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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. január 23. 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, Hausmann
Mária, Dr. Jusztinger János és Jusztinger Krisztina képviselők, Dr.
Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket és a
képviselőtestületet, Dr. Máté Máriát, a pályázó védőnőket, Zima Istvánt a Sásdi KDNP helyi
szervezetének elnökét, a Sásdi FIDESZ Alapszervezet képviseletében Gruber Lászlót,
intézmények dolgozóit és az apparátus dolgozóit. Megállapította, hogy a 6 fős
képviselőtestületből 6 fő jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 3./ napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó napirendi
pontok közül. A meghívóban szereplő 5./ napirendi pontot a meghívóban szereplő 2./
napirendi pont után tárgyalják meg. Továbbá javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot
tárgyalják még meg:
- a sásdi köztemetőben lévő épület festése, mázolása, valamint a mellékhelységek
felújítását,
- a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatást,
- Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót,
melyet zárt ülés keretében tárgyaljon meg.
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./

Védőnői pályázat elbírálása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Koszorus Tímea aljegyző

2./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

3./

Sportköri Faház öltözőjének felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Buzási László Sásd VSK elnök

4./

Sásd Kultúrájáért Közalapítvány megszűntetése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
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5./

Bölcsőde bővítésének kérdése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője

6.)

A Képviselőtestület 2014. évi munkaterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7.)

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

8.)

Sásdi köztemetőben lévő épület festése, mázolása, valamint a mellékhelységek
felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

9.)

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága hatáskörében hozott döntésekről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

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

Védőnői pályázat elbírálása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Koszorus Tímea aljegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága a testületi ülést
megelőzően külön-külön meghallgatta a pályázó védőnőket. Előzetesen annyit mondott, hogy
valamennyi pályázó pályázata nagyon jó volt.
Megkérdezte a pályázókat, hogy külön-külön hallgassa meg őket a képviselőtestület nyilvános
vagy zárt ülés keretében?
Valamennyi pályázó úgy nyilatkozott, hogy hozzájárulnak a nyilvános testületi ülésen való
meghallgatásukhoz.
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága a pályázatokat
megtárgyalta, a pályázókat meghallgatta, elismerte, hogy mind a 4 beadott pályázat alkalmas
a kiválasztásra, a pályázatok közül Hercogh Mariann pályázatát részesítette előnyben, mint
helybeli pályázót. Dr. Máté Mária gyermekorvost kérték fel arra, hogy véleményével segítsen
a döntés meghozatalában.
Dr. Máté Mária gyermekorvos elmondta, hogy a jelenlévő védőnőkkel nagyon jó
kapcsolatban van, nagyon jól tudnak együttdolgozni, maximálisan segítenek a munkájában.
Valamennyi pályázónak szakmailag jó a felkészültsége, állandóan továbbképzésekre járnak,
külön foglalkozásokat tartanak, szüléseken együtt vesznek részt. Mind a négy pályázatot
jónak tartotta.
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Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a körzetbe tartozó település polgármesterét
keresték meg a pályázatokkal kapcsolatban. Kázmér Miklósné, Oroszló község polgármestere
írásban tett javaslatot, mely szerint Götzerné Scheid Edit pályázatát támogatta.
Megyeri Vilmos Mindszentgodisa község polgármestere az összes pályázatról, egyértelműen
Katona Dénesné pályázatát támogatta, eddigi szakmai munkájára való hivatkozással.
Véleménye szerint ő végzi a legkiválóbb szakmai munkát, őnála érzi a szakmai fejlődést,
felkészülést az új dolgok megvalósítása iránt. Véleménye szerint azért kellene az ő pályázatát
támogatni, mert ő az egyetlen, aki legyőzi az Egészségcenter Bt. munkáját fenyegető
akadályokat. Nem ért egyet a közös vállalkozással. Javasolta, hogy Katona Dénesné
pályázatát támogassák és fogadják el.
Balogh Angella Kishajmás község polgármestertől is érkezett vélemény, ő személy szerint a
sásdi testület belátására bízza a döntést.
A másik védőnői körzetet ellátó Götzerné Scheid Edit védőnőt, aki egyben pályázó is,
megilleti a véleményezés joga. Átadta részére a szót.
Götzerné Scheid Edit védőnő valamennyi kolléganőt ismeri, nem szeretne egyikük ellen és
mellett sem szólni. Elfogadta a képviselőtestület döntését, természetesen örülne, ha az ő
pályázatát támogatná a testület, de ha nem így lesz, akkor tudomásul veszi a döntést.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, mi alapján döntött a bizottság?
Hausmann Mária a Humánügyek Bizottsága elnöke, képviselő elmondta, hogy mind a 4
pályázó pályázata nagyon jó volt. A Bizottság mindenképp sásdi pályázót támogatott, akivel
mindenképp meg lehet mindent beszélni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy valóban mind a 4 pályázat jó volt, egyetlen
ok, hogy sásdi legyen.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Humánügyek
Bizottsága javaslatát fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
12/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Humánügyek Bizottsága
javaslatát elfogadta, mely szerint Hercogh Mariannt a Sásdi I. számú védőnői
körzet feladatainak ellátásával megbízza.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
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Rabb Győzőné alpolgármester gratulált Hercogh Mariann pályázónak, jó munkát kívánt
részére. Elmondta, hogy segítségül ott lesz Götzerné Scheid Edit védőnő. Reméli, hogy majd
jól fognak együtt dolgozni, hiszen ez mindenképp a gyerekek és szülők érdeke is. Bízik
benne, hogy a védőnői szolgálat a jövőben is színvonalasan fog működni. Mindehhez jó erőt
és egészséget kívánt.
Hercogh Mariann pályázó megköszönte a testület bizalmát.
Dr. Máté Mária gyermekorvos és a 4 pályázó távozott a testületi ülésről.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy nagyon nehéz volt dönteni. Dr. Máté Mária
gyermekorvos is mindenkiről csak jót mondott, tehát a döntésükben nem segített.
Javasolta a testületnek, ha egy mód van rá, akkor bármilyen állás döntésénél sásdi lakost
támogassanak, amennyiben a kiírásnak megfelel.

