
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 7. napján tartott
üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgánnester, Pál Csaba, Székely Szilárd, Pintér Gábor, Urvald 
Péter, Hausmann Mária képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7 
fős képviselő-testületből 7 fő megjelent, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 4./ napirendi pontot tárgyalják meg 1./ napirendi 
pontként. 3./ napirendi pontként tárgyalják meg a meghívóban szereplő 1./ napirendi pontot. 
5./ napirendi pontként tárgyalják meg: - „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat 
beadását. A meghívóban szereplő 6.1 napirendi pont után tárgyalják meg: 
Rendezvényszervezés EFOP 1.5.3-16-2017-00080. azonosítószámú projekt keretében 
meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása és ismételt 
meghirdetése -  napirendi pontot. Ezt követően tárgyalják meg 9./ napirendi pontként:- A 
közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések 
elnevezésű pályázatra beadott kérelem hiánypótlását. Majd 10./ napirendi pontként, zárt ülés 
keretében tárgyalják meg: - Lakásügyeket.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett és tárgyalási sorrenddel döntött:

1. / Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

2. / Kerékpárútnyomvonal kijelölésének alternatívái
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Gál János mérnök, szakértő

3. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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47 Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

57 ,,Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

67 Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos aktuális kérdések 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

77 EFOP pályázatok megvalósításával kapcsolat költség megelőlegezések 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

87 Rendezvényszervezés EFOP 1.5.3-16-2017-00080. azonosítószámú projekt keretében 
meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása és ismételt 
meghirdetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

97 A közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és 
fejlesztések elnevezésű pályázatra beadott kérelem hiánypótlása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

107 Lakásügyek megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 107 napirendi pontot 
személyi ügyre való tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

17 Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről 
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

írásbeli előterjesztés a Sásdi Szociális Szolgálat 2018 évi működéséről, a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága megtárgyalta a 
napirendi pontot.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy az írásos tájékoztatóját mindenki kézhez kapta. 
Amennyiben valakinek van kérdése, válaszolni fog.

Hausniann Mária képviselő, a Humánügyek Bizottsága elnöke elmondta, hogy a bizottság 
részleteiben megtárgyalta, elfogadta és elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
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Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a leírtakat olvasva egyértelműnek látszik, hogy 
az elöregedő társadalom miatt valószínűleg ezek a problémák erősödni fognak. A megoldás 
nehéz lesz, de igyekezni fog a testület, hogy mindent megtegyen azért, hogy jobb és 
zökkenőmentesebb legyen.

Hausmann Mária képviselő, a Humánügyek Bizottsága elnöke elmondta, a bizottsági ülésen 
Orbán Éva intézményvezető részéről kérés érkezett az ügyben, hogyha a testület valamilyen 
személygépkocsival tudná segíteni az intézményt, ezzel sokat tudnának az intézményen 
segíteni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az intézmény igényt tartana egy olyan 
önkormányzati gépjárműre, amivel az idősekhez tudnának menni és nem a saját 
személyautójukat használnák.

Pál Csaba képviselő megköszönte intézményvezetőnek, az intézménynek a munkáját, látja 
nagyon sokat dolgoznak és ahogy öregszik Sásd, mindig nehezebb lesz. Bízik abban, hogy az 
anyagi feltételek jobban fognak változni.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte az intézmény munkáját. Tájékoztatta a testületet, 
hogy november 12. napján van a szociális munka napja, ez országosan elfogadott munkaszüneti 
nap.
Javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót fogadja 
el.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

120/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadottjegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

2./ Kerékpárútnyomvonal kijelölésének alternatívái 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Gál János mérnök, szakértő

