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J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. február 5. 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 és Jusztinger Krisztina képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.  

 
Igazoltan távol: Dr. Jusztinger János képviselő. 
 
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, az 
MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében Székely Szilárdot, intézmények dolgozóit és az 
apparátus dolgozóit. Megállapította, hogy a 6 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta.  

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják még meg: 

- KEOP-4.10.0/A. napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén projekthez EU 
önerő pályázat benyújtását. 

 
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 és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről  
Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 

2.) Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. fordulója 
Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 Dr. Kajdon Béla jegyző 
 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
  

3.) Ipari park terület közvilágítása 
Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
4./ KEOP-4.10.0/A. napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén projekthez EU 

önerő pályázat benyújtása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
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N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről  
Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy január 24-én megérkezett a tél, a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. felkészült a télre,  a traktor felszerelt volt a hóeltakarításra. 
Megköszönte a közmunkások és a traktoros munkáját, akik 24 órán keresztül dolgoztak az 
utcákon. A Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a 3 napos hó eltakarítás kb. 300 eFt-ba került. A 
városból olyan visszajelzések érkeztek, hogy a járdák letakarításra kerültek, az emberek 
elégedettek voltak.  
Levél érkezett Eger városából, mely szerint Eger város polgármestere kereste fel a 
képviselőtestületet, hogy Egerben tartják a Lengyel-Magyar Barátság találkozóját március 21-
22-én és a rendezvényre meghívja a sásdi testületet. Tudomásukra jutott, hogy ezen a 
rendezvényen testvértelepülésük, Mogilány is részt vesz, ez alapján jelezték, hogy 
szeretnének a testülettel találkozni. A jelentkezésüket elküldte, mely szerint Hausmann Mária 
képviselőtársuk kivételével mindenki jelezte, hogy szeretne elmenni Egerbe. A képviselők a 
buszköltséget és a szállásköltséget saját maguk fizetik. A testületi tagokon kívül Kocsisné 
Walter Ilona a Sásdi KLIK tankerület igazgatója és férje  is utazna a rendezvényre, továbbá 
Katona Edit is részt venne a rendezvényen. Az önkormányzat kisbuszával utaznának, Király 
Lajos sofőrrel. Kocsisné Walter Ilonát azért kérte fel, mert van arra lehetőség, hogy a 
testvértelepülési kapcsolatukat bemutassák. Annak idején a lengyel gyerekekre épült ez a 
kapcsolat. Nagyon örült a felkérésnek, megígérte, hogy szép prezentációval fog készülni a 
rendezvényre. Mindenki részére körbeadta elolvasásra az erről szóló megkeresést. 
2014. január 30-án ismételten Sásdon járt a Katasztrófavédelmi Bizottság Pécsről, 
megkeresték az önkormányzatot, ugyanis 2 évvel ezelőtt jelezték, hogy a hivatal mellett 
szeretnének létrehozni egy tűzoltó őrsöt. Amikor itt jártak és elhozták a terveket, akkor 
kiderült a látványterv alapján, hogy ez az őrs itt nem építhető meg, mert könnyűszerkezetes 
épületről van szó. Jegyző úr és Bódog Tamás is közölték, hogy ez még a rendezési terv 
módosításával sem oldható meg. Mielőtt jöttek, azelőtt megpróbáltak új helyszíneket keresni 
az őrs létesítésével kapcsolatban. Nagyon nehéz volt, mert az önkormányzatnak kevés területe 
van. Lent voltak a benzinkút melletti területnél, ami önkormányzati tulajdonú terület. Ezzel 
kapcsolatban a Vízügyi Igazgatóság azt mondta, hogy erre a területre nem építhetnek. A 
Kossuth utca végén lévő eladó családi házat is nézték. Azt javasolták, hogy az önkormányzat 
vásárolja meg ezt az épületet, bontassa le és akkor ez a terület nekik jó lenne. Elmondták, 
hogy az önkormányzatnak nincs pénze arra, hogy ezt az ingatlant megvásárolja. Ezután 
tovább mentek és a Temető u. 1. szám melletti területet nézték meg. Úgy nyilatkoztak, hogy 
ez a helyszín megfelelne részükre. Ezzel kapcsolatban január 31-én rendkívüli testületi ülést 
hívtak össze. Ezen az ülésen döntöttek arról, hogy ezen a területen kialakítják azt a területet, 
ami az őrs létrehozására kell. Kérték, hogy a közműveket is telepítse ki az önkormányzat. 
Sajnos ott nincs kiépítve a szennyvízvezeték. Karsa Róbert vezető megígérte, hogy majd 
elküldi hány településen fognak szolgáltatni. A mai napon jelezték, hogy 30 településről van 
szó. Szeretné majd felvenni mind a 30 település polgármesterével a kapcsolatot az ügyben, 
hiszen valamennyi település érdekét szolgálja. A pályázatuk 65 mFt-ról szólt, de 40 mFt-ot 
nyertek csak, ezért lesz könnyűszerkezetes az épület.  
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A rendkívüli testületi ülésen arról is beszéltek, hogy a piac területét is bővíthetnék, ahol most 
a piac van, emelletti terület tulajdonosaival tárgyalni kellene és megvásárolni a területet.  
Későbbiekben itt is lehetne építeni könnyűszerkezetű pavilonokat a piac részére. Mindenki 
részére körbeadott egy térképet.  
2014. január 31-én pénteken személyesen járt az óvoda építési területén. Kora délután járt ott 
és sajnos már nem dolgozott senki. Ígéretet tettek arra, hogy a következő hét elején felteszik a 
tornaszobában a radiátort és akkor a Kft. dolgozói elkezdhetik a festést. A mai napon tudta 
meg, hogy még mindig nincs felszerelve a radiátor, így festeni sem tudtak. Véleménye szerint 
az óvoda felújítása nem jól halad.  
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője elmondta, hogy hétfőn és kedden a konyhát 
becsövezték és a mai napon betonoztak.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester ígéretet tett arra, hogy a pénteki napon újra elmegy az 
óvodába és újra megkéri őket, hogy helyezzék fel végre a radiátort.  
A legutóbbi testületi ülésen beszéltek arról, hogy a Sásdi OTP Fiók vezetője megkereste az 
önkormányzatot azzal a szándékkal, hogy a Sásdi OTP előtti részt leköveznék, mert nagyon 
rossz állapotban van, hiszen mély kátyúk keletkeztek. Beszélt a megyei OTP-vel, akik 
hozzájárultak ennek megvalósításához. Az önkormányzatnak csak a beleegyezése szükséges, 
támogatást nem kértek hozzá. A közösség házban dolgozók jelezték feléje, hogy nagyon jó 
lenne egy terminál az épületben, mert többen fizetik az ebédet és ez a lehetőség mindjárt 
helyben lenne.  Beszélt ez ügyben a Sásdi OTP fiók vezetőjével, annyit mondott, hogy ez 
megoldható, ami kb. 30-40 eFt-ba kerülhet. A későbbiekben majd visszatérnek erre.  
A Rózsa utcai lakók már többször megkeresték az ügyben, hogy az olvadás miatt a víz megáll 
az utcában az árkokban. Ezt majd meg kell nézni. Az utak állapotáról pedig majd önálló 
napirendi pontként fognak tárgyalni.  
Mindenki számára körbe adta a Hepik Bt. bemutatkozó anyagát, akik fa brikett gyártásával 
foglalkoznak és területet keresnek. Elmondta, hogy részükről itt volt a mérnök úr, 
megtekintette a városházát, a közösségi házat, óvodát és a TÉKÁ-t.  
 