2./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy január 13. napján megtörtént a
polgármesteri munkakör átadás-átvétele, az átadásnál jelen voltak a Kormányhivatal
képviselői is.
A 2014. január 9. testületi ülésen döntöttek arról, hogy az önkormányzat vásárol egy
teherautót, mert jelen pillanatban ez nem megoldott és nem tudják megoldani a
városgazdálkodási feladatokat. Ford Tranzit teherautót vásároltak, ami 6 személyes és platós
autó.
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a teherautóval
kapcsolatban elmondta, hogy 2006-os évjáratú, 110 ezer km van benne, friss műszakival
rendelkezik, az ára bruttó 2.600 eFt volt.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a január 9-i ülésen kérte, hogy a
tájékoztatótáblák és a hirdetőtábla kerüljön kihelyezésre.
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy meg
vannak a táblák, jó állapotban vannak, kihelyezésre kerülhetnek.
Rabb Győzőné alpolgármester kérte, hogy ezt intézzék, minél előbb helyezzék vissza a
táblákat. Elmondta, hogy a Hősök terén lévő zászlórudak nagyon rossz állapotban vannak,
azokat is le kellene festeni.
Január 13-án értesültek arról, hogy elhunyt Dr. Plesz Antal Sásd Város Díszpolgára,
Széchenyi és Ybl-díjas építész. Temetése 2014. február 6-án lesz Hévízen, temetésére az
önkormányzat nevében szeretnének majd elmenni. A családdal felvették a kapcsolatot,
szeretné, ha a testület egyetértene azzal, hogy 100 eFt temetési hozzájárulást nyújtsanak a
család részére. Kérte, aki szeretne részt venni a temetésen, akkor jelezze majd.
Január 14-én személyesen járt kint Bódog Tamással, Merk Zsolttal és Buzási Lászlóval,
közösen megtekintették a sportpályán a faházat, erről majd külön napirendi pontként tárgyalni
fognak.
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Január 15. napján ülésezett a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás Tanácsa,
megállapodtak abban, hogy a 300,-Ft-ot térítési díjat fizetik a gondozottak, de felmerült az is,
hogy felmérést kell készíteni a gondozottak körében, ezt február közepéig elvégzik. Arról is
beszéltek, hogy 200,-Ft-os térítési díj lenne, akkor lehet több lenne a gondozotti létszám. Ezen
ülésen elfogadták a költségvetés koncepcióját, az előzetes felmérések alapján a gyerekjóléti
szolgálatra és a családsegítésre marad annyi pénz, hogy nem kell ráfizetni.
Rabb Győzőné alpolgármester elhangzott korábban, nem biztos, hogy elég lesz a normatíva.
A felmérések alapján jött ki ez a szám, de ez csak az idei évre vonatkozik. Továbbá ezen az
ülésen döntöttek az intézményvezetői pályázat kiírásáról is.
Ugyanezen a napon, január 15-én ülésezett a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás. Első
napirendi pontként tárgyalták az elnök megválasztását. A több órás tanácskozás után sem
sikerült elnököt választani. Ugyanis a két alelnök nem vállalta az elnöki feladatok ellátását.
Úgy határoztak, hogy január 21-én lenne a következő társulási ülés, ahová meghívják a Bm.
Kormányhivatal részéről Dr. Solymosi Veronika főosztályvezető asszonyt és Dr. Kajdon Béla
jegyző urat. Ezen az ülésen szó volt a társulás vagyoni helyzetéről, február közepéig elkészítik
majd a leltárt.
Január 16-án koordinációs ülésen vett részt a Közösségi Házban, ahol az ez évi programokat
beszélték meg. A Közösségi Háznak és az iskolának is az volt a kérése, hogy az étterem
mellett ami volt kerítés kerüljön visszahelyezésre, mert ennek hiányában az udvar és ház
nincs védve. Több alkalommal tapasztalta már, hogy teherautókkal keresztül mennek a
játszótéren és bemennek a legbelsőbb udvarba például a ping-pongosok. Ez nagyon nem
szerencsés, hogy a játszótéren keresztül megy ez a közlekedés.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a kerítést valaki lebontotta, megkérdezte, hol
van?
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte mi a helyzet az ott lévő kerítéssel?
Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy ami ott volt kapu, Tamás Ferenc vállalkozó
félbevágta, de még így félbevágva is olyan súlya van, hogy nem tudnak olyan oszlopot
betenni, ami megtartaná ezt a nehéz súlyt. Az eredeti helyére kerüljön vissza?
Rabb Győzőné alpolgármester azt szeretnék, ha zárva lenne az a rész.
Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy zárt szelvényből kellene készíteni, ami könnyebb
szerkezetű kivitel lenne.
Pintér Gábor képviselő úgy emlékezett annak idején azért lett megszüntetve, mert két külön
területre lett áthelyezve.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a KLIK részéről az igazgató asszony és a
Közösségi Ház is kérte, hogy legyen zárható az a rész. Napközben nyitva lesz a kapu, este
pedig a takarítónő bezárja majd a kaput, a hátsó parkolás napközben megoldott lesz. Aki
hajnalban jön szállító, annak majd lesz egy kulcsa.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a gyerekek érdekében a játszótér miatt kötelező volt
lekeríteni azt a szakaszt.
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Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy ez a rész tűzoltó felvonulási
útvonal, ezért annak olyannak kell lennie, amin befér egy tűzoltóautó.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, akkora kapuról beszél, mint a pályázatban is
szerepelt, nem szeretne kisebb kaput.
Merk Zsolt ügyvezető véleménye szerint nem érdemes visszatenni a régi helyére, csak oda
hátulra kellene.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ők ide előre kérték.
Merk Zsolt ügyvezető megpróbálhatják az eredeti helyére visszarakni a kaput, de nagyon
nehéz, akár targoncával lehet csak mozgatni a súlya végett.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a kivitelező elrontotta ezt, mert amilyen súlya van a
kapunak, hogy nem bírta el a zsanér, néhány alkalom nyitogatás után leszakadt a kapu. Ez
sajnos kivitelezői hiba volt.
Rabb Győzőné alpolgármester mindenképpen azt kérte, hogy megoldást kell találni ennek a
problémának a megoldására.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta akár egy sorompóval is megoldhatnák ezt a helyzetet. De
hátra mindenképpen kell egy kerítés a játszótér mellé, mert a gyerekeket kötelező védeni.
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője úgy tudja, hogy a Tankerület is tervezett be
erre valamilyen forrást.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a KLIK kérése volt, mivel a testnevelés órák
száma megemelkedett, hogy tavasztól a sportpályát versenyekre szeretnék igénybe venni.
Ezen kívül a Közösségi Házban jelezték feléje, hogy a délelőtti órákban nagyon jó lenne, ha
lenne egy portás legalább 6 órában. A Munkaügyi Központban járt tegnapi nap folyamán,
ahol megkérdezte, hogy rehabilitált emberekre lehet-e pályázni. A jövő héten mindenképpen
nekiállnak ennek a pályázatnak az elkészítéséhez.
Január 21-én volt a következő társulási ülés, ahová meghívták Dr. Solymosi Veronikát és Dr.
Kajdon Béla jegyző urat is. Dr. Solymosi Veronika főosztályvezető asszony elmondta, ha az
alelnök nem vállalta az elnöki feladatok ellátását, akkor a korelnök lép be. Elmondta, hogy ez
arra vonatkozik, aki 1955. előtt született. Először úgy volt, hogy Hőnig Mária az, aztán
másnap kiderült, hogy nem így van, hanem Papp Magdolna Felsőegerszeg község
polgármestere, tehát ő lett az elnök.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy megkereste őt egy faaprítós cég (Hepik Bt.), aki
iparterületet szeretne vásárolni és közel 40 ember részére tudna munkalehetőséget biztosítani.
A tárgyaláson részt vett Koszorus Tímea aljegyző is. Sajnos az önkormányzatnak már nincs
iparterületet, de segítettek abban, hogy különböző területekkel kapcsolatban nyújtottak részére
elérhetőségeket jegyző úr segítségével. A tárgyalás folyamán az ügyvezető úr felajánlotta,
hogy ingyen felmérné az intézményeikbe (óvoda, Közösségi Ház) a gázfűtést, ha ez a fa
brikettes kazán technológia lenne beépítve. Kiszámolnák, hogy mennyibe kerülne a fűtés.
Sőt felajánlotta, ha valaki kíváncsi erre a technológiára, akkor Pécsen megtekinthető ez a
kazán. Ez a cég pályázatokat is készít a kazánokra.
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Szabó Zoltán sásdi lakos kérelmével kapcsolatban elmondta, hogy a testület döntött abban,
miszerint a saját területe felett van egy kis erdőrészt megvásárolhatja, ezt még mindig nem
fizette ki a kérelmező, mert nem volt egy erdőmérnök aki azt felmérte volna. Megkérte
Székely Szilárdot, hogy végezze el ingyen az önkormányzat részére ezt a felmérést.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ott más baj is van, mert egy hrsz-on van a
víztározóval, tehát ez megoldatlan dolog.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, akkor ezt a problémát eddig miért nem mondták.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ő annak idején elmondta.
Pál Csaba képviselő ha ez költséges, akkor hagyják inkább.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy kérelmező pedig ragaszkodik ehhez a
területhez.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy vízmű területet nem lehet eladni.
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy akkor miért adták el?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy azt nem adták el, csak szerette volna megvenni, de
nem vette meg. Akkor leállt a dolog, amikor kiderült, hogy meg kell osztatni a területet. Úgy
volt, hogy a testület eladta, de visszavonták, mert a vételárat nem tudták megállapítani, akkor
vette észre, hogy rajta van a vízmű terület.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy miért nem értesítették erről a testületet?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy személy szerint ő mondta el a Lejárt…. című
napirendi pontnál.
Dr. Jusztinger János képviselő úgy tudja, hoztak egy döntés a szerződés megkötéséről.
Dr. Kajdon Béla jegyző hangsúlyozta, hogy elmondta.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, ő erre nem emlékszik. Kérelmező megkereste őt
ez ügyben. Akkor ezt mindenképpen tisztázni kellene.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy kérelmezőnek személy szerint ő mondta el
mindezeket.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ott volt a kérelmező és Székely Szilárd is,
egyikük sem mondta, hogy mi a helyzet.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ez elég nagy probléma. Még egyszer elmondta, kérelmező
a területet nem vette meg, mert nem lehet eladni, mert osztatlan, meg kellene osztatni és a
megosztás után kellene az erdőrészletet felméretni. De a bejáratot akkor is meg ott oldani,
mert az a baj, hogy a vízmű ott van ezen a területen és az erdőrésszel egy hrsz-on van.