írásbeli előterjesztés a Kerékpárútnyomvonal kijelölésének alternatíváiról, a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Győzőné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a kerékpárút 
kijelölésének alternatíváinak megtárgyalása most már nagyon fontos feladata a testületnek. 
Elmondta, hogy mérnök úr háromféle alternatíváról fog beszélni. Az első alternatíva, ami 
eredetileg a pályázatban szerepelt, nem megvalósítható. Ahhoz, hogy valamerre elmozduljanak, 
nagyon sokszor kereste és hívta mérnök urat ez ügyben. A legutóbbi egyeztetésre is azért került 
sor, mert megkereste őt Papp Magdolna, Felsőegerszeg község polgármestere az ügyben, 
hogyha már nyomvonalmódosításban gondolkodnak, akkor gondolkodjon Sásd abban, hogy a 
szárítóhoz és a téglagyárhoz a kerékpárút nyomvonala tervezhető lehetne. Már ekkor 
elhangzott, hogy a téglagyár előtti rész nagyon keskeny, ezért ez nem igazán kivitelezhető. 
Megköszönte mérnök úrnak azt, hogy ahányszor kereste ez ügyben, mindig segített.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy van egy olyan nyomvonalszakaszuk, ami úgy 
gondolja, hogy nem változott. Ez pedig a belvárosi szakasz a vasúti átkelővel. Ez maradna, itt 
a problémát ismerik. A Támogató Szervezet nem fogadja el a pályázati kiírás szerint, mert a 
kerékpárúinak folytonosnak kell lennie. Tehát az alapvető megoldás az lenne, hogy kiteszik a 
vasúti kereszteződésnél a kerékpárút vége táblát és gyalogosként áttolja a kerékpárt, amikor 
átért, akkor ott megint áttolja a labirinton a kerékpárt, felszáll a kerékpárra és onnét folytatódik 
a kerékpárút. Ez lenne a legjobb, ezt tulajdonképpen a Támogató Szervezet támogatja. Itt 
konkrétan meg kell tervezni egy komplett vasúti átvezetést, aminek nagyon magas a költsége. 
Az átvezetésnek a díja, ha egy félsorompós átvezetést néznek, kb. 17-20 mFt lehet. Az eredeti 
pályázatba nem ez szerepelt, tehát nem volt meg az anyagi fedezete.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, van-e mód és lehetőség arra, hogy mellőzzék a vasúti 
átkelőn való áthaladását a kerékpárútnak? Nem zárkózott el tőle a Közreműködő Szervezet, az 
Irányító Hatóság, de szakmailag kisebb tanulmány készítésével, szakmai számítások 
alátámasztásával kell igazolni azt, hogy ez aránytalanul nagy költséggel járna.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogyha most be tudják tenni a pályázatba, akkor 
igazából már nem annyira hangsúlyos. Valóban szükséges egy tanulmány, hogy ezt 
alátámasszák. Ehhez szükség van vasutas tervezőkre is, hogy mitől rosszabb, mitől jobb, mert 
ezt egyedül nem tudja megmondani. Nehéz azt alátámasztani, hogy ettől jobb és biztonságosabb 
lesz.

Dr. Kaidon Béla jegyző eleve abban gondolkodtak, hogy elhagyják és új nyomvonalban 
gondolkodnak.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, megnézte a 
lehetőségeket, bármelyiket nézve, egy esetben át kell menni a vasúti vezetéken.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy nem lesz biztonságosabb attól, ha elhagyják. Ha 
a biztonságot nézik, akkor a fénysorompós, félsorompós átkelés az, ami indokolt. A Támogató 
Szervezet is kéri, hogy legyen folyamatos. Elmondta, hogy a belterületi részt nem változtatta. 
Megvizsgálta a nyomvonal lehetőségeket, elemezte mi szól mellette, mi szól ellene.
Az első eredeti nyomvonalnál, aki készítette, akkor ő úgy gondolta, hogy árvízvédelmi töltésen 
egyszer végig viszi a Baranya-csatornán is egy híd készítésével is, majd eljutnak a 
Kovácsszénája-Oroszlói úthoz és itt véget ér. Ez a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb megoldás 
lett volna, ahol egy híd építésére lett volna szükség.
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Ez nem árvízvédelmi töltés, hanem depónia töltés, erre nem alkalmasak a kerékpárutak 
vezetésének a szabályai. Ok itt nem engedik meg. Azért a geodéta kollégával megvizsgálták, 
hogy geometriailag elhelyezhető lehetne-e a töltésen a kerékpárútnak a vezetése. 
Megállapították, hogy nem fér el. Magasabb a töltés, mint amit a kerékpárútszabvány 
megenged. Mivel magas, ezért mindkét oldalán korlátnak kellene lennie. A depónia rézsűje 
nagyobb, tehát ez is indokolja a korlátot és alapvetően nem maradt hely arra. hogy a vízfolyás 
kezelését végrehajtsák, ott még a gépek közlekedését is biztosítani kellett volna. Ez a fajta 
nyomvonalvezetés nem oldotta volna meg az elsődleges célt, hogy az iparterületet kerékpárúttal 
el kell érni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez nagyon fontos dolog, mint munkába járás céljából 
lenne indokolt, ez volt a pályázatban.

Gál János mérnök, szakértő a II. verzió az volt, megvizsgálták, hogyha nem a depónia tetején 
vinnék a nyomvonalat, hanem kvázi a depónia lábánál és neki döntve a depóniának, mellette 
egy kis árokkal elvezetve a depóniáról lejövő csapadékot, tehát a depónia nyugati oldalán 
menne a nyomvonal, ez volt a legkedvezőbb megoldás. Ebben az esetben, ami mellette szól, 
hogy a legkevesebb ingatlant érinti, ebben az esetben is egy híd építése indokolt. Mivel nincs 
mellette mezőgazdasági földút, ami a többi nyomvonalnál van, tehát nem okoz problémát a 
mezőgazdasági területeknek a megközelítése. Minden ingatlannak van egy joga arra, hogy ő 
megközelíthesse az ingatlanát, amit lehetőleg közterületről tegyen. Itt végig a depónia mellett 
van. A negatívumai azok, hogy a Vízügyi Igazgatósággal szükséges lehet megegyezni arról, 
hogy a kerékpárutat, annak fióktöltését nekidönthessék a depónia oldalának, illetve, ha a 
depónia töltéslába nem tölti ki a telekhatárt. Tehát a Vízügyi Igazgatóság engedélye szükséges 
hozzá. Ennek a nyomvonalnak van még egy problémája, vagy átmenne, vagy megkerülné a 
hulladékudvart Oroszlón. Ha megkerüli, akkor szántóterületet érint. Ami hátránya volt még, az 
önkormányzat elmondása szerint, hogy itt állami haszonbérleti területek vannak, ami ezt 
érintené.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogyha a nyugati oldalon a depónia mentén mennek 
végig, akkor nekik a kerékpárutat valamivel le kell választaniuk a mezőgazdasági területektől, 
hogy a gépek ne menjenek rá a kerékpárútra.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, ha nincs egyéb közúti gépjárműves közlekedés, nem 
ezen mennek oda a gépek, akkor egy nagyméretű árokkal kell megoldani.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, látott már arra példát, 
hogy úgy építették meg a kerékpárutat, hogy a járművek is közlekedhettek rajta. Az út 
szerkezete úgy került megépítésre, hogy kettős közlekedésre használják. Érdemes lenne ezt is 
körül járni.