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, ő beszélt a mérnök úrral, aki a 
közösségi ház megtekintése után azt mondta, hogy a közösségi ház technológiailag rendben 
van, véleménye szerint ehhez nem kell hozzányúlni. A többi épületet is végignézte és 
felmérte.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester kérte pénzügyi irodavezető urat, hogy mérnök úrnak 
szüksége lenne a fűtési költségek kiszámítására.  
Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban kérte Pintér Gábor képviselő urat, hogy az ingatlannal 
kapcsolatos dokumentumokból kérjen egy másolati példányt. Személyesen is beszélt igazgató 
asszonnyal, aki elmondta, hogy náluk vannak Alsóőrssel kapcsolatos dokumentációk.  
Tájékoztatta a testületet, hogy a sportpályán lévő öltözőbe betörtek, de nem vittek el semmit.  
Megkérdezte jegyző urat, hogy a térfigyelő kamerák telepítésére vonatkozó pályázattal 
kapcsolatban tud-e valamit? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez ügyben felhívta telefonon 
az Investment Kft. vezetőjét, Wágner Ernő urat, aki elmondta, hogy 6 db pályázatot adtak be 
és egyikre sem érkezett még válasz. Ők is érdeklődtek, de nem kaptak még választ.  
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Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy írásban megkereste őt a 
„Minden gyermek lakjon jól” Alapítvány, mely szerint kérik tőlük, hogy a településen élő 
minden gyermekvédelmi támogatásban részesülők teljes listáját küldjék el részükre. Beszélt 
erről jegyző úrral és aljegyző asszonnyal, úgy gondolják, hogy ezt így nem tehetik meg. 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ebben a formában valóban ezt nem tehetik meg.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester nem is érti, hogy hová adjanak kiscsibéket például a Deák 
téren lakóknak? Hiszen a levél arról szól, hogy mindenkinek kivétel nélkül ezt igénybe 
kellene vennie.  
Megkérdezte Urvald Pétert, hogy amit részére átadott pályázatot, ebben mi újság van? 
 
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy ez a pályázat az I. 
világháborús emlékművek helyreállítására íródott. Maximum 5 mFt értékben lehet a 
pályázatot benyújtani, önerőt nem kötelező hozzárendelni. Az emlékmű tisztítását, illetve a 
védőbevonat készítését lehetne ebből a támogatásból megvalósítani, illetve a közvetlen 
környezetének a helyretételét, továbbá újrafestését az alapzatnak. A képviselőtestületnek 
kellene egy döntést hozni arról, hogy ezt a pályázatot beadja-e.  
 
Dr. Karakán Béla a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője 
megérkezett a képviselőtestületi ülésre. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy az ÁMK nem tudja ezt a pályázatot benyújtani? 
 
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy elsősorban önkormányzat 
nyújthatja be, de úgy tudja, hogy egyesület is benyújthatja.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy meddig kell ezt a pályázatot benyújtani? 
 