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A vízmű tározó mögött van ez az erdőrész, de azt keresztbe kellene kettévágni, akkor hogyan
jár be, mert rajtuk keresztül nem lehet, a kezelő pedig a DRV Zrt.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, most már tudja, elmondja majd a kérelmezőnek.
Tájékoztatta a testületet, hogy megkereste őt a Sásdi OTP fiókvezetője, mely szerint az épület
előtt hatalmas nagy kátyú van, szeretnék megoldani ezt a helyzetet. Elmondta, hogy ő is fog a
vezetőséggel beszélni ennek pénzügyi biztosítása végett.
Elmondta, hogy január 22-én délután 17 órakor volt a Magyar Kultúra Napja a Közösségi Ház
éttermében. Nagyon szép, színvonalat műsort adott a megyei könyvtár. Sajnálja, hogy a
testület tagjai nem voltak jelen az ünnepségen.
Dr. Kajdon Béla jegyző a pécsi vízmű vagyon felszámolása kapcsán a DRV Zrt.-t
megkeresték hivatalosan, megkérték a felértékelésre. Arról van szó, hogy szakértők
vizsgálják, az egyeztetés elkezdődött. Ha ez elkészül, akkor a Pénzügyi Bizottságnak össze
kell majd ülnie. Ezt követően látni lehet majd az egyenleget, hogy ki kinek tartozik.
Elmondta, hogy a köztársasági elnök úr április 6. napjára tűzte ki a parlamenti választásokat.
Tájékoztatta a Helyi Választási Bizottságot arról, hogy milyen problémák vannak, úgy
döntöttek, hogy január 30. napján fognak ülést tartani, akkor hoznak döntést arról, hogy lesz-e
időközi választás vagy sem. Ezen döntésüket majd kihirdetik.
Közvilágítás kapcsán elmondta a testületnek, hogy az iparterületen a 3 telep, ami már
működik és utat is építettek saját költségükön, legalább közvilágítási lámpák kerüljenek
felhelyezésre. Elmondta, hogy maga a lámpa nem drága, kb. 15 eFt/db. A KÖZVILL-t
értesítették, mert ők az üzemeltetők. Itt még pontos összeget nem tud mondani.
A faaprító céggel kapcsolatban elmondta, hogy ő is beszélt velük, érdeklődtek lehetőségekről,
mivel hátrányos térség Sásd, írtak ki sok pályázatot, előnyben részesülnének a beruházás
szempontjából. Részükre kiajánlotta néhai ceglédi vállalkozó itt hagyott területét Oroszló felé
az aszfaltkeverő üzem mellett. Annak idején a testület részére 6 mFt-ért értékesítette a
területet. Ezt a területet belterületbe kellene vonni, ennek költsége legalább 2,5 mFt, mert
földvédelmi járulékot kell fizetni, plusz az önkormányzatot az igazgatási költség terhelni
fogja, ami néhányszázezer forint. Megadta részükre az örökösök ügyvédjének (Dr. Németh
Gábor) elérhetőségét. Dr. Németh Gábor ügyvéd a tegnapi nap folyamán telefonon kereste,
mely szerint megindítanák a belterületbe vonást.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy telefonon kereste az ügyvezető és elmondta,
hogy beszélt az ügyvéd úrral, reméli, hogy valóban elindul ez az ügy és eredményes lesz.
Tegnapi telefonbeszélgetéskor is megkérdezte, hogy valóban ingyen fogják-e elvégezni a
felmérést. Azt válaszolta, hogy természetesen igen, ingyen elvégzik.
Elmondta, ha ez a nevezett terület még sem jönne össze, akkor van még egy terület, a volt
téglagyárral szembeni terület, ahol a tégladepó volt, állítólag az a terület is eladó és külön is
eladnák. Személy szerint beszélt a tulajdonossal és az ő elérhetőségét is megadta az ügyvezető
számára.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a KLIK-el aláírták a megállapodásokat, belépett a
pécsi KLIK a sásdi KLIK mellé. A középiskola átkerül pécsi fenntartásba, emiatt volt szükség
a módosításra. Az önkormányzatot igazán ez nem érinti, csak egy dologból, mégpedig, hogy
végül is úgy döntöttek, hogy annak idején amit a testület odaadott volt szolgálati lakást egyéb
célra, azt még sem kérik és ezért ez kikerült a szerződésből. Sajnos leszedették az összes órát
annak idején, tehát ha most az önkormányzat kezdeni szeretne vele valamit, akkor
mindenhová órát kellene felszereltetni, ez nagyon sokba kerülne.
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Zöldfa utcában a lakók jelezték, mely szerint Korbacz Jenő értékesítette a lakóházát és az új
tulajdonos nagy teherautóval mindig ott parkol a lakóháza előtti területen, továbbá azok a
gépek is ott vannak, amivel dolgozik. Kérdezték a lakók, hogy ezzel a helyzettel lehet- e
valamit tenni? Sajnos nem lehet semmit tenni, mert az a terület, amin parkol, az az ő
tulajdona,az ingatlanához tartozó magánterület, tehát nem közterületen parkol.
Ez az utca védve volt eddig is, ugyanis ide teherautóval behajtani tilos tábla van kitéve
mindkét irányból, kivéve célforgalom, csak már nem látszik. Kifogják tenni újból ezt a táblát,
de nem sokat segít a helyzeten, mert célforgalom az is, aki hazamegy, tehát nem lehet kitiltani
azt, aki hazamegy, mert ott a háza. Itt az a probléma, hogy a nehéz gépjárművek nemcsak az
utat károsítják, hanem a közművek is ott mennek az út alatt kereszt irányban. El kellene
gondolkodni a súlykorlátozáson, mert ha 5 tonnát kitesznek, akkor még egy üres IFA
teherautó sem tud bemenni. De akkor hogyan szállítják oda a lakosoknak például a tűzifát.
Buzási László elmondta, mindenki tudja, hogy több fuvaros van Sásdon, amikor hazaér,
akkor a teherautót a telephelyén rakja le. Tehát mindenkinek saját telephelye van. Nem
parkolhat a háza elő.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy beszéltek már ezzel a vállalkozóval, elmondták,
hogy beállhatna a vásártérre, de még sem áll oda. Ha kiteszik a súlykorlátozásos táblát, akkor
az az egész utcára vonatkozik és nemcsak a vállalkozóra.
Elmondta, hogy részt vett a kistérségi társulás ülésén, amin még nem volt. Az egyik
polgármester ott folytatta az ő szapulását, ahol 7 éve abbahagyta. Véleménye szerint
mindennek ő volt az oka. Elmondta, hogy a kistérségi társulás működésével komoly
problémák vannak. Arra kell törekedni, hogy Sásd ne vállaljon többet, mint amennyire a
jogszabály kötelez és előír, és ne álljon helyt a 27 település tartozásáért. A tavalyi évben volt
amit sikerült jogilag kivédenie, volt amit nem.
Azzal, hogy az elnök lemondott, egy olyan helyzet állt elő, mely szerint a társulási
megállapodás alapján az alelnöknek kell ellátnia automatikusan a társulás vezetését. Azzal,
hogy módosították a társulási megállapodást január 1-től, ebben azt mondták, hogy a
munkaszervezeti feladatokat az a hivatal látja el, amelyik polgármester ellátja az elnöki
feladatokat. Ez azért fontos mondat, mert azt mondja a törvény, hogy amelyik ellátja a
munkaszervezeti feladatokat, az látja el a gazdálkodási feladatokat is. Jelen pillanatban a
mágocsi polgármester, mint alelnök látja el a társulás vezetését. Ő úgy látta, hogy ezt nem
akarja vállalni. Ezért az ülésen bejelentette azonnali lemondását, amit írásban is megtett. A
másik alelnök Szabó László Vásárosdombó község polgármestere, többen kérték, hogy
vállalja, de ő sem vállalta, írásban ő is lemondott, melyet postán megkaptak. Ilyenkor belép az
a szabály, amit a törvényességi főosztályvezető asszony is elmondott, hogy a mindenkori
korelnök lép be. Először úgy tűnt, hogy mégis a mágocsi polgármester lép be, de aztán
másnap kiderült, hogy Papp Magdolna a korelnök. Viszont azt mondja a törvény, hogy azért
nem teljes körű helyettes ő, hanem csak az ülést összehívja és vezeti, csak ennyire terjed ki a
törvény értelmében a jogköre. Viszont nincs megoldva a pénzügyi része, utalványozás,
ellenjegyzés. Kompromisszumos javaslatok születtek, mely szerint az egyik
kompromisszumos javaslat volt, hogy Gelencsér Gábor gödrei polgármester legalább a
pályázatokkal kapcsolatban a kötelezettségvállalási ügyeket lássa el és írjon alá, azt mondta,
hogy elvállalja. A másik kompromisszumos javaslat az, hogy bár független mit ír a törvény az
ideiglenes helyzetre tekintettel szintén ideiglenes jelleggel a munkaszervezeti feladatokat és
gazdálkodási feladatokat továbbra is önálló költségvetési szervként működő Gyermekesély
Központ Gábor Gyula vezetésével lássa el. Továbbá abban is döntöttek, hogy a tényleges
könyvelési feladatokat az Ács és Társa Kft. látja el.
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Egyértelművé vált, hogy ez a társulás már így ebben a formában nem kíván együtt maradni.
Ha nincs elnök, vezetőség, akkor működésképtelen a társulás. Ennek következtében minden
önkormányzat gondolkodjon el azon, hogy érdemes-e így együtt vinni a feladatokat, amik
nincsenek is, hiszen a HSZAK kiszervezésével gyakorlatilag valamennyi kötelező
önkormányzati feladat kikerült a kistérség alól. Az első csapást az oktatási törvény jelentette,
a törvény erejénél fogva elvitte ezeket a feladatokat, a másik csapás az volt, hogy saját magára
mérve HSZAK-ot kiszervezte egy kft-be. Utólag kiderült, hogy ez rossz döntés volt mind
finanszírozásilag, mind működésileg. Az alapítója a Társulás, de a végső csapást mégis csak
Mágocs mérte a társulásra, amikor azt mondta, hogy kiválik a társulásból. Innentől fogva nem
lehetett mit visszavenni. Így kénytelenek voltak maguk is másik társulást megalakítani. Ami
miatt mégis fontos a társulás, azok a kifutó pályázatok befejezése, lezárása.
A jogszabály azt mondja, hogyha amennyiben a társulás megszűnik, ezt az Áht. mondja ki,
mely szerint „a többcélú kistérségi társulás megszűnése esetén a társulási megállapodásban
megjelölt önkormányzatban, (továbbiakban kijelölt önkormányzat) felel a tárgyévben, illetve
a tárgyévet megelőző években visszamenőlegesen a központi költségvetésből származó
támogatások elszámolásáért.” Az a furcsa helyzet van, hogy Sásd mint székhelytelepülés
kerülnek be a képbe. Tehát Sásdra fog rászállni ez az elszámolási kötelezettség. Mindenki
tudja, hogy 24 mFt tartozás lóg a levegőben. Tehát ha a költségvetés készül, akkor a testület
felé jeleznie kell, hogy a 24 mFt-ot tartalékba kell tenni a költségvetésben, ennek a pénznek
meg kell lennie valahol és csak akkor szabad felszabadítani, ha már az elszámolások
megtörténtek és a tartozásokat mindenki befizette, vagy behajtják valamilyen módon.
A Társulás úgy döntött, hogy fogadjanak fel szakértőket, akik az egész kistérségi társulási
vagyont felmérik a követeléseket, azok jogi megalapozottságát tekintetében is és a tényleges
vagyont is leltár szerint és készítsenek egy esetleges társulási megszüntetés vonatkozásában
egy vagyon elszámolási javaslatot, mert egymás között el kell számolni a vagyonnal.
Megállapodtak abban, hogy könyvvizsgálót kell keresni majd. Mindenki elfogadta, hogy a
tagdíj első félévi összegét január 31. napjáig befizetik. Ebből az összegből tudják majd a
könyvelő és a szakértők díjait rendezni.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a társulásnak komoly vagyona van.

Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy hosszú éveken keresztül ez a kistérségi
társulás, annak ellenére, hogy sásdi székhelyen működött, számos olyan döntést hozott, ami a
sásdi önkormányzatot, Sásd városát érintette, a sásdi testületnek mindig egy sötét pont volt,
úgy érzi soha nem tudhattak semmit, soha nem lettek bevonva semmibe. Polgármesterük úgy
irányította ezt a társulást, mintha egy személyben gyakorlatilag, mint magánszemély látja el
az elnöki feladatokat és nem mint a sásdi képviselőtestület polgármestere. Minden évben azt
hallották, hogy szuperül mennek a társulásnál a dolgok és minden jó, amit a költségvetés
érint. Úgy gondolja az elmúlt események tekintetében ezek a tények eléggé megrázóak
minden sásdi képviselőnek. Azt kérte mindenkitől, ha első körben a sásdi önkormányzatnak
kell helyt állnia a hiányzó pénzekért, akkor utána mindenki legyen partner abban, hogy a
felelőssel szemben a megfelelő eljárásokat elindítsák, véleménye szerint elég komoly
büntetőjogi felelősségi kérdéseket is felvet. Elsősorban három bűncselekményt tudna
felsorolni, hanyag kezelést, hűtlen kezelést és a sikkasztást.