Török Árpád geodéta elmondta, hogy Harkány és Siklós közötti kerékpárutat február-március 
körül mérte fel, nekiálltak a kivitelezésnek és reklamál a kivitelező, hogy hibák vannak. A 
kisebb repedések most már több cm szélesek. Nyilván olyan pályaszerkezetet kell építeni, ami 
bírja, tehát közúti pályaszerkezetnek megfelelően.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, meg kell nézni 
mindennek a költségét, mi lenne kedvezőbb költségű.
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Gál János mérnök, szakértő elmondta, ebben az esetben nincs közlekedő út, amin közlekedni 
kell a II. verziónál, itt arról van szó, hogy ne szántsák be a területet, ne közelítsék meg a 
területet, egyszerű árokkal ellátva, hiszen amúgy is kis lejtéssel errefelé lejt a terület, hiszen az 
innen érkező csapadékvizeket is meg kell fogni.
A IV. verzióval kapcsolatban elmondta, hogy ennek az újra gondolása lett, vagyis mi van akkor, 
ha nem a nyugati oldalán mennek, hanem a keleti oldalán. Itt annyi, hogy az idevezető út nem 
a depónia töltésén menne, hanem a depónia töltés lábánál. Itt arról beszéltek, hogy 
magánterületek vannak, ahogy kimennek Sásdra.
A képen látható narancssárga színnel jelölt résznél, elválasztott gyalog és kerékpárút lenne, itt 
van egy probléma, mégpedig egy távközlési vezetéksor oszlopon, amit el kell helyezni, ennek 
van egy nagy költsége, amivel korábban nem volt kalkulálva. Ezt a vezetéket földbe kell tenni, 
hogy a későbbiekben sem legyen ezzel gond. A társasház előtt bekanyarodnak a kerékpárúiról 
az épületek elé, itt kijelölés van, egyszerű felfestéssel közlekednek a kerékpárosok. Eljönnek 
egészen az utca végére és a tűzoltó laktanyánál épített kerékpárúinál a Temető utcára, onnan 
pedig felfestéssel jönne végig az önkormányzat felé, Erzsébet utca, Gödrei árok.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy bármelyik verzió lenne, ez mindig maradna.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, az ábrán látható, hogy a depónia lábánál a hidat hol 
kellene megépíteni és ez egy komolyabb híd, mert szélesebb a Baranya-csatorna. Ez komolyabb 
átvezetést jelent. A távolság kb. 45 m, tehát kb. 30 m-es hidat kellene építeni. Ez ebben a 
formában nincs benne az eredeti költségvetésben, egy kisebb híd költsége van benne.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy milyen költsége 
van ennek a tervezésének?