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy egész évben benyújtható. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző véleménye szerint akkor térjenek rá vissza később. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy 2014. 
március 3. napján indulnak a mezőgazdasági programok és 2015. februárig tervezhető.  
Körbeadott egy levelet, mely arról szól, hogy a Pécsi Közgazdaságtudományi Kar egyetemi 
tanára küldött egy levelet, melyben kéri, hogy minél több embert tájékoztasson arról, hogy 
milyen képzésekre lehet jelentkezni.  
Elmondta, hogy 2014. február 7. napján kerül megrendezésre a Sásdi Nyugdíjas Bál, melyre 
mindenkit szeretettel vár.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a tűzoltóőrs kialakításához szükséges majd a 
közművek kiépítése. Megkérdezte, elképzelhető, hogy a Rákóczi u. 1. szám alatti ingatlannál 
nincs szennyvíz? Megkérdezte, hogy itt is megoldható lehetne egyben a másik ingatlan 
bekötésével? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy igen tudnak erről a problémáról és 
megoldható majd annak a kiépítése is.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző a tűzoltó terület kialakításával kapcsolatban elmondta, hogy ennek 
igen magas költségei vannak. Felvette a kapcsolatot a rendezési terv módosításával 
kapcsolatban Lugosi Ágnessel. A terv módosítása kb. 300-400 eFt-ba fog kerülni. Amit 
képviselő úr is említett, sajnos hiányos a szennyvízvezeték, viszont a Temető utcában 
egyáltalán nincs. Ez ügyben előzetesen beszélt Vadas Zoltánnal, aki azt mondta, hogy kb. 20 
eFt/m a vezeték kiépítése. Közel 100 m-ről van szó, ami 2 mFt. Kb. ez 2,5-3 mFt-ba fog 
kerülni. Mindenkit szeretne megnyugtatni, hogy nekik a közművek fektetéséhez (víz, 
szennyvíz fejlesztéséhez) van elkülönített forrásuk. A DRV-vel kötött üzemeltetési 
szerződésük alapján van elkülönített számlájuk, ahol a lakossági vízdíjból a bizonyos „I” 
tényező elkülönítésre került. Ezen a számlán 5 mFt van most. Ebből a pénzből a hiányzó 
gerincvezetéket ki lehet építeni. A hiányzó vezetéket, mely a REBURG ház és a Stihl bolt 
előtt van, azt a részt is meg kellene építeni. Ők nem tudnak rákötni a szennyvízre, mert nincs 
vezeték. Ennek költsége kb. 400 eFt lenne.  
Az óvoda felújításával kapcsolatban elmondta, hogy felszámolással kapcsolatos problémák 
jelentkeznek folyamatosan. Szerződés módosítási javaslatuk volt, ennek az volt a lényege, 
hogy több részszámlát tudjanak kiállítani, mint amennyi jelenleg volt. Ennek nincs akadálya, 
de tudomásul kell venni, hogy nekik a felszámolóval van dolguk. A pénteki napon telefonon 
kaptak értesítést arról, hogy telefonban megerősítést adott arról, hogy szeretnék befejezni a 
beruházást, ezt majd levélben is leírja és megküldi az önkormányzat felé.  
A térfigyelő kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy erről sajnos nincs információjuk, 
elképzelhető, hogy nem nyert a pályázatuk. 
Felmérést végeztetett a hiányzó KRESZ táblákkal kapcsolatban. A felmérés eredménye, hogy 
29 db tábla hiányzik. Ezek mind elsőbbségadás kötelező táblák. A táblák biztosítása az 
önkormányzatnak kötelező feladata. Két ajánlat is érkezett, az egyik ajánlat 507.413,-Ft+áfa, 
a másik ajánlat 215.170,-Ft+áfa összegű. Kérte a testületet, hogy ezzel kapcsolatban hozzon 
majd döntést.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy az óvodához is kerüljön ki figyelem felhívó 
tábla a gyerekek miatt.  
 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a hivatalban elkezdték az adósok felülvizsgálatát. 
Meglepő eredmények lettek az építményadó és a lakossági kommunális adó tekintetében, 
ugyanis nagyon sokan elfelejtettek adóbevallást tenni a hivatal felé. Éppen ezért a 
közmeghallgatásra szóló meghívóval együtt egy figyelemfelhívó levelet is ki fognak küldeni, 
szeretné, ha a testület erről tudna. Mint adóhatóság mindenkinek lehetőséget szeretne 
biztosítani, hogy utólag tegye meg az adóbevallását azokra az adóköteles ingatlanokra, 
amelyekre nem eddig nem tette meg. Amennyiben nem teszi meg, akkor visszamenőlegesen 
bírság kiszabását fogja elrendelni. Tételesen utcánként leellenőrzik majd a földhivatali 
nyilvántartással egyeztetve, hogy ki a tulajdonos. Az önkormányzat bevételei tekintetében 
fontos, hogy az adók befolyjanak.  
A KEOP-os pályázattal (8 település közös ivóvízminőség javító pályázat) kapcsolatban 
elmondta, hogy 7 hónapig csönd volt, nem tudták a közbeszerzést kiírni. Az a szabály, hogy 
újabban a közbeszerzési kiírást két szinten is zsűriztetik. Több hiánypótlás is volt. Január 15-
én a szakmai zsűri minősítette végre az anyagokat. Megkapták a listát, van hiánypótlás. 
Elküldtek mindent határidőben. Benne van a költségvetésben, mely nettó 375 eFt-ról szól. A 8 
településen egészséges víztisztítók lesznek felszerelve, új kutak kialakítása lesz.  
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A Pécsi Vízmű Zrt. pénzügyi elszámolásával kapcsolatban elmondta, hogy a mai nap 
folyamán tartottak megbeszélést. Szóbeli megállapodás alapján abban maradtak, hogy a 2010. 
évi amortizációs alap felhasználását, amit nem fogadtak el, azt szakemberek vizsgálják felül 
és megnézik, hogy korrekt volt-e vagy sem. A mai napon itt voltak a DRV Zrt-től, a Tettye 
Forrásháztól, a Pécsi Vízmű Zrt-től, Vadas Zoltán is jelen volt. Ő a vízórák cseréjének az 
összes dokumentációját elhozta. Azt mondták, hogy a 17 mFt rendben van. Most már tudják, 
hogy éves szinten mennyi a bruttó vagyon. Ha ennek a 3 %-os alapját veszik amortizációs 
alapnak, akkor ez 18-19 mFt évente. Ők pedig amortizációra évente átlagban kb. 9 mFt-okat 
költöttek el. Tehát amikor a 17 mFt-os kimutatást elkészítették 2010-ről, akkor megnézték a 
2009. évet, ott pedig 5.700 eFt-ot költöttek el. Elmondta részükre most is, hogy ragaszkodnak 
a két évnek az „I” tényezőjéhez, amit a lakosság kifizetett, plusz még a bérleti díj, ez 8-9 mFt, 
ezt ki kell fizetniük. Van az a 20 mFt felújítási keret, ami nem készpénzt, hanem a vizes 
beruházásaikhoz való hozzájárulást jelenti.  
A lifttel  kapcsolatban elmondta, hogy a mai nappal a két liftet üzembe helyezték.  
 
