely Szilárd már nem polgármester Sásd városában. Meg kell oldani a polgármesteri
feladatok ellátását. Az a.) lenne a polgármester végkielégítése, amely szerint a törvény úgy
rendelkezik, hogy a jelenlegi esetben, amikor a polgármester lemond és legalább két évet,
vagy annál többet dolgozik, akkor háromhavi az illetményének megfelelő összegű juttatás,
végkielégítés illeti meg. A testületnek ebben egy döntést kell hoznia.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy Székely Szilárd
lemondott polgármester részére a törvény rendelkezései alapján 3 havi illetményének
megfelelő összegű végkielégítést állapítson 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:
Sásd Város Képviselőtestületének
3/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely Szilárd lemondott
polgármesternek a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2.§.
(5) bekezdése alapján végkielégítésként három havi illetményének megfelelő
összegű juttatást állapít meg. Elrendeli a munkaviszony megszüntetésével
együtt az összeg kifizetését.
Határidő: Államkincstári számfejtéssel: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a b.) lenne a polgármesteri munkakör ellátása, itt jön
be az alpolgármester szerepe. Meg kell kérdezni alpolgármester asszonyt, hogy vállalja-e
ennek a tisztségnek az ellátását? Amennyiben vállalja, akkor az Ügyrendi Bizottság
elnökének kell átadni az ülés vezetését.
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a megbízott
polgármesteri teendőket a továbbiakban elvállalta. Átadta az ülés vezetését Dr. Jusztinger
Jánosnak, az Ügyrendi Bizottság elnökének.
Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő az ülés vezetését átvette.
Javasolta a testületnek, hogy Rabb Győzőné alpolgármester napirenddel kapcsolatos
elfogultságát vegye tudomásul.
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Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
4/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rabb Győzőné alpolgármester
napirendi ponttal kapcsolatos elfogultságát tudomásul vette.

Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő javasolta a testületnek, hogy
a polgármesteri tisztség betöltetlensége idejére a polgármesteri feladatok ellátásával Rabb
Győzőné alpolgármestert bízza meg.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –(Rabb
Győzőné alpolgármester elfogultsága miatt nem szavazott)- az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
5/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a megüresedett polgármesteri
tisztségre tekintettel, a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 11/2010.(X.20.) önkormányzati rendelet 41. § (1)
bekezdésében foglaltak alapján a polgármesteri tisztség betöltetlensége idejére
a polgármesteri feladatok ellátásával Rabb Győzőné alpolgármestert bízza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke

Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy az
alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről is tárgyalt a bizottság. Az alpolgármester
megnövekedett feladataira való tekintettel a tiszteletdíjának, illetve költségtérítésének az
összegét kellene megállapítania a testületnek. A jogszabály a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíjának a maximumát az illetményalap összegének a 6,4-es
szorzójában állapítja meg, mely bruttó 247.360,-Ft, a költségtérités mértékét a költségátalány
esetén ennek a költségnek a 10, illetve 20 %-a lehet.
Az Ügyrendi Bizottság javaslata a képviselőtestület felé az, hogy az alpolgármester
tiszteletdíját a törvényben meghatározott 6,4-es szorzó figyelembevételével bruttó 247.400,Ft-ban és a költségtérítését pedig a törvény által megengedett 20 %-ban állapítsa meg.
Megkérdezte alpolgármester asszonyt, hogy így elfogadja-e a javaslatot?
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy elfogadja a javaslatot.
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Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő javasolta a testületnek, hogy
alpolgármester asszony tiszteletdíját 247.400,-Ft-ban, költségtérítését a tiszteletdíjának 20 %ában állapítsa meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Más kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül –(Rabb
Győzőné alpolgármester elfogultsága miatt nem szavazott)- az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
6/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rabb Győzőné alpolgármester
részére a polgármesteri tisztség betöltetlensége idejére a polgármesteri
feladatok ellátására tekintettel tiszteletdíját 2014. január 1. napjától - az
Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadva – a 6,4 szorzóval a 38.650,-Ft
illetményalap alapján havi bruttó 247.400,-Ft-ban állapítja meg.
A képviselőtestület az Ügyrendi Bizottság javaslatára az előzőekben leirt
indokok figyelembevételével és az alpolgármester nyilatkozatára tekintettel a
hivatkozott törvény 18.§. (2) bekezdése alapján részére költségátalányt állapit
meg, melynek mértéke a megállapított tiszteletdíja 20 %-ának megfelelő
összeg, azaz 49.480,-Ft.
Határidő: értelemszerűen
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő visszaadta az ülés vezetését
Rabb Győzőné alpolgármester asszonynak.
Rabb Győzőné alpolgármester
képviselőtestület döntését.

visszavette

az

ülés

vezetését.