Gál János mérnök, szakértő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb. 20 mFt. A keleti 
oldalon ugyanúgy a töltés lábánál mennének végig. A geodéta kolléga arra hívta fel a figyelmét, 
hogy a nyugati oldalon 10 telket érintenek, a másik oldalon közel 70 telket érintene. Ez a 
nyomvonal biztosítja az iparterület elérését. Viszont a sok ingatlantulajdonos és a vele járó 
nyilatkozatok megtétele erősen befolyásolja a döntéshozókat. A nyomvonal rajzolásánál 
észrevették, hogy van egy vízműterület, ami mellett van egy út, az ábrán látható egy keskeny 
szakasz, ez kb 2,5 m, ha itt eltudnak menni a kerékpárúval mellette, akkor jó, ha nem, akkor 
meg kell kerülni a vízműépületet. Itt viszont azon kell gondolkodni, hogy közös földút és közös 
kerékpárút, tehát vagy elválasztják, vagy közösen használják. Van egy keleti oldalról bejövő 
vízfolyásuk a Baranya-csatornába, itt viszont újabb hidat kell építeni, ami kisebb, mint az előző.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy az eredeti 
költségvetésben azt a hidat mennyivel tervezték?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 9 mFt-tal volt benne.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy ez jó lenne, mert elérnének vele Oroszlóig, a 
kovácsszénájai útra. Itt kellene építeni egy kis töltést az árok felett. Viszont a legbonyolultabb 
az ingatlan szempontjából ez a nyomvonal. Itt azt beszélték, hogy az iparterülethez kivezető út 
a nagyfeszültségű villanyvezeték közelében lenne, ez az ábrán látható.
A III. verzióval kapcsolatban elmondta, hogy a tűzoltó laktanyánál beérkeznek, a temető felé 
indulnának el. Itt következik a vasúti keresztezés, itt felfestés van, itt a közúton közlekedő 
kerékpárosokra a kresz általános szabályai vonatkoznak. így érünk el a temetőig.
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A temetőtől indul a földút és a godisai állomáshoz ér ki. Amit biztosan tudnak, hogy problémát 
okoz, az a telkeknek a szélessége. Ami maga a földút az jelen pillanatban 7,40 cm. Ebbe kellene 
beletenni a 2,36 cm-os kerékpárutat, fél-fél m padkával, így már 3,5 m-nél vannak, illetve ha 
mezőgazdasági földútként üzemelne tovább, akkor ez minimum 3,5 m és itt van még 1-1 m 
padka, itt már 9 m-nél járnak, továbbá el kellene választani őket. A 2,36-os kerékpárúton nem 
fér el a traktor, a 3,5 m-es utat pedig indokolni kell, hogy miért van szükség ilyen szélességre, 
ezt a Támogató Szervezet nem fogadja el. Továbbá erősített útburkolattal kellene végig építeni 
2800 m-en keresztül. Tehát el kell választani a földúttól. A domborzattól függ, hogyan tudják 
elhelyezni a nyomvonalat. Végig járták, van olyan szakasz, ahol már a földút mellett kvázi 
meredek rézsű van, 1-1,5 méteres rézsűnél ott a szántóföld. Itt csak a domboldal irányába 
tudnak menni és abból kell kivenni területet, amit ki kell sajátítani. Itt két lehetőség van, vagy 
minden ingatlanhoz nyitnak egy bejárót és itt erősített burkolatot tesznek, esetlegesen, ha ebbe 
a tulajdonosok beleegyeznek, illetve a közúti hatóság beleegyezik, az önkormányzat, mint 
kezelő, azt esetleg meg lehet oldani, hogy két telekhez egy bejáró lenne.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy a földút mellé lenne egy árok?

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ez akkor van, ha 
külön van kerékpárút és földút. Külön kell a bejárásokat megoldani, mert keresztezik egymást.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy a 2,36 m-es aszfaltszélességen egy traktor nem 
fog elmenni, úgy nem tudnak pályázni, hogy ezen traktorok menjenek. Gondolkodott abban, 
hogy milyen elválasztást lehetne találni a két pályaszerkezet között. Először arra gondolt, hogy 
legyen egy árok, de akkora kellene, hogy azon a traktor ne menjen át.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ezt inkább 
személyautók használnák, nem igazán a traktorok, hiszen jóval kevesebb az út ezt a települést 
megközelíteni, mintha körbe mennének.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy majd arra gondolt, hogy legyen olyan, mint az 
autópályán lévő beton elválasztóelem, de véleménye szerint a traktor ezt könnyedén arrébb löki, 
hiszen erőgép. Akkor a következő, hogy tegyen szalagkorlátot 2800 méteren keresztül, illetve 
megszakítva ott, ahol áthajthat. Viszonylag neki nagy szélessávot kell biztosítani, hogy rá 
tudjon fordulni minden egyes ráhajtásnál. Kérdés, hogy mennyire biztos fém műtárgyakat 
kihelyezni egy olyan területen, ahol kevés, illetve korlátozott a biztonsági felügyelet, nincs 
közvilágítás. Félő, hogy emiatt eltulajdonítják ezeket a tárgyakat.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ha 10 méterenként tennének egy betoncölöpöt?

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint a legolcsóbb 
megoldás az lenne, hogy egy erősített pályaszerkezetben gondolkodnának. Ha a plusz tárgyakat 
meg kell építeni, az irracionális költséggel jár.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy akkor az már nem kerékpárút, hanem közút. De 
a pályázat kerékpárúira szól.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Hömyéken van két nagy létszámmal működő 
cég, tehát fontos lehetne ebben is gondolkodni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elhangzott, hogy a 7,4 m-hez hozzá kell tenni még 2 m-t.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy ez a jelenlegi út széle, mert itt van még egy 
ingatlan és ha tovább mennek a rajzon, akkor látható, hogy egy árok a telke. Tehát itt egy olyan 
telekrendezést kell tenni, hogy a 0213. hrsz-ú árkot helyre kell tenni.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy milyen széles 
az árok?