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a szakértői vizsgálat többek közt ezt is célozza.
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Pál Csaba képviselő elmondta, hogy február közepéig el kell végezni a vagyonleltárt,
szeretne erről egy tájékoztatást, hogy milyen vagyonuk van. Konszenzus legyen arra, hogy itt
van a 24 mFt hiány és ha lehet a vagyonból értékesíteni, akkor abban legyen mindenki
partner.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy itt közös vagyonról beszélnek, tehát akik már
kiváltak, például, ők is érintettek ez ügyben. Korábban volt olyan döntés, hogy akinél kint van
az eszköz, akkor az az övé.
Pál Csaba képviselő megkérdezte milyen alapon, ha Sásd fizeti a 24 mFt-ot?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Sásd kifizeti, de vissza fogja kérni a többiektől. A
törvény a lakosságszám-arányosságot állapítja meg, ettől eltérő megállapodást is lehet kötni.
Erről valamennyi önkormányzatnak döntenie kell. Olyan megállapodást kell majd kötni, ami a
vagyonelosztásról szól.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a társulási ülésen elhangzott, amikor Dr.
Solymosi Veronika azt mondta, hogy a polgármesterek vegyék tudomásul, hogy nem magukat
képviselik, hanem a testületeiket. Személy szerint a tavalyi évben nem véletlenül kérdezgette
mindig a testületi ülésen, hogy mi a helyzet a szociális ellátás terén. Tisztában van azzal, hogy
neki a társulási ülésen a képviselőtestületét kell képviselnie.
Pál Csaba képviselő őt az bosszantja, hogy Sásd kifizeti a 24 mFt-ot és utána megint
elkezdenek pereskedni.
Pintér Gábor képviselő ő több alkalommal elmondta, úgy érzi, hogy a képviselőtestület
alultájékoztatottak. Amikor ez a gond kirobbant, akkor azt sásdi lakosoktól hallotta. Ezután
érdeklődött polgármester úrtól, hogy mi újság van a hallottakról. Mindig azt felelte, hogy ez
nem a képviselőtestület kompetenciája.
Pál Csaba képviselő a kistérség valóban nem a testületre tartozott.
Pintér Gábor képviselő ő ezt megérti, de most itt van a baj és mégis rájuk tartozik.
Maximálisan támogatja Dr. Jusztinger János képviselő úr javaslatát, mely szerint mindezek
felelősét, vagy felelőseit felelősségre kell vonni, ezt az ügyet ki kell vizsgálni. A testület
mindig mindent bevállal, kifizet és nincs a dolgoknak következménye.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a felelősség kutatása kényes téma, mert alapvető
döntéseket a társulási törvény értelmében a testületek hoznak. Egyedül döntést senki sem
hozhat, nem engedi meg a jogszabály. A legfőbb döntéshozó szerv a Tanács és a másik
operatív szerv pedig az Elnökség, van egy Kft-jük, Ellenőrző Bizottságuk. A mai napig
joghézag van például abban, hogy mi alapon ki felel és miért. Nem kap támogatást már a
kistérség semmilyen szinten, hanem a székhelytelepülés igényelheti le. Nemcsak a mostaniért
felelnek, hanem az előző évekért is, amihez semmi közük nem volt. Természetesen ha a
társulás azt mondja, hogy vége, nincs tovább, akkor automatikusan a Kft. sorsa is
megpecsételődik, hiszen az alapítója ennek a Kft-nek maga a társulás volt. Innentől kezdve el
kell dönteni az alapítóknak a társulás tagjainak végelszámolással vagy felszámolással
kívánják megszüntetni a Kft-jüket.
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Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Hőnig Mária alelnöktől levelet kapott, mely
szerint a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit Kft. felé
kimutatott tartozást rendezni kellene, melynek összege 1.303.106,-Ft. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta ezt a kérdést. Javasolta, hogy mindaddig a normatív támogatást a Kft. részére ne
adja át, amíg a kistérség és az önkormányzat közötti, valamint a Kistérség és a Kft. közötti
tartozásokat, követeléseket nem számolják el, illetve ezen elszámolástól teszi függővé a
tartozás kiegyenlítését.
A képviselőtestület keresse meg a Kistérségi Társulás megbízott elnökét, hogy szíveskedjék
intézkedni a 2013. évi költségvetési év zárszámadásának keretében a követelések, tartozások
elszámolásáról, illetve pontos kimutatásáról. A képviselőtestület majd ennek ismeretében fog
döntést hozni.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
13/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester
beterjesztésében megtárgyalta a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás nevében
Hőnig Mária alelnök megkeresését, amelyben kéri, hogy az önkormányzat a
Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú Nonprofit
Kft. felé kimutatott tartozást rendezze, melynek összege 1.303.106,-Ft.
A képviselőtestület úgy ítéli meg, hogy mindaddig a normatív támogatást a
Kft. részére nem adja át, amíg a kistérség és az önkormányzat közötti, valamint
a Kistérség és a Kft. közötti tartozásokat, követeléseket nem számolják el,
illetve ezen elszámolástól teszi függővé a tartozás kiegyenlítését.
A képviselőtestület megkeresi a Kistérségi Társulás megbízott elnökét, hogy
szíveskedjék intézkedni a 2013. évi költségvetési év zárszámadásának
keretében a követelések, tartozások elszámolásáról, illetve pontos
kimutatásáról. A képviselőtestület ennek ismeretében fog döntést hozni.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző a testület részére kiosztotta a felszámolónak írt levelét, melyet
személyesen alpolgármester asszonnyal írtak alá. A testületet legutóbb tájékoztatta arról, hogy
sajnos problémák léptek fel az óvoda felújításával kapcsolatban. Hiszen az ügyvezetőtől
megtudták, hogy a cég felszámolás alatt áll. Ügyvéddel is tanácskozott, hogy mi ilyenkor a
teendő. Ő tanácsolta, hogy keressék meg a felszámolót, hogy nyilatkoztassuk, mert jogában
áll és lehetősége van arra, hogy azt mondja, hogy továbbviszi a beruházást ugyanezzel a
céggel. Kiosztott egy jegyzőkönyvi másolatot, mely Szakács Béla ügyvezető és a felszámoló
biztossal történt megbeszélésükről készült. A lényeg az, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a
beruházást folytassák.
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Az óvodánál egy-két napig elvonultak a dolgozók, de most úgy tudja, hogy visszajöttek és
újradolgoznak. Megkeresték a Közreműködő Szervezetet is, hogy amikor a számlát kiállítja és
ráírják, hogy FA (felszámolás alatt), azt befogadja-e és mehet-e tovább a finanszírozás. Úgy
érzi, hogy nem lesz ebből probléma.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a mai napon személyesen járt az óvodában,
Jurinovics István végigvezette az óvodán, nagyon kevesen dolgoznak a felújításban, így
nagyon lassan halad a beruházás. Nem tudja mi lesz így.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy állítólag időarányosan nem állnak rosszul, mert a
műszaki ellenőrt kiküldte, aki felmért mindent. A vállalkozási szerződésben május 31. a
határidő.
A két lift ügyében elmozdulás történt, az a cég, aki velük szembe a követelést végezték, már
megbeszélést indítványoznak az üzemeltetés feltételeiről. Jövő héten kedden találkozni
fognak ez ügyben.
Dr. Jusztinger János képviselő az óvodai beruházás kapcsán megkérdezte, hogy mikor
kezdődött meg a felszámolás?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az első bejelentés, ami érkezett a felszámolás
kezdeményezésére, a cégbejegyzés tanúsága szerint 2013. július 1., ők a szerződést június 24én írták alá. Májusban lett kihirdetve a győztes.
Pintér Gábor képviselő megfigyelhető, hogy aki ennek az önkormányzatnak dolgozik vagy
tönkrement, vagy tönkre fog menni.
Megkérdezte, hogy az önkormányzati biztosításokat figyeli valaki a hivatalban, mert mindig
vannak kedvezményesebb, olcsóbb biztosítások. Javasolta, hogy legyen egy ilyen személy és
évente nézze meg a biztosítások ajánlatait.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a hivatalban Mihályi Péter
ügyintéző foglalkozik a biztosításokkal. A gépkocsik biztosítását évente nézi, a
vagyonbiztosításokat egyszer megversenyeztették, jelen pillanatban a Generali biztosítónál
vannak. Elmondta, hogy ez már a sokadik biztosító társaság.
Urvald Péter a Sásdi TÉKA vezetője tájékoztatásképpen elmondta, hogy a Sásdi
Honismereti Szakkör Tagsága létrehozta a Honismereti Civil Társaságot,ez egy civil társaság,
ami nem kötelezett cégbejegyzésre, viszont van társasági szerződésük.