Megköszönte

a

Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a testületet arról, ha egy polgármester lemond a ciklus
közben, akkor automatikusan belép egy szabály, hogy időközi választást kell tartani. A kérdés
az, hogy jelen esetben kell-e időközi választást tartani, a törvény előírja-e vagy esetlegesen
mit ír elő a törvény. Jövő keddre hívták össze a Helyi Választási Bizottságot, ahol
tájékoztatást fog mondani személy szerint és a bizottság majd mérlegel. A rendkívüli helyzet
az, hogy idén vannak a választások (országgyűlési, helyhatósági). A törvény azt mondja, hogy
az idei évben április 1. után már nem lehet időközi választást tartani. A törvény azt is mondja,
hogy a Helyi Választási Bizottságnak az ok fennállásának időpontjától, ami január 1., ettől
számítva 30 napon belül kell döntenie, hogy mikorra tűzi ki az időközi választást, itt az
eljárási határidőket is meg kell állapítania. Nevezett bizottságuk január 1. és január 31. között
kell hogy döntsön. Feltételezés szerint, ha a bizottság a hónap vége felé dönt, akkor azt
mondja a törvény, hogy a kitűzéstől számított 60 nap után lehet a választást megtartani. A
számolás alapján március 31-e lenne a választás napja.
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Személyes véleménye szerint azt kell nézni, hogy a városnak ebben a helyzetben mi a jó.
Ebben az évben semmilyen olyan problémát nem lát, ami miatt polgármestert kellene
választani erre a félévre. Természetesen főállásúként kell ellátnia a feladatot. A testület jelen
esetben működő és határozat képes. A polgármester nem a képviselőtestület tagja volt. A
képviselőtestület 6 tagú. Mivel polgármester mondott le és nem képviselő, tehát senkit nem
kell behívni a helyére. Ez a 6 tagú testület kell, hogy továbbvigye az ügyeket az
alpolgármester vezetésével. A minősített többségnél ugyanúgy 4 szavazat kell, mint eddig.
Viszont arra figyelni kell, hogy a 6 tagú testületből legalább 4 fő jelen legyen az ülésen.
Dr. Jusztinger János az Ügyrendi Bizottság elnöke, képviselő kiegészítette, hogy a
polgármester a képviselőtestület tagja, csak nem volt képviselő.
Dr. Kajdon Béla jegyző egyetértett a kiegészítéssel.
Pintér Gábor képviselő mindenképp fontosak az információk. Megkérdezte Székely Szilárd
volt polgármestert, hogy január 1-től lett összeférhetetlen a polgármesteri tisztsége?
Székely Szilárd a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a napirend végén szeretne majd rövid
tájékoztatást nyújtani.
Pintér Gábor képviselő maga nevében további jó egészséget kívánt a további feladatainak
ellátásához.
Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte a testület bizalmát. Bízik abban, hogy
egészségi állapota engedi, és el tudja látni a rábízott feladatokat. Kérte az intézményvezetőket
is, hogy segítsék a munkáját. Mindenképp számit az apparátus munkájára, segítségére is. Ha
bárkinek bármilyen gondja, kérdése van, keressék őt. A Városházán minden hétfőn délután 13
órától 16 óráig tart ügyfélfogadást. Úgy érzi, ha összefognak, akkor végigvihető a visszalévő
10 hónap. Bízik abban, hogy lesznek szép eredményeik. Kérte a testület tagjait, hogy nagyon
indokolt okok miatt hiányozzanak csak a testületi ülésről, inkább egyeztessenek és úgy tűzzék
ki a testületi ülés időpontját, hogy mindenkinek jó legyen. Mindenkinek megköszönte és
reméli, hogy mellette vannak.
Székely Szilárd gratulált Rabb Győzőné alpolgármester asszonynak, hogy vállalta ezt a
feladatot és örült annak, hogy a testület egybehangzó szavazatával mellé állt. Úgy látta, hogy
a testület az elmúlt 7 évben a stratégiai ügyekben egybehangzó határozatokat hozott. A város
további fejlődését a továbbiakban is biztosítottnak látja. A folyamatban lévő
(katasztrófavédelem, mentőállomás, stb.) dolgokat megoldottnak látja. Alkottak egy
gazdasági programot közösen, nagyon sok mindenen mentek keresztül és sok mindent
megoldottak. Ennek eredményeképpen a város infrastrukturálisan, szakmailag változásokon
esett át. Az idei évet nézve nem lát komoly akadályokat a működtetésben, sem az előttük álló
feladatok megoldásában. A csapat és az egyetértés garantált. Ha ez így marad, akkor a város
élete biztonságosan marad, mindig ezt kell szem előtt tartani. Ehhez a munkához kívánt a
képviselőtestületnek, az intézmények dolgozóinak és a hivatal dolgozóinak is sok erőt,
kitartást és jó egészséget. Mindenkinek megköszönte az elmúlt évek munkáját.
Főállású dolgozóvá 2014. január 1-vel kell válnia. 30 napja volt arra, hogy ezt a döntést
meghozza, de úgy gondolta, hogy meghozza az első napon.
Rabb Győzőné alpolgármester Székely Szilárdnak jó gazdálkodást kívánt.
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3./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. céljellegű támogatása autóvásárlásra
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető

Merk Zsolt ügyvezető tavaly decemberben Székely Szilárd polgármester úr mondta, hogy
szükséges lenne egy gépkocsi a városnak. Ekkor gondolkodtak traktorban, autóban is, de úgy
gondolták, hogy igazából egy teherautóra lenne szükség a városnak. A megbeszéltek alapján
úgy gondolták, hogy nem a Kft. vásárolná a teherautót, hanem az önkormányzat. Mindenképp
meg kellene határozni egy keretösszeget, hogy tudjanak tájékozódni ez ügyben. Elöljáróban
már nézegetett teherautókat 2-2,5 mFt + áfa összegben.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, az a baj, hogy még nincs idei
költségvetés.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez tavalyi döntés. Nagyon fontos lenne a
teherautó, mert nem tudnak dolgozni a városban. Ha megérkezik a jó idő, akkor a fonyódligeti
üdülőbe is le kell menni, mindenképp olyan kell, hogy 6 fő tudjon menni és platós is legyen
az autó, amiket le kell vinni, akkor ezzel szállítani is lehet. Továbbá, ha kistérségi sátrat kell
állítani, akkor is igénybe lehessen lenni, ez a Kft-nek bevételt jelent.
Székely Szilárd meg kellene vizsgálni ez ügyben a vagyonátadást.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy mindenképp az
önkormányzat vásárolja a teherautót.
Dr. Kajdon Béla jegyző véleménye szerint 3 mFt-os keretet kellene erre a célra
megállapítani, de ebbe akár a téli gumi, átíratás, stb. minden legyen benne.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy megvásárolható az autó.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy az önkormányzat vásároljon
kisteherautót, amelynek lebonyolításában kérje fel a Kft-je ügyvezetőjét, Merk Zsoltot. A
tehergépkocsi vásárlására összesen bruttó 3 mFt-ot határozzon meg, amely a járulékos
költségeket is tartalmazza.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Más kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
7/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az
önkormányzat részére kisteherautót vásárol, melyre a 2014. évi
költségvetéséből 3 mFt-ot elkülönít. Ennek terhére kell a megvásárlással
kapcsolatos járulékos költségeket is kifizetni.
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A képviselőtestület egyúttal megbízza a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, Merk Zsoltot, hogy a gépkocsi beszerzés ügyében az
önkormányzat nevében eljárjon.
A tehergépkocsi elsődlegesen a Kft. városüzemeltetési feladatainak ellátását,
kell hogy szolgálja, illetve üzemeltetője a Kft.
Határidő: január 31.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Merk Zsolt ügyvezető
Rabb Győzőné alpolgármester arra kérte a Kft. ügyvezetőjét, Merk Zsoltot, hogy ennek a
megvásárolandó teherautónak egy sofőrje, gazdája legyen.
Amennyiben meg lesz az új autó, akkor a városban nagy takarítást kellene rendezni, minden
honnét a szemetet össze kellene szedni. A Rákóczi utcában, a Szoborkertben még nagyon sok
a falevél.
Volt a városban tájékoztatótábla, ami még egy pályázat része volt. Ezt félretették, amikor a
csomópont építése folyt, arra kérte az ügyvezető urat, hogy ezt helyezzék vissza a régi újságos
bolt mellé további még egy meglévő hirdetőtáblával együtt.
A hó eltakarítással kapcsolatban a katasztrófavédelem megkereste az önkormányzatot, mely
szerint a traktorra szerződést kötöttek. Kérte ügyvezető urat, hogy a traktor olyan
üzemmódban legyen, hogy ha kell, akkor az jó legyen és működjön.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy a Kft. Felügyelő Bizottsága működik, kik
a tagjai?
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva
elmondta, hogy működik. Tagjai: Dr. Barka Tamás, Szijártó Csaba, Markó Zoltán.
Székely Szilárd a téli közmunka programmal kapcsolatban olyan tájékoztatást adtak, hogy
valószínű lesz folytatása. December 31-el aláírta a közmunkások papírjait.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy csak 8 embernek lehet meghosszabbítani.
Megkérdezte, amikor a Kft. költségvetését tárgyalják, az előtt összeül a Felügyelő Bizottság?
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva
elmondta, hogy igen.
4./