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy kb. 3 m. Az ábrán látható, hogy elöl 7,4 m, de 
van olyan hely, ahol már csak 5,6 m.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy átlagosan 3 m-t biztosan meg kellene vásárolni.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy ennél többet, azért többet, mert 1,8 m szélességű 
árkot még hozzá kell tenni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, emellett felhívták a figyelmüket arra, hogy elválasztok is 
kellenek ebben az esetben, továbbá a csapadékvízelvezetést is meg kell oldani. Nagyon nagy 
területnek kellene megoldani a vízelvezetését. Úgy tudja, hogy erre külön tervet kell készíteni.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, elképzelhető, meg kell kérdezni. Viszonylag nagy 
terület vízrendezése történne meg, arra biztosan kémek vízjogi engedélyt vagy nem. De az 
biztos, hogy be kell nyújtani és majd eldöntik.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha már valamihez engedély szükséges, akkor a földút mellé 
is kell, ha marad rész, akkor ott is kell árkot építeni, továbbá kötelező lejáratokat biztosítani.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy probléma van, hiszen nincsenek befogadók. A 
térkép mutatja, hogy hol van valamilyen átvezetés. Ez tulajdonképpen a vasútra vezeti át a 
csapadékvizet. Tehát ez nem egy szerencsés dolog. A rendszer az az, hogyha valamibe 
belenyúlnak, akkor mindennek meg kell felelni, ami éppen érvényben van jogszabály. Ebben 
az esetben a MÁV szervezet sokára intézkedne. Itt találtak egy befogadó pontot, a többi 
szakaszon tulajdonképpen nincs, mindenhol a vasúti árok lenne a befogadó. Tehát a 
csapadékvízelvezetés ilyen oldalról eléggé bizonytalan, amellett, hogy nagy mennyiségű 
csapadékvizet kellene rendezni, nincs befogadójuk.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, kimondható-e ennek a verziónak az elvetése? Hiszen 
több szempontból problémás.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint igen.

Török Árpád geodéta elmondta, hogy a nyugati oldalon végig egy domb van. Az összes víz 
ide folyik le. A térképen látható barna vonalak szintvonalak. A tervező a vizet nem vezetheti rá 
a szántóföldre.

Gál János mérnök, szakértő az V. verzióval kapcsolatban elmondta, hogy ezzel 
összefüggésben az oroszlói polgármester tett javaslatot. Ahogy elhagyják Oroszlót, jobbra 
elindul felfelé egy kerékpárúinak nevezhető utacska egészen a temetőig.
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Ezzel annyi a probléma, hogy a kerékpárúinak a szélessége 1,6 m, itt pedig 2,36 m kellene, 
plusz a padkák, tehát kb. 80-90 cm hiányzik. Ha ebben gondolkodnának, akkor ezt 
mindenképpen meg kell szélesíteni. A hátránya ennek az, hogy ahol szélesítenek, ott 
megsüllyed, ahol mellé töltenek. Felmerült egy olyan verzió, hogy menjenek be a volt 
sertéstelep felé. A rajzon látható, hogy a felmenő út nem megy tovább, hanem megkerüli a 
temetőt. Ha arra mennének tovább a kerékpárúttal, akkor arra véleménye szerint senki sem 
biciklizne, hanem inkább egyenesen menne. Tehát ha egyenesen vinnék tovább a kerékpárutat, 
akkor bele kellene nyúlni a mellette lévő telekbe belemenni és úgy tovább menni. Viszont nincs 
folytatása az útnak, hanem ami a térképen is látszik, talán magántulajdonban van.

Dr. Kaidon Béla jegyző javította, hogy az állami út.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, az építési hatóság elsőkörben nem is a műszaki 
paramétereket nézi, hanem azt, hogy a telkek hogyan vannak érintve, tehát alapvetően először 
a jogi szempontokat nézi. Ezután jönnek a műszaki kérdések.
Ha erre szeretnének tovább menni, akkor itt ezt az utat kvázi meg kellene hosszabbítani, a kettőt 
össze kellene kötni. Ami ezzel probléma, hogy itt ez a felhajtó út meglehetősen meredek, ezzel 
kapcsolatban úgy gondolja, hogy ez nem felel meg az útügyi előírásoknak. Ezért próbált egy 
olyant találni, hogy a szintvonalaknál minél kisebb esések legyenek. Majd lehetne menni az út 
melletti szakaszon, majd eljutnak a Téglagyárig, viszont az előtt nem lehet elvinni a 
kerékpárutat. Tehát ennek a következménye az, hogy valahogyan át kellene menni az út másik 
oldalára. A 66-os útnak a keresztezése rendkívül veszélyes. Lehet keresztezni aluljáróval vagy 
felüljáróval, de ennek nagyon magas a költsége. Itt egy esélyt lát arra, hogy egy olyan helyen 
megépíteni az átvezetést akár szintben is, ahol viszonylag jól belátható az útszakasz és van egy 
másik útkereszteződés is, mert a nyugati oldalon van, de a keleti oldalon nincs. Ha ott is lenne, 
akkor ezt ki lehetne világítani, táblázni, hogy mire kell figyelnie az autósnak, akkor itt esetleg 
volna esélye az átvezetésnek. Ha az útnak a déli oldalán mennének át, akkor egy útkeresztezés 
lenne és a nyugati oldalon tudnának haladni, mert ott ki van alakítva az ipari út. Azt látta, hogy 
van olyan széles, tehát itt ki lehet alakítani a kerékpárutat. A végén már az ingatlannál a kerítés 
az út szélén van. Tehát itt a IV. és II. verzió szerint folytatódna a nyomvonal.