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője pontosította, hogy még nem működik a lift, 
mert érintésvédelmi vizsgálat szükséges hozzá és egy oktatás.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző végre sikerült megegyezniük a gyártó céggel, 15 
eFt+áfa/lift/karbantartási díj. Elmondta, hogy egyeztetett a KLIK-el,, ők kötik meg 
ugyanilyen feltételekkel az iskolai liftre a karbantartási szerződést. Egyet kötnek az ÁMK 
nevében, egyet köt a KLIK. 
 
Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy az iskolai lifttel gond lesz, 
mert beázott a panel, tehát itt majd jelentkezni fog némi költség.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy elkezdődött a kampányidőszak, a pártok elindulnak 
kampányüléseket tartani. A testület megerősítését kérte abban, hogy minden pártnak, aki 
pártrendezvényt tart és a közösségi házat, éttermet igényli, fizetnie kell. Egy alkalommal 
ingyen járna a bérlemény, de a bérbeadó nem tudja eldönteni, ha ugyanannak pártnak a 
képviseletéből többen jönnek. Úgy gondolja, hogy ez nem járható út, ezért egységesen 
mindenkitől óránként 10.000,-Ft-ot kell kérni. Március 8. napján a Jobbik párt már igényelte a 
termet.  
A kistérségi társulásnak a helyzetével kapcsolatban elmondta, hogy ülést tartottak, mely 
szerint könyvvizsgálót fogadnak fel, mert pénzügyi, gazdálkodási átvilágítást kívánnak a 
vagyon feltárására, az esetleges megszüntetéssel összefüggő vagyonosztásra. Személy szerint 
őt kérték fel arra, hogy keressen könyvvizsgálót. Kósáné Hetesi Ildikó könyvvizsgálónak 
szólt, aki hétfőn fél 9-kor fog majd jönni, továbbá meghívta az elnökség tagjait. Meg kell 
beszélni, hogy a könyvvizsgáló milyen feladatokat végezzen el pontosan. A 2012. évről szóló 
zárszámadás, az ottani tartozások, kimutatások helyességét kell vizsgálni, a 2013. évi 
gazdálkodást, az ottani szabályszerűséget, a vagyon alakulását. Ki fog menni mindenhová, 
hogy a nevezett vagyontárgyak ott vannak-e vagy sem. Külön nézi majd a Kft. gazdálkodását 
is. Ezzel kapcsolatban kiosztott egy anyagot, mely a Kft. ügyvezetőjének megbízásából az 
ügyvédtől érkezett levél. Sásd hozott egy döntést a Kft-nek a normatíva igénylése kapcsán, 
melyet elküldtek a megbízott elnöknek Papp Magdolnának és Dr. Barka Tamásnak, továbbá 
Gábor Gyulának is. Erre válaszként ügyvédi felszólítást kaptak. Ez egy olyan normatíva, hogy 
a végtelenségig nem lehet visszatartani, mert ezt a támogatást majd át kell adni, ezt a Kft. 
működésébe majd be kell számítani.  
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Ha feloszlana a társulás, akkor majd a gesztor önkormányzat fogja az elszámolásokat 
megtenni az állam felé. Javasolta a testületnek, hogy maradjon érvényben a korábban 
meghozott határozat. A könyvvizsgáló megbízásával kapcsolatban majd az Elnökség fog 
dönteni, akinek a díja kb. 1 mFt lesz.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a 24 mFt-ot nem egyedül Sásd viszi el? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem, a 27 településé együttesen.  
 