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az alpolgármester
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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének
14/2014.(I.23.) 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.

3./

Sportköri Faház öltözőjének felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Buzási László Sásd VSK elnök

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez a kérelem a tavalyi évben érkezett.
Személyesen járt kint Bódog Tamással, Merk Zsolttal és Buzási Lászlóval a focipályán, ahol
megnézték a nevezett faházat. Megkérte a Kft-t, hogy ezzel kapcsolatban készítsenek
költségvetést, ezt a Kft. elkészítette, melyet most kiosztottak. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta ezt a napirendi pontot és a legfontosabb tételeket hagyták meg, mely szerint első
lépés legyen a csatorna cseréje, a külső homlokzatburkolat cseréje, a vízvezetékek cseréje, a
festéseket pedig pályázatból szeretnék megoldani.
Buzási László Sásd VSK elnök elmondta, hogy a festésben majd társadalmi munkáról is szó
lehet. Elmondta, hogy a faház állagának romlásához nagyon közrejátszik az is, hogy a
faházhoz közel vannak a fák, melyeket ki kellene vágni. Ennek levele telehordja a palatetőt, a
csatornát, emiatt mentek tönkre a csatornák, ennek következtében leázott a fal. Tárgyalt már
szakemberekkel, akik megnézték a magas fákat, ők egyébként felmérték az egész sportpályán
lévő fákat, mert sok száraz és veszélyes fa van, amit ki kellene vágni. Azt mondták, hogy
ezeket a fákat még értékesíteni is tudnák, ami bevétel lenne, az visszajönne a Sportkörnek,
illetve az önkormányzatnak. Megemelkednek a testnevelés órák száma, ezért a gyerekek
használnák a sportpályát, nagyon fontos lenne, hogyha a faház felújítására sor kerülne. Az
idei évben lesznek választások, esetleg egyéb kinti programok, tehát a vizes blokkok
felújítására is nagy szükség lenne. Mindenféle segítséget megköszönt az önkormányzatnak.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság tárgyalta ezt a
kérdést, úgy döntött, hogy 500 eFt-tal támogatja a faház felújítását, melyet az önkormányzat
Kft-jének átutal, aki ebből az összegből a szükséges dolgokat elvégzi.
Buzási László Sásd VSK elnök elmondta, kérni szeretne majd egy olyan megbízást papíron,
hogy megbízhat erdészeti szakembereket a fák kivágására.
Dr. Kajdon Béla jegyző véleménye szerint menjenek ki együtt közösen és nézzék meg
ezeket a fákat.
Rabb Győzőné alpolgármester egyetértett ezzel, együtt kimennek és megnézik azokat a
fákat, amelyeket ki kell vágni.
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Buzási László Sásd VSK elnök megkérdezte van-e a városnak arra pályázati lehetősége,
hogy térfigyelő kamerák kerülnék felhelyezésre?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatban már adtak be pályázatot.
Buzási László Sásd VSK elnök nagyon örülne annak, ha a sportpályára is kerülne, mert
nagyon fontosnak tartaná.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az a rész nincs benne a pályázatban. Elmondta, hogy
majd megkérdezi a pályázatot benyújtó céget, mi a helyzet a pályázattal kapcsolatban.
Véleménye szerint, ha lehetősége lesz az önkormányzatnak térfigyelő kamerák felhelyezésére,
akkor el kell gondolkodni, hová lenne szükséges még a felszerelése.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
15/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi
Sportpálya Faház felújítására az idei éves költségvetésének terhére 500.000,Ft-ot biztosít, melyet az önkormányzat a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit
Kft-jének céljellegű támogatásként ad át azzal, hogy ezen összeg erejéig a
legszükségesebb karbantartási, felújítási munkákat a Kft. a faházban végezze
el.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