Dr. Kaidon Béla jegyző a térképen látható az iparterület 2 ha-os területe, ami terhelve van 
közel 20 mFt-tal, innen kivenni valamennyit, az nehéz feladat lenne.

Gál János mérnök, szakértő ezért javasolta, hogy kerüljék meg.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt sem lehet.

Gál János mérnök, szakértő ezt nem tudta. Akkor mondaná a következőt, hogy a temetőút 
végétől a csomópontig eljönnének. Az biztos, hogy a 66-os út vonalán képtelenség bármilyen 
kerékpárutat elvinni. A keleti oldalon talán van hely, gyakorlatban vagy elfogy a telekkönyvi 
hely, mint a térképen látható. Tovább menve támfalat kellene építeni. Ha le is érnének az út 
aljára, akkor ismét keresztezni kell a 66-os utat, nem belátható és nincs megfelelő szélesség 
sem. Kerékpárutat nyugati irányba már nem igen tudnának, tehát a kerékpárosokat rá kell 
engedni egy olyan forgalmas útra, ami nagyon veszélyes.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy megbeszélést tartottak ez 
ügyben. A megbeszélésen részt vett Niedling Gyula az Agro Rt. vezetője.
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Nyilatkozatában elmondta, hogy ő akkor partner ebben a kérdésben, ha a szárító felöli oldalon 
megy az út és az ő dolgozói kerékpárral ott tudnának közlekedni. Tehát ő a földterületeit csak 
ebben az esetben adja el.

Dr. Jusztinger János alpolgármester úgy látja, hogy jelenleg két opció marad, mert a másik 
kettő opció kivitelezhetetlen. Megkérdezte, hogy arról lehet szó, hogy az önkormányzat 
megcsinálja azt, amit Niedling Gyula kért?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nem kér kerékpárutat, ő egy betonozott járdát 
kér a dolgozói miatt. Onnan folytatná tovább Felsőegerszeg Község Önkormányzata a 
Téglagyárig. A szárító felöli oldalon a 66-os út melletti terület Vázsnoké.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy sajnos mindegyik 
verziónál van rendezetlen földtulajdon. A II. verzió logikusnak tűnne, itt két ingatlanon megy 
át a kerékpárút. De itt is van hagyatéki probléma. Sőt NFA-s földekről van szó.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, néztek más megoldást is, mely szerint menjenek el a 
benzinkút mögött, földmunkákkal megoldható is volna, de ott van a Baranya-csatorna, tehát 
ismét keresztezni kellene és hidat kellene építeni. Megnézték a mostani hidat és az teljesen 
alkalmatlan arra, hogy rávigyék a kerékpárutat.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint műszakilag 
megvalósítható lehet a II. és IV. verzió. Ha nem, akkor a IV-ből és az V-ből kell egyet 
összeállítani, ahol kikerülnék a sok ingatlan tulajdonosát.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy a II. verziónál elszeretnék érni az iparterületet és 
Téglagyárat, akkor ugyanúgy kell a híd a Baranya-csatornán keresztül.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, ha járdát építenének a szárító elé, akkor nem kell hidat 
építeni.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy az iparterületet érinteni kell 
vagy sem?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem. Az eredeti pályázatban a 
nyertes pályázatban ezt elfogadták. A nyomvonal nem változik, pár méterrel kerül arrébb.

Török Árpád geodéta személy szerint fenntartásai vannak 68 ingatlantulajdonosi 
viszonyokkal kapcsolatban. Ennyi szerződést letárgyalni, külön ügyvédet ezért megbízni. 
Nyilván az ügyvédi költségeket is fizetni kell. Szükség lesz talajvédelmi tervre is. A 
földvédelmi járulék, itt feltételezte, hogy esetleg elég lesz 3 m adott hosszon. Ez lehet, hogy kb. 
3 mFt.

Rabb Győzőné polgármester összefoglalva elmondta, hogy az eredeti verzió marad, a többit 
elvetik.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a II. verziónál, ha abban maradnak, akkor 
mindenképpen egyeztetni kell a földhivatallal, az egyeztetés eredményéről majd tájékoztatja a 
testületet.
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Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy nem egyszerű eset, 
például visszavásárolhatja az Állam és akkor onnét kell megvenni, a tulajdonos nem adhatja el 
az NFA hozzájárulása nélkül. Jelenleg a tulajdonos elhunyt, de a hagyaték már lezárult.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy mennyibe kerül a szárítóhoz 
vezető járda megépítése?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy beszélt már Merk Zsolt ügyvezetővel ez ügyben, 
kérte, hogy számolja ki az 1,5 m szélességű út megépítésének költségét.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mennyi a pályázat elnyert összege?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 350 mFt.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a Sásdról kimenet nem a benzinkút 
felé volt? Nem érti, mert így semmilyen munkahelyet nem érint.