Óvoda felújítási pótmunkáinak megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy megkereste őt Szakács Béla, a SZAK-KOM Kft.
vezetője, aki az óvoda kivitelezési munkáit végzi. A testület korábban meghozott döntését
ismertette. A beadott költségvetés a kazánt nem tartalmazza. Ő már megküldte a szerződés
tervezetet, azt a műszaki tartalmat, amit a testület ismer a pótmunkákra, azt ő 1 mFt + áfa
összegért elvégzi. Viszont a kazánra azt mondta, hogy a vegyes tüzelésű kazán elkészíttetése
300 eFt, de szakemberekkel megnézették, a rákötés és bekötés nagyon bonyolult, plusz
szivattyúkat is kellene venni, ezért ennek a költsége kb. nettó 450 eFt lenne.
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De ő nem javasolja, mert nagyon bonyolult lenne a rendszer és ez egyébként sincs benne
ebben az árban. A kivitelező azt javasolja a képviselőtestületnek, hogy a kazántól tekintsen
el, a fűtés most is biztosítva van, hiszen a gázfűtés működik. A 2 mFt helyett megcsinálja 1
mFt + áfa összegért, 1.270 eFt. A kazánra viszont kéri a pénzt, ami kb. nettó 400-450 eFt +
áfa.
Székely Szilárd elmondta, konkrétan beszélt azzal aki a kazánt szállította volna, személyesen
volt az óvodában, úgy nyilatkozott, hogy ő személy szerint nem javasolta az 1 db kazán
beépítését. Véleménye szerint a testület ennek a beépítését ne vesse el véglegesen, mivel
leszigetelt az óvoda épülete, így még többet tudnának megtakarítani, ha fával fűtenének, mint
a gázzal.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ennek a helyét ki lehet alakítani, hogy a
későbbiekben csak beépítsék?
Székely Szilárd elmondta, hogy igen. Véleménye szerint a testület a későbbiekben újra
nézesse meg ennek lehetőségét szakemberrel.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy tekintsen el a pótmunkában a
vegyes tüzelésű kazán beállításától, de a helyét alakítsák ki.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Más kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
8/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az óvoda felújítását végző
SZAK-KOM Kft-nek a pótmunkákra vonatkozó költségvetési ajánlatát
elfogadja. Ennek megfelelően tudomásul veszi a nettó 1 mFt költséget úgy,
hogy a vegyes tüzelésű kazán beépítésre nem kerül, csak annak helyét alakítják
ki.
A képviselőtestület egyúttal úgy rendelkezik, hogy a vállalkozónak 2013.
szeptemberében biztosított 1 mFt előleget beszámítja a pótmunka költségeibe
és ennek alapján többletköltségként a 270 eFt Áfa jelentkezik. A
képviselőtestület felhatalmazza Rabb Győzőné alpolgármestert, hogy a
pótmunkára vonatkozó megállapodást megkösse és ennek kiegészítéseképpen a
pótmunka költségekbe a korábban biztosított előleg beszámítására vonatkozó
megállapodást is megkösse.
Határidő: január 31.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
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5./