4./

Sásd Kultúrájáért Közalapítvány megszűntetése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester mindenképp beszélni kellene erről, hogy mi legyen?
Dr. Jusztinger János képviselő több alkalommal szóba került már az elmúlt években Sásd
Kultúrájáért Közalapítványnak a helyzete. Elmondta, hogy 2009-ig édesapja volt ennek az
alapítványnak az elnöke, úgy gondolja, hogy addig rendezetten működött, hiszen pályázatokat
bonyolított le. Majd ezután volt egy többhónapos időköz, amikor igazából nem tudták, hogy
mi a helyzet. Szeifer Csaba az ÁMK akkori vezetője minden szükséges iratot, anyagokat
elkért tőle ahhoz, hogy a szükséges módosításokat a bíróságon megtegye.
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Akkor az alapítvány őt megválasztotta elnöknek, továbbá új kuratóriumi tagokat is
választottak.
A bejegyzés, az SZMSZ módosítás, alapító okirat módosítása megtörtént. De az alapítvány
továbbra sem működött.
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője úgy tudja, hogy a testület megszavazta, ha ő
elvállalja, akkor legyen ő az elnök. A probléma akkor jött, amikor ő szerette volna rendbe
tenni.
Dr. Jusztinger János képviselő ekkor ismét téma lett, hogy mi legyen az alapítvánnyal. A
testületi ülésen megválasztották Urvald Pétert elnöknek. Utána szembesült azzal a ténnyel,
hogy Urvald Péter nem elnök, mert nem vállalta el. Érthető is, hogy miért nem vállalta,
közben kiderült, hogy az alapítványnak az alaptőke sincs meg, amihez nem is lehetett volna
nyúlni. Az önkormányzat a tavalyi évben levelet kapott egy ügyvédnőtől, akit még Szeifer
Csaba bízott meg 2010. decemberében, véleménye szerint teljesen szükségtelenül fordult
ügyvédhez, megbízta azzal, hogy az alapító okiratot módosítsa, illetve az SZMSZ készítse
elő. Az ügyvédnő ezt elvégezte, a bíróságon átvezették a változtatásokat, viszont volt egy
olyan megállapodás közöttük, az alapítvány elnöke és az ügyvédnő között, hogy az ügyvédi
munkadíjnak egy részét csak későbbiekben fogja felvenni az ügyvédnő. Ehhez a
tevékenységhez, amire az akkori elnök felkérte az ügyvédnőt, nem lett volna szükség ügyvéd
igénybevételére, úgy tudja, hogy ez sok pénzbe került, ráadásul úgy, hogy később sem
működött az alapítvány. Elviekben az a helyzet, hogy tartoznak egy szükségtelenül
igénybevett ügyvédnőnek, az alapítványnak nincs meg az alaptőkéje és az alapítvány nem
működik. Úgy gondolja azon túl, hogy ezt a tartozást rendezni kell, ezt nem tudják, mert
számlát nem csatolt ügyvédnő leveléhez, el kell gondolkodni azon, hogy ezt az alapítványt így
fenntartsák-e vagy sem. Véleménye szerint Sásd Város Önkormányzata, mint alapító javasolja
a kuratóriumnak a közalapítvány megszűntetését.
Pál Csaba képviselő a közalapítvány megszüntetésével teljes mértékben egyetértett.
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta annak idején, amikor szóba került,
hogy ő vállalja el az elnökséget, akkor ő körbejárta ezt a dolgot és beszélt a kuratórium
tagjaival és elmondta, hogy ennek a közalapítványnak a célja beteljesült, mert már ott
megszűnt a cél, amikor az énekkarnak, a fúvós zenekarnak és a Deutsch Klubnak lett
civilszervezete. Azért hozták létre az alapítványt, hogy ezeket a civil szervezeteket támogatni
lehessen. Az alapítvány tagjai azt mondták, hogy ezzel igazán megszűntek az alapítvány
céljai.
Elmondta annak idején a testület megszavazott 20 eFt-ot a bankszámla számlavezetési
költségeinek fedezésére, azt sem kapta meg. A kuratórium tagjai aláírták azt a kérelmet, ami
miatt megkaphatta volna ezt a számlavezetési összeget.
Koszorus Tímea aljegyző az alapítvány megszűntetését nagyon komoly okokra való
hivatkozással kell megindokolni. A bejegyző bíróságtól kell kérnie az alapítványnak a
megszüntetését, ezt viszont nagyon komoly indokkal kell megindokolni. Ez tulajdonképpen
nagyon jó indok, hogy a feladatokat más látja el.
Pál Csaba képviselő nem érti, hogy miért nem történt meg ennek a pénznek az átadása,
hiszen testületi ülésen döntöttek az összegről.
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Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, ki nem hajtotta végre?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ha nem kérték, nem kezdeményezték, akkor az
önkormányzat így nem adta.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, akkor a számla megszűnt?
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy igen. Ha az alapítói tőke
eltűnik, akkor nem tudja, mi a teendő, hiszen ahhoz nem lehet hozzányúlni, ez 100 eFt volt.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy az alapító a bíróságtól kérje a közalapítvány
megszüntetését.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
16/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete mint alapító megállapítja, hogy
a Sásd Kultúrájáért Közalapítvány jelenleg több okból (személyi feltételek
hiánya, az alapítványi vagyon felélése) nem tud működni, az alapítványi célok
a közművelődési intézmény (Sásdi ÁMK) fenntartásával, a Sásdon működő,
közművelődési tevékenységet kifejtő civil szervezetek munkájának segítésével
hatékonyabban valósíthatók meg. Az alapító ezért kezdeményezi a Sásd
Kultúrájáért Közalapítvány megszüntetését. A képviselő-testület a
közalapítvány bankszámlájának megszüntetését kezdeményezi.
A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az alapítvány esetleges vagyonát –
mely a számlamegszüntetés után fennmaradt készpénzből áll – hasonló célú
alapítvány javára kell fordítania.
Határidő: számlamegszüntetésre és törvényszéki benyújtásra 2014. február 28.
Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester

5./

Bölcsőde bővítésének kérdése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője

Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy a védőnői javaslat alapján
kiküldésre kerültek az igény felmérőlapok. A szülőktől folyamatosan érkeznek vissza az
igények. Az összeszámolások alapján már most eléri azt a számot, ami a működési
engedélyükben szerepel szám. Meg sem történtek a beiratkozások és a létszám már adott.
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Létrehozták a Felvételi Bizottságot, amennyiben nem történik változás a férőhelyek
biztosítására, akkor mindenképp a bizottság segítségét kéri a felvételi sorrend
meghatározásában. Ha a testület a bölcsőde bővítésében gondolkodik, akkor el kellene
gondolkodni az épületben lévő bérleményről, ennek az átalakításnak, kialakításnak a
költségeit majd ki kellene számolni, hiszen egy bejárattal ki lehetne alakítani. Utána járt
annak, amit jegyző úr mondott, hogy egy csoportszoba bővítéssel és gondozó felvételével, de
ezt így nem lehet. A csoport azt a zárt helyiséget jelenti, ahol a gyerekek egy légtérben
vannak.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a fent említett bérlemény nagysága elegendő lenne a
plusz bölcsődei helyiségnek?
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy igen. A közös bejárat és az
átadó helyiség és a pelenkázó az lehetne egy, pluszként a vizes blokkot kellene kialakítani.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy meg kellene nézni van-e ilyenre pályázat?
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy utánanéznek majd. Személy
szerint is olvasta, hogy a bölcsődék kialakítását támogatni fogják, mivel az új törvény alapján,
aki szülő munkába áll, akkor gyermekét el kell helyezni. Úgy gondolja, hogy ennek az
átalakítása közel nem kerülne annyi költségbe, mintha egy teljesen új helyiséget alakítanának
ki.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint is kormányzatilag biztosan támogatva lesz.
Megkérdezte, hogy figyelik-e a születések számát?
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy a védőnőkkel folyamatosan
tartja a kapcsolatot ez ügyben. Elképzelhetőnek tartja, hogy két évig ez a helyzet biztosított
lenne.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy mindenképp körül kell járni ezt a dolgot, mert ha a
lakosság részéről igény van a bölcsődére, akkor ezen el kell gondolkodni.
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy már most is érzik ennek
súlyát, hiszen jelenleg 15 kisgyerek van a bölcsődében, 3 óvodás korú, aki leszoktatási
folyamatban van. Vannak olyan időszakok, amikor ez a 15 kisgyerek együtt van és ilyenkor
tényleg sokan vannak.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ő már több esetben felvetette az óvodánál
lévő bérleményt, miért kell azt másnak odaadni?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a nevezett részt Fodor István bérli. Ha felmondanák
a szerződést, akkor 3 hónapos felmondási idő van megállapítva. Bérleti díjat most azért nem
fizetett, mert ingyen odaadta a saját raktárát az óvodai dolgok tárolására. Úgy gondolja,hogy
ez a feladat a következő ciklus gazdasági programjának kell hogy része legyen. Nehéz így
tervezni, hiszen nem lehet tudni, hogy ki vállal gyermeket és ki nem. A kormányzati
intézkedéseken sok múlik egy családban, pld. hogy GYES mellett dolgozhat és a GYES
összegét is megkapja a munkabére mellett a szülő.
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Azt is kell tudni, hogyha létrehozzák a bölcsődét, akkor azonnal fel kell venni 3 dolgozót és
ha nem tud üzemelni, akkor el kell küldeni a dolgozót. Az önkormányzatnak valóban az a
dolga, hogy a lakosság igényeit, ahogy tudja minél jobban elégítse ki.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy az új részben nem lehet kialakítani a bölcsődét?
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy ha úgy szeretnék, hogy a
bölcsődés gyerekek és az óvodás gyerekek egy csoportban legyenek, akkor összesen csak 20
kisgyerek lehet egy csoportban, ebben az esetben teljesen mások a szabályok.
Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte a tájékoztatást.
A képviselőtestület a bölcsőde bővítésének lehetőségéről szóló tájékoztatót egyhangúlag
tudomásul vette.