Gál János mérnök, szakértő szerint el kellene azon gondolkodni, hogy eljönnek a II. verzióval 
errefelé, de amikor Rigl Gáborékkal itt egyeztettek, akkor itt is felmerült a kérdés, hiszen a cél 
az iparterület elérése volt, ez volt a pályázatban is. Tehát ezt most majd a pályázatban indokolni 
kell, hogy miért nem érinti majd a nyomvonal.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok véleménye szerint lehet, hogy egy hidat mégis 
érdemes lenne építeni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem. Érvényes, elfogadott pályázatuk van, mely 
szerint az a nyomvonal, melyet a II. verzió tartalmaz. Nincs nagy különbség, mert nem a 
depónián megy, hanem mellette. Ami nagy gond. az a vasúti átkelőhely. Ez mennyibe kerülne?

Gál János mérnök, szakértő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb. 17-20 mFt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, vannak indikátorok, van jóváhagyott nyomvonal. A II. 
verzióval azért érdemes foglalkozni, mert az gyökeres változást nem eredményez. De minden 
más ettől eltérő változást meg kell indokolni, alá kell támasztani. Itt nem kell levezetni, mert 
gyakorlatilag nem tértek el az eredetitől. A vasúti átkelőhely az továbbra is probléma.

Gál János mérnök, szakértő elmondta, hogy a vasúti átkelőhely és a telekvásárlások is 
forráshiányosak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a folyómétert hozni kell, a telekvásárlásra nincs 
előirányzat.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy miért kötelező átmenni a Kaposvári 
utcán a vasúton?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, mert ez van a pályázatban.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a nyomvonalat 
megváltoztathatják.



Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, megváltoztatható, de az már olyan lesz, mint egy új 
pályázat.

Rabb Gvőzőné polgármester az is lehet, hogy jobban átmenne ez a dolog, ha Hömyék felé 
indítanák, megindokolva, hogy itt vannak vállalkozások.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a hulladékudvart meg lehet kerülni?

Gál János mérnök, szakértő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, akkor a szántóból 
kell elvenni.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a II. verziónál 
forráshiányosak?

Gál János mérnök, szakértő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a vasút és a földek miatt 
igen.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy építeni kell 3,5 km 
hosszú kerékpárutat, a vasúti átjáróra tervezhetnek 20 mFt-ot, a tervezésekre is kb. 20 mFt-ot 
tervezhetnek, 10 mFt a hídra, akkor marad 300 mFt, ebből meg kell tudni építeni a kerékpárutat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az előkészítésre 18 mFt van.
A földhivatalnál egyeztetni kell, tanácsot kell kérni, hogy a nevezett földekkel mi a helyzet. 
Meg kell tudni, hogy a nyomvonalmódosítást megtárgyalják-e, tehát itt is egyeztetni kell.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a földhivatal nem 
fogja kiadni senkinek a szerződését.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a következő ülésre a megyeieket is meghívja 
majd ez ügyben.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint legyen B 
alternatíva is, mert, ha ismét egy marad és valamitől elbukik, akkor megint nincs tovább. Ki 
lehet kerülni a 68 tulajdonost úgy, hogy eljönnek felül egyészen a faluig, mintha az V. verzió 
szerint jönnének, eljönnek az iparterületükön egészen a széléig, ott van az Ozsgyán féle föld és 
a Niedling Gyula földje, továbbá még egy sásdi gazdának, eljönnek a faluig, ott lemennek a 
partig és máris marad kb. 10 tulajdonos.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, ha a keleti oldalon mennek, akkor szükség 
van egy hídra a kisároknál.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte a mérnök úrnak és a geodéta úrnak a részvételét 
és felkészülésüket a napirendi ponttal kapcsolatban.

Gál János mérnök, szakértő és Török Árpád geodéta távoztak a képviselő-testületi ülésről.
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Dr. Kaidon Béla jegyző összefoglalva javasolta, hogy nézzék meg a II. verziónál a 
tulajdonjogszerzés jogi hátterét, továbbá ehhez kapcsolódóan a konzorciumi partnerrel 
egyeztessenek, hogy van-e mód és lehetőség arra, hogy ők mit látnak, kérjenek állásfoglalást, 
hogyha Hömyékre átvinnék ezt a nyomvonalat.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a mérnöki alternatívák közül a II. 
verziót támogassa, azzal, hogy keressék meg az illetékes hatóságot a tulajdonszerzés jogi 
körülményeinek tisztázására, valamint a belterületi nyomvonal módosításának jogi 
lehetőségeiről kérjen szakvéleményt a konzorciumi partnertől.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

121/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Gál János szakmérnök által 
felvázolt kerékpárútnyomvonal kijelölésének alternatívái közül a II. változatra 
hozandó végleges döntéséhez azonban szükségesnek tartja a Baranya csatorna 
nyugati depónia melletti földterületek tulajdonjogának tisztázását, illetve az 
ezekkel összefüggő korlátozások felderítését. Ez ügyben felkéri polgármesterét, 
hogy az illetékes hatóság állásfoglalását kérje ki.
A Képviselő-testület ezen nyomvonal vonatkozásában támogatja a belterületi 
pályázati nyomvonal felülvizsgálatát is, különös tekintettel a Kaposvári utcai 
vasúti átkelőhely megnövekedett előre nem tervezett többletköltségeire.
Felkéri a polgármesterét, hogy a Megyei Önkormányzat Hivatalát, mint 
konzorciumi partnert keresse meg és szakmai egyeztetést folytasson a 
nyomvonal módosításáról, melynek értelmében a Temető utca Hömyék közötti 
vasúti kereszteződésen haladna át a kerékpárút Hömyékre legalább a 
haranglábig.
A konzorciumi partner és az illetékes hatóság állásfoglalása alapján tájékoztassa 
a testületet.