Sásd belterületi utak burkolat javítási és felújítási munkáira Soltút Kft.
árajánlata
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző mindenki részére kiosztották az ezzel kapcsolatos írásos
előterjesztést. Elmondta, hogy 8 mFt nettó összeg felett a közbeszerzés kiírási kötelezettség
fennáll.
Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint, ami nagyon fontos lenne, hogy a Deák
teret és a Hősök terét megjavítanák. Továbbá a sásdi posta előtt van az a fém fed lap, nagyon
életveszélyes, ezt is feltétlenül meg kellene csináltatni.
Pál Csaba képviselő azt kellene tudni, hogy a testület elbírná-e anyagilag az egészet vagy
sem. Nem tartja jónak, hogy megint csak részlegesen lennének útfelújítások.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető tájékoztatta a testületet, hogy ebben az évben 3,5
mFt-ot fognak ilyen karbantartásra kapni.
Székely Szilárd elmondta, hogy a tavalyi évben végig járták a sásdi utcákat a Soltút Kft. sásdi
telepének vezetőjével, Szabó Sándorral. Akkor jelezte feléje, hogy mindenképp szükséges
lenne az útfelújítás, kérte, hogy az önkormányzat részére készítsenek árajánlatot az ügyben,
hogy az utcák felújítása mennyibe kerülne.
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy a Hősök tere és a Szoborkert közötti út
miért szerepel kétszer a kiadott anyagban?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, lehet más a munkafolyamat.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a Petőfi utca egyirányú része is nagyon rossz
állapotban van.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy a Fáy A. u. is nagyon rossz állapotban van.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, mindenki tudja és látja, hogy a Szent Imre utcából
a Petőfi utcába nem lehet szinte befordulni, annyira rossz állapotban van az rész. Véleménye
szerint rangsorolni kellene, melyek azok, amelyek a legfontosabbak.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, alapvetően a rangsorolással nem értett egyet.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a volánosok felhívták az önkormányzatot az
ügyben, hogy a buszmegállóból a Deák térre kanyarodni nem lehet.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ugyanilyen tragédia a x és y utca is.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez mindenképp fontos, mert tömegközlekedésről
van szó. A 3./ pontot kellene kiszámolni, hogy mennyibe kerül. Mérlegelni kell, mert ha elérik
a 8 mFt-ot, akkor közbeszerzést kell kiírni.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 3./ pontban szerepel a Deák tér,
melynek költsége 2.500 eFt. A Hősök tere 5.800 eFt-ba kerül.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint azért kell először a közterületeket megjavíttatni, mert
akkor nem támadnak az utcákból.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a közterületeket és a posta előtti részt
csináltassák meg.
Dr. Kajdon Béla jegyző véleménye szerint valóban először a közterületekről kellene a
testületnek döntenie, és utána a testület alakítson egy alkalmi bizottságot, hívják meg a Soltút
Kft. képviselőjét és járják végig a sásdi utcákat.
Jusztinger Krisztina képviselő pontosítani kellene, hogy a Hősök terénél az 1. és 10. között
mi a különbség, miért szerepel kétszer a kiadott anyagban.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy megkérdezik majd mi a különbség az 1. és
10. pont között.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint mástól is lehetne kérni árajánlatot.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint a vagyonrendeletük alapján szükséges is kérni más
ajánlatot.
Székely Szilárd véleménye szerint meg kellene hívni a Soltút Kft. képviselőjét, akitől
mindent meg lehet kérdeznie a testületnek.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy most úgy is tél van, el kellene gondolkodni
közbeszerzés terén arról, hogy több ajánlatot kellene kérni.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy először tudni kell, hogy mire kérnek árajánlatot.
Dr. Jusztinger János képviselő javasolta, hogy üljön össze a Pénzügyi és Városrendezési
Bizottság, ahol meghatározzák azokat az utcákat, kátyúkat, amelyek megjavíttatása nagyon
fontos és feltétlenül szükségesek, ha ez meghaladja a 8 mFt-ot, akkor ki kell írni a
közbeszerzést, ha nem haladja meg, akkor nyilván nem kell kiírni. Mindenképpen erre az
ülésre hívják meg a Soltút Kft. képviselőjét.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy addigra viszont már az anyagiakkal is jobban
tisztában lesz a testület.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy most ne döntsenek az
önkormányzati belterületi utak felújításáról, hanem a Soltút Kft-vel közösen újabb és
egyértelmübb felmérést végeztessenek utcánként és ennek ismeretében döntsenek véglegesen
az útfelújítási munkálatokról.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Más kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el.
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
9/2014.(I.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a sásdi
önkormányzati belterületi utak kátyúzására, felújítására részletesebb és a
testület tagjaival egyeztetett ajánlatot kér, illetve helyszíni bejárást tart a Soltút
Kft. képviselőjével és ennek ismeretében hoz döntést a felújítási munkák
mértékéről és helyéről.
Határidő: január 31.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Soltút Kft. képviselőjével az időpont miatt
egyeztetni kell és akkor majd mindenki értesítve lesz az ülés időpontjáról.

Egyebek
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2014. február 7. napján
(pénteken) lesz az idősek Farsangi Bálja a Közösségi Ház éttermében, ahová mindenkit
szeretett meghív és vár.
Mivel több napirendi pont nem volt, a képviselőtestület a nyilvános ülést bezárta, a testület
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
Kmft.

Rabb Győzőné
alpolgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