Székely Szilárd a Kft. vizsgálatakor szeretné felhívni arra a figyelmet, ami már korábban is 
megtörtént, hiszen az AD-MŰ Kft. is vizsgálta, mely szerint akkor azt állapította meg, hogy a 
Kft. nyereséges. Ekkor arra a megállapításra jutottak, hogy a könyvvizsgáló nem kaphatott 
meg minden fontos pénzügyi dokumentumot. A társulásnak van vagyona. 
 
Pintér Gábor képviselő megdöbbenéssel vette, hogy a városközpontjában lévő épületnek 
nincs hozzáférése a szennyvízhez. Megkérdezte, hogyan történhetett ez meg? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy forráshiányos volt az a pályázat. 1991. évben 
nyerték meg ezt a pályázatot, ő 1992. évben jött ide. Abban hibásnak tartotta őket, hogy 
túlságosan becsületesek voltak és nem vették észre mi a szokás abban az időben. Emiatt csak 
oda vittek gerincet, ahová nagyon fontos volt.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte Sásdon van még olyan hely, ahol nincs vezeték? 
 
Székely Szilárd elmondta, hogy őnáluk sincs. 
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy volt minden ciklusban olyan, hogy egy-két helyen 
letették a vezetéket. Annak idején a szennyvízberuházás úgy indult, hogy családonként három 
éven keresztül évi 3.000,-Ft-ot kellett fizetni, ennyibe került a szennyvíz egy családnak. Ilyen 
olcsón sehol senki nem jutott hozzá szennyvízhez. Egyes házak maradtak ki, ami azért, mert 
problémás rész volt, például átemelőre lett volna szükség.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az amortizációs keret terhére most is lehet erre 
költeni.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy Dr. Plesz Antalnak megállapított temetési segély 
kifizetésre került-e? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy személyesen a holnapi 
nap folyamán fogják átadni, amikor a temetésre mennek.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, a múltkori testületi ülésen beszéltek a közösségi 
háznál leszerelt vaskapuról, azzal kapcsolatban mi a helyzet? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a múltkori testületi 
ülés után mindjárt megkérte a Kft-t ezzel kapcsolatban, de most a hó miatt nem tudtak még a 
Tamás Ferenc vállalkozóval egyeztetni.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, maga a kapu meg van? 
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Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kapu meg van, 
megnézte Tamás Ferenc is, de azzal már nem tudnak mit kezdeni, mert az ketté lett vágva.  
 
Pintér Gábor képviselő nem érti, hogy kinek érte meg az, hogy felvágja a kaput, vagy csak 
úgy lehetett ezt eltávolítani? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a TOT. kérte annak 
idején, hogy a kaput vegyék le.  
 
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint nem kellett volna.  
 
Pál Csaba képviselő annak idején mindenki amellett volt, hogy szereljék le a kaput. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, személy szerint ő nem értett vele egyet.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, akkor folyamatban van ez az ügy? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy az „I” tényezőnél rendelkezésre áll annyi pénz, ettől 
függetlenül a falvakat még meg kell keresni? 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ettől függetlenül a falvakat meg kell keresni, mert ez 
térségi feladat.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester egyúttal tájékoztatni szeretné a polgármestereket erről a 
lehetőségről.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a fa brikettes cég talált területet? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy még nem talált, 
egyelőre áll a dolog.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy az új BM. rendelet lehetővé teszi, 
hogy a közműszolgáltató pályázatot adjon be a 2014. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás 
díjának csökkentésére. Kérte, hogy a testület a pályázat beadását szavazza meg. 
 
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy jegyző úr javaslatát fogadják el 
és a pályázatot fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 
 

22/2014.(II.05.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a 8/2014. (I.31.) BM rendelet alapján a 2014. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a 
Magyar Államkincstár felé.  
A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami 
támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos 
teendők lebonyolítására.  

 
Határidő: 2014. február 14. 
Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 

 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót 
fogadja el azzal, hogy a pártok a kampányülések alkalmával a Közösségi Ház és hozzátartozó 
helyiségek (TÉKA) használatáért 10.000,-Ft/óra díjat fizessenek, valamint a szóbeli 
előterjesztés alapján  a KRESZ táblákat rendeljék meg. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel 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 
 

23/2014.(II.05.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy: 
 

1. Politikai rendezvények céljára a képviselőtestület a Közösségi 
Ház helyiségeit és a TÉKA tárgyalóját biztosítja, melynek 
használati díja egységesen 10.000,-Ft/óra. 
 