6./

A Képviselőtestület 2014. évi munkaterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos irásos anyagot
mindenki kézhez kapta. Külön kiemelte 2014. február 24-én tartandó közmeghallgatást, mely
a Közösségi Ház éttermében lesz. Előadóként alpolgármester van megjelölve, szeretné, ha a
2013. évi munkáról az előző polgármester tartana beszámolót.
Dr. Kajdon Béla jegyző a felvetéssel kapcsolatban elmondta, mint polgármesternek erre
nincs lehetősége. Az önkormányzat munkájáról ő már nem számolhat be.
Rabb Győzőné alpolgármester de úgy gondolja, hogy a tavalyi évet ő vitte végig.
Dr. Kajdon Béla jegyző majd végig nézik a jegyzőkönyvet és összeállítják a beszámolót.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott anyaghoz képest változás
történt, mely szerint a költségvetés I. tervezetének és a végleges elfogadásával kapcsolatban
változtak a testületi ülések időpontjai, ezt az anyag tartalmazza. A 2014. február 13. napjára
tervezett ülést 2014. február 5. napjára módosították, továbbá a 2014. március 13. napjára
tervezett ülést 2014. március 6. napjára módosították. A februárra tervezett bizottsági tagok
megválasztása című napirendet áttették a márciusi testületi ülésre.
Dr. Kajdon Béla jegyző ez a tervezet véget ér legkésőbb a szeptemberi hónapban,
októberben már nem tartanának ülést, hiszen valószínű akkor lesznek az önkormányzati
választások.
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt munkatervet az elhangzott módosítások figyelembevétel,
fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
17/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Képviselőtestület 2014. évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

7./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működéséhez szükséges támogatás
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a Kft. működéséhez szükséges támogatást a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Megállapította, hogy az előző évi havi 250 eFt támogatást
2014. évben felemeli 375 eFt-ra, elismerve a nemrég vásárolt tehergépkocsi üzemeltetéséből
eredő többletköltségeket.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Pénzügyi Bizottság javaslatát fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
18/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntö9tt, hogy a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a településüzemeltetésre a korábban
megállapított havi 250 eFt támogatást 2014. január 1. napjától havi 375 eFt-ra
módosítja. A Kft. a megemelt támogatásból köteles biztosítani az
önkormányzat által vásárolt és a Kft. üzemeltetésébe adott tehergépkocsi
üzemeltetési költségeit.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

21

8./

Sásdi köztemetőben lévő épület festése, mázolása, valamint a mellékhelységek
felújítása
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta erre azért került sor, mert nem régiben egy temetés
után megkeresték őt azzal, hogy a temetőben lévő wc már nagyon felújításra várna.
Személyesen járt kint Bódog Tamással és Merk Zsolttal, megnézték a nevezett helyiséget és a
ravatalozót belülről. A ravatalozó 35 évvel ezelőtt épült, nagyon rossz állapotban vannak a
drapériák, tisztasági meszelést kellene végezni, az ajtók mázolása fontos lenne.
Továbbá a temetőbe rokkant kiskocsival nem tudnak behajtani, ezt is többen kérték tőle, hogy
megoldásra várna. Csak hétvégén tudnak bemenni, amikor a temető nagykapuja nyitva van.
Ezt is megtekintették, megbeszélték és megtalálták a megoldást. A kiskaput leveszik, mivel a
temetőt teljesen zárni nem szabad, mert éjszaka is nyitva kell hogy legyen. Ezt majd a Kft.
elvégzi. A wc helyiségét is megnézték, van női és férfi rész, ennek a felújítása is megoldható.
Ezek után megkérte Merk Zsolt ügyvezetőt, hogy a megbeszéltekre készítsen egy
költségvetést, melyet elkészített és kiosztottak a testület részére. A Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, úgy döntöttek, hogy támogatja a felújítást.
A kiadott anyag szerint 238 eFt-ba kerülne a felújítás, plusz a ravatalozóban lévő drapéria
megvásárlásának költsége, ez így összesen kb. 300 eFt-ba kerülne.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 2014. évi költségvetésben tervezzék ezen összegeket
és támogassák a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
19/2014.(I.23.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. által elkészített költségvetési árajánlat alapján a sásdi temetőnél
felújítandó vizes blokkra bruttó 240 eFt-ot az idei költségvetés terhére biztosit,
továbbá a ravatalozóba különböző beszerzésekre ezen felül még a
költségvetésből 60 eFt-ot elkülönít.
A kivitelezési munkálatokkal a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízza
meg és felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester
Hausmann Mária képviselő véleménye szerint a temető nyitva tartásával eddig is gond volt,
mi lesz most, ha nyitva lesz a kapu.
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta nem ezzel a kiskapuval volt eddig sem a gond, hanem ha a
nagykapu volt nyitva és teherautók közlekedtek a temető területén.
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a temető 2 db nagy kuka lett
kiszállítva, ezt a szemetet a Biokom Kft. folyamatosan fogja szállítani. A másik kuka pedig a
szolgáltatóház mögött a régi temetőnél került elhelyezésre, a piacon keletkezett szemetet ebbe
a kukába lehet beletenni.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, gondolkodnak még azon, hogy egy harmadik kukát is
vásárolnának, mert a temetőgondnok azt mondta, hogy arra is szükség lenne.
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