2. A képviselőtestület elrendeli a belterületi önkormányzati utak 
mentén hiányzó KRESZ táblák pótlását. Felhatalmazza az 
alpolgármestert a szükséges táblák megrendelésére és azok 
kihelyezésére. Az anyagi fedezetet a 2014. évi költségvetésében 
biztosítja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
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2./ Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetésének I. fordulója 

Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 Dr. Kajdon Béla jegyző 
 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
  

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a kiadott 
költségvetési anyag I. tervezetét kellene ma megtárgyalnia a képviselőtestületnek.  
A költségvetés ismertetéséről szó lesz majd a közmeghallgatáson is, majd március elején kell 
elfogadni a végleges 2014. évi költségvetést. Ebbe majd bedolgozásra kerül egy olyan terv is, 
amelyet a Pénzügyi Bizottság és testület is már megtárgyalt, ami az intézmények II. és III. 
kosarában szereplő tételek, ebből lehet válogatni bizonyos szempontok által. A beadott 15,5 
mFt-ból 10,5 mFt lett, ez nagyon jó arány a korábbi évekhez képest. Sok olyan tényező van 
ami még a költségvetésüket befolyásolni fogja, mégpedig az egyik a pénzmaradványuk 
mértéke, ezt majd pontosan a zárszámadáskor tudják megmondani, a másik pedig például a 
kistérség tartozása. Igazából nem is kellene ezzel hivatalosan, törvényesen foglalkozniuk, 
hiszen hivatalos értesítőjük még nincs arról, hogy tartoznak az államnak. A Kincstár már erről 
a tavalyi év folyamán tájékoztatta az önkormányzatot. Ez is majd a zárszámadáskor fog 
tisztázódni. Továbbá az ő részükről a 2013. évi állami támogatások elszámolása, erre a célra 
is majdnem 21 mFt-ot kellett félretenniük. Tudják, hogy a tavalyi évről legalább 5 mFt 
normatívával fognak az állam felé tartozni, amit vissza kell fizetni. Ennek a visszafizetése 
kamat nélkül március, ha eddig nem sikerül, akkor szeptemberig eltolható. A 12.sz. 
mellékletben található részletezve van egy új támogatás, ami január 1-től van, ez a Sásdi 
Szociális és Gyermekjóléti Társulásának kapott állami támogatása. A mellékletben 
kimutatásra került a többletigénylésnek a mértéke, ami kb. 15 mFt-os összeg.  
A költségvetésük főösszege 1 milliárd 169 mFt, több mint 5 %-os mértékben, 65 mFt-tal 
tartalmaz forráshiányt. A hiány mértéke mégis azért kicsit megnyugtatóbb, mint a korábbi 
években máshogy ítélték volna, mert tudják, hogy ezzel szemben van 20 mFt olyan pénz a 
költségvetésben, amit ebben a pillanatban akár zárolni is tudnak. Igazából így ez csak 45 mFt, 
illetve az előbb említett 21 mFt és a 24 mFt, amiket tudnak a likviditásuk szempontjából 
azonnal tudnak időzíteni, ha szükséges. Ilyenkor az önkormányzatok mindjárt ÖNHIKI-s 
pályázatot nyújtanak be. Ebben az évben is szeretnék ezt a pályázatot benyújtani. A tavalyi 
évben 31 mFt-ot nyertek. A tavalyi évről áthoztak 80 mFt-ot, nagyon sok olyan pályázatuk, 
amit meghatározott dologra lehet csak használni. Ezek az összegek lecsökkentik a 
számlatartalékaikat.  
A költségvetés kapcsán nagyon fontos változás az előbb említett új társulás kapcsán, hogy itt 
pénzeszközt adnak át és maga a társulás fogja a szolgálatot, magát az intézményét 
finanszírozni. Náluk az intézmény részleges költségvetése nem jelenik meg, csak a 
pénzeszközátadás.  
Az állami támogatások területén is változások vannak, az előző évben vezették be a 
feladatalapú támogatásokat, ami azt jelentette, hogy amire adják, arra kell elkölteni. Most azt 
mondják, hogy kiemelt körökre is lehet elkölteni, például az önkormányzat működéséhez, 
igazgatásra, közútfenntartásra, stb.  
A bölcsődével kapcsolatban elmondta, hogy a tavalyi évhez képest tavaly 2 mFt-tal több 
bevétel volt, most pedig fél millió forinttal több a kiadásuk, mint a bevételük. Az óvodánál 
szintén a tervezés során kb. 5 mFt-os mínuszuk alakult ki a kapott támogatás kapcsán. Ez 
annak köszönhető, hogy kis intézményről van szó, ezért egy nyugdíjba vonuló kollégának a 
juttatása érzékenyen érinti az intézményt.  
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Az állami támogatásokat ha nézik a közös hivatalt illetően is változás van. A hivatal a tavalyi 
évben 31 főt ismert el, ez most 28-29 főre tehető. Ugyanakkor a kapott állami támogatás a 
tavalyi évhez képest alig kevesebb. Az idei évben kb. 5-6 mFt-ot tudnak átcsoportosítani az 
igazgatásra.  
Nagy változás az étkeztetésnél van, most a személyi kiadásokat támogatja, elismert létszám 
ami kb. az általuk meghatározott kör. Működési költségvetési számot nyújtanak az 
önkormányzatnak.  
Ha szintre hozzák az előző évet a tavalyi évhez képest, akkor kb. 20 mFt-tal nagyobb állami 
támogatást tudhatnak ebben az évben a tavalyi évhez viszonyítva.  
 
Ez azt jelzi, hogy ennek az évnek a költségvetése, ha nem nézik a tavalyról áthozott 
pénzmaradványt, akkor ez mínuszos. Ez akár érintheti az intézményi struktúrájukat.  
 
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy mindenképp meg kell 
várni a zárszámadást, akkor lehet látni a végső számokat. Nagyon fontos dolognak tartja, 
hogy 46 dolgozónak tudnak adni ebben az évben havonta 6.000,-Ft összegű cafeteriát. 
Elmondta, hogy a könyvtár dokumentum beszerzésre 600 eFt, borverseny, meghívók, 
szakértők 40 eFt, valamennyi bál 100 eFt, pite fesztivál 400 eFt, karácsonyi vásár 100 eFt, az 
énekkarral összefüggő költségek 200 eFt, közösségi ház pvc burkolat javítása 250 eFt, 
könyvtári létra beszerzése 30 eFt, takarítógép beszerzése 750 eFt, szalagfüggöny 270 eFt, 10 
db sörpad vásárlása 150 eFt, védőhálók 120 eFt, caffeteria juttatása 3.312 eFt, közösségi ház 
éttermébe evőeszközök vásárlása 140 eFt, Fonyódliget (micro, hűtő, gáztűzhely) 135 eFt, 
Fonyódliget konyhai eszközök 400 eFt, fejlesztési céltartalék 2 mFt, Polgárőrség 100 eFt, 
Zenekar 500 eFt tartalékba, Sportkör utaztatása 100 eFt, plusz a szakkörvezetői díjak. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testületnek mindezekről majd első körben 
szavaznia kellene, mert a pénzügyi irodavezető ezt fogja beépíteni a költségvetésbe.  
 
Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője elmondta, hogy szeretné, ha 
a testület megszavazna 100 eFt-ot a nyáron tartandó Nyugdíjas Találkozóra.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ez a rendezvény mikor lesz? 
 
Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője elmondta, hogy a nyáron. 
 
Pál Csaba képviselő véleménye szerint, akkor ezt most hagyják és a későbbiekben erre 
térjenek vissza. 
 
Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője megkérdezte, hogy az óvoda és a Történeti 
TÉKA most szándékosan maradt ki? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az óvodánál most ott van a nagy pályázat. 
 
Pintér Gábor képviselő úgy tudja, hogy a tavalyi évben az óvodában feltöltésre kerültek 
játékok, eszközök, stb.  
 
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy komoly igények vannak az utak felújítására 
vonatkozóan. Amíg a 24 mFt sorsa nem dől el valamilyen irányba, addig óvatosnak kell lenni. 
Nagyon reméli, hogy az év első felében ez elrendeződik és a testület a második félévben újra 
tudja tárgyalni ezeket a zárolt tartalékokat.  
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Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy komoly összeg marad meg abban, hogy 
polgármester lemondott. 
 
Gruber László a Sásd Város FIDESZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke megkérdezte, 
hogy a lemondott polgármester milyen jogcímen kapott végkielégítést?  
 
Székely Szilárd a kérdésre válaszolva elmondta, hogy törvény szerint.  
 
 
Gruber László a Sásd Város FIDESZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke visszakérdezett, 
tehát lemondott, végkielégítést vett fel, tudomása szerint azért kellett lemondania, mert állami 
támogatást kapott? 
 
Székely Szilárd a kérdésre válaszolva elmondta, hogy uniós támogatást kapott. Jelen 
pillanatban összeférhetetlenségi ok miatt kellett lemondania.  
 
Gruber László a Sásd Város FIDESZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke elmondta, miután 
ő nyújtotta be a pályázatot, akkor miért jár végkielégítés? 
 
Székely Szilárd a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ő egyéni vállalkozó, jelenleg jogosult, 
hogy igénybe vegyen uniós támogatást. Jogszabály mondja ki, hogy részére végkielégítés járt.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy amit Pál Csaba elnök felsorolt 
tételeket, az mind bekerül a költségvetési anyagba, de nem 100 %. A zárszámadás fog 
mindenre utat adni, amikor pontosan látják a pénzügyi elszámolásokat.  
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez természetesen bővítést is jelenthet, nemcsak 
szűkítést.  
 
Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében elmondta, véleménye szerint 
az ÖNHIKI-s bázis pályázatot az idei évben is be kell adni, e szerint kellene elindulni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a III. kosárról döntsenek. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel 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 
 

24/2014.(II.05.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az I. forduló 3. kosarából 
az alábbi igényeket támogatja: 
Általános Művelődési Központ    3.651 eFt 
 
 



13 
 

 
Könyvtár  
Dokumentum beszerzés     600 eFt 
Borverseny (meghívók, szakértők)      40 eFt 
Bálkeret       100 eFt 
Pite és borfesztivál (Raaba, bál, kaja)   400 eFt 
Karácsonyi vásár      100 eFt 
Zenekar 40 éves (keret T)     500 eFt 
Vegyeskar CD és váci fellépés    200 eFt 
Közösségi Ház Pvc burkolat javítása    250 eFt 
Könyvtári létrák        30 eFt 
Kisérős súrolóautomata (elektromos)   750 eFt 
Szalagfüggönyök      270 eFt 
10 sörpad szett      150 eFt 
Védőhálók       120 eFt 
 
ÁMK konyhák  
Rendezvényekhez kanál, villa, pohár…   141 eFt 
 
Önkormányzat               6.723 eFt 
Cafeteria (nem köztisztviselőknek) 72.000,-Ft/év/fő         3.312 eFt 
Lafo (alkalmazottaknak) 12.000,-Ft/év/fő   876 eFt 
Fonyódliget mikro, hűtő, tűzhely (lapos)   135 eFt 
Fonyódliget konyha eszközök    400 eFt 
Fejlesztési céltartalék              2.000 eFt 

   ÖSSZESEN:             10.374 eFt 
 
Határidő: azonnal 

   Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy az írásos előterjesztést a 
kiegészítésekkel együtt fogadja el.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel 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 
 

25/2014.(II.05.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete  
a 24/2014. (II.05.) KTH. számú határozatában foglaltakra is 
figyelemmel az önkormányzat 2014. évi költségvetésének tervezetét 
első olvasatban az írásos előterjesztésben foglaltakkal és 
kiegészítésekkel együtt a Pénzügyi Bizottság javaslatára, elfogadja.  
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A képviselőtestület egyúttal elrendeli az új javaslatok alapján a 
költségvetési tervezet átdolgozását, kiegészítését és végleges döntését a 
tervezett közmeghallgatást követően hozza meg. 
 
Határidő: azonnal 

   Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 
 
3.) Ipari park terület közvilágítása 

Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy korábban már tárgyaltak az ipari park 
közvilágításáról. Felvetette, hogy a már működő üzemelő ipari parkoknál bizonyos 
fejlesztésekkel az önkormányzat még adós. Indokolt lenne feltenni közvilágítási 
lámpatesteket, valamikor volt világítás, de levetették. A testület úgy határozott, hogy mérjék 
fel ezeket a dolgokat. Kimentek a helyszínre, felmérték és ez alapján úgy gondolták, hogy 
mindhárom vállalkozó elé kellene tenni egy lámpát. Úgy látták, hogy inkább 4 db lámpa 
kellene, mint 3 db, mert az Adamkóékhoz való bejárat nincs kivilágítva és az még 
veszélyesebb, mint a többi, itt a kereszteződést kellene megvilágítani. A 3 db lámpa 
felszerelésére árajánlatot kapott a KÖZVILL-től, mely szerint ez 150 eFt-ba kerülne. 
Elmondta, ha nettó 300 eFt összegbe beleférne 4 db lámpa, akkor 4 db lámpa legyen, ha nem 
fér bele, akkor legyen 3 db lámpa, mely szerint első legyen az Adamkó Szerviz Kft. 
 
Gruber László a Sásd Város FIDESZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke megkérdezte, 
hogy az iparterület kivilágítása kötelező?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen, mert önkormányzati kötelező feladat.  
 
Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében elmondta, hogy az ipari 
parkban lévő vállalkozások adójából éves szinten nagyon sok bevétele van az 
önkormányzatnak.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy jegyző úr javaslatát fogadja el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel 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 
26/2014.(II.05.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete egyetért az ipari park meglévő és 
kiépített telephelyeihez közvilágítási lámpatestek felhelyezésével, amely 
összesen 4 db. Ennek költségeit a képviselőtestület a 2014. évi 
költségvetésében biztosítja.  
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Felhatalmazza az alpolgármestert a lámpatestek felhelyezésének 
megrendelésére. A felhasználható maximális keretösszeg maximum nettó 
500.000,-Ft. 

 
  Határidő: azonnal 
  Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 
 
 
4./ KEOP-4.10.0/A. napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV telepén projekthez 

EU önerő pályázat benyújtása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy kb. 8 mFt-os önerővel rendelkező 
pályázatról van szó. Ennek az önerőnek az 50 %-ára van lehetőség az EU önerő alapból 
pályázni. A képviselőtestületnek most az EU Önerő Alapból lehet támogatást igényelnie. A 
testületnek most erről kellene döntenie és majd a későbbiekben egy részletesebb határozatot is 
kell hoznia. Március 15. határidőt írtak, remélik, hogy addig megjelenik a kitöltő program.  
 
Pintér Gábor képviselő már régebben is elmondta a testületi ülésen, hogy a volt napközi 
konyha tetején lévő napkollektorral is kellene valamit kezdeni. Kérte alpolgármester asszonyt, 
hogy ennek a dolognak nézzenek utána.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott határozati javaslatot 
fogadják el.  
 
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel 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  
27/2014.(II.05.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 6/2014. (I.31.) BM. rendelet alapján 
KEOP-4.10.0/A/12-2013-0122. „Napelemes rendszer telepítése a Sásdi DRV 
telepén” című pályázatához a pályázatban vállalt önerő biztosításához a BM EU 
Önerő Alapból támogatást igényel a 2.§. (2) bekezdés bd.) és a 4.§. (1) bekezdés b.)  
pontja alapján.  

 
 Határidő:  2014. március 15. 
 Felelős:  Rabb Győzőné  alpolgármester  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán megkereste 
Görgényi Andrea, utána lementek a DRV területére, elindítanák a munkát.  
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Kérték az önkormányzattól, hogy a szennyvíztelep mögötti rész nagyon elhanyagolt, ezt a 
Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. majd kitisztítja, erre kapott ígéretet a polgármester 
úrtól még a tavalyi évben. 
 
Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében elmondta, hogy ő nem ígérte 
ezt így meg, a Kft. mondja meg mibe kerül a munka és azt rendezzék.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy még nem álltak neki a munkának, mert hó 
van és még nem lett kitakarítva a terület.  
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné alpolgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a testületi ülést bezárta. 
 
 

Kmft.  
 

 
Rabb Győzőné         Dr. Kajdon Béla  
alpolgármester        jegyző 
 