Határidő: november 15.
Felelős : Rabb Gyözőné polgármester

3./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Szabó Gyula Sásd, Kaposvári utcai 
lakos levelet írt, mely szerint mederlappal szeretné a háza mögött az Anna utca fele a meglévő 
kis árkot kirakni. Javasolná a testületnek, hogy segítsenek neki ebben.

13



Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Kossuth Lajos utcában maradt jónéhány mederlap, 
azzal megoldható lehetne.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok kérte, hogy állapodjanak meg 
írásban Szabó Gyulával, hogy tekintse úgy, hogy az önkormányzat a vízelvezetési 
kötelezettségének eleget tett és további felelősséggel nem tartoznak feléje, bár eddig sem 
tartoztak feléje.

Rabb Gvőzőné polgármester levelet kaptak a sásdi posta vezetőjétől, mely szerint a veszélyes 
fa miatt nehéz a kijárás. Annak idején szó volt arról, ha lehullanak ősszel a levelek, akkor meg 
kell bízni kertészbrigádot az ügyben, hogy akik az utakon lévő fákat rendbe teszik. Több helyről 
szeretne árajánlatot kérni ez ügyben. Ezt most mindenképpen meg kell csinálni.
Dr. Bánfi Zoltán háziorvos felmondta az ügyeleti ellátásra vonatkozó szerződést. Ez ügyben 
egyeztető fórumot tartott a polgármesterekkel, ahová őt is meghívta. Erre az ülésre olyan levelet 
nyújtott be, amennyiben nem adják meg az 5000,-Ft/óra díjat az orvosoknak, akkor ő ezt tovább 
nem tudja vállalni. A mai napon megkérdezte tőle, hogy vannak-e orvosok, akik jönnének, azt 
mondta, hogy nem talált orvost. 2019. április 26-án jár le a felmentési ideje, mert akkor jár le a 
6 hónap. A jövő hét folyamán fog egyeztetni egy céggel, akik ilyen ellátást végeznek, 
Simontomyán végzik az ügyeleti ellátást.
Megkereste őt a Bm. Kormányhivatal Járási Tisztiorvosi Szolgálata, mely szerint 
elsősegélynyújtó tanfolyamot fognak indítani az óvodában, iskolában. Mindezt pályázati forrás 
keretein belül végzik.
A HEP programmal kapcsolatban a munkacsoportokkal folyamatosan egyezkednek. 
Megköszönte Koszorús Tímea aljegyző asszonynak a munkáját. A honlapon fent van, bárki 
megnézheti a programot.
A szociális tűzifa támogatással kapcsolatban elmondta, hogy kaptak 258 m3 fát, tavaszról 
megmaradt 56 m3, így összesen 314 m3 fa áll rendelkezésre. A hétfői napon a Humánügyek 
Bizottsága 285 m3 fa kiutalásáról döntött.
A sásdi utak kátyúzásával kapcsolatban elmondta, hogy mindenki kézhez kapta a levelet, mely 
szerint 8.000,-Ft/m2 áron készítették volna el, majd 7.000,-Ft/m2 lett a vége. A hétfői napon a 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megvitatta és megrendelte a munkák 
elkészítését.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, bíznak abban, hogy a Hősök terét 
majd a zöldváros projekt kapcsán felújítják, de van olyan rész, ami addig nem várhat, tehát ezt 
is mindenféleképpen meg kellene oldani.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy 2018. október 29. napján volt a közbiztonsági 
fórum a Sásdi ÁMK épületében, ahol az új megbízott rendőrkapitány helyettes úr Balog László 
is jelen volt. Személy szerint megköszönte a Sásdi Rendőrőrsnek a munkáját.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től válaszlevél érkezett az 
önkormányzat megkeresésére a gyalogátkelőhely létesítése tárgyában. Ezt a levelet a holnapi 
nap folyamán emailban fogják kiküldeni a testületi tagok részére. A következő testületi ülésen 
tárgyalni fogják majd.
2018. szeptember 28. napján tartották a Vidám Kórusok Találkozóját, megköszönte Pintér 
Gábor képviselő úrnak a színvonalas szervezését. Megköszönte a vállalkozóknak a 
felajánlásaikat. Nagyon örült annak, hogy két testvértelepülésük kultúrcsoportja is részt vett a 
rendezvényen.
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2018. szeptember 29. napján rendezték meg a Pite- és Borfesztivált. A rendezvény jól sikerült, 
jó idő volt, a műsorok színvonalasok voltak. Nagyon sok pitét sütöttek. Megköszönte az ÁMK 
dolgozóinak, a főzőcsapatoknak. Sohonyai Bernadettnek és a konyha dolgozóinak, és 
mindenkinek a munkáját, aki segített a rendezvény szervezésében, lebonyolításában.
2018. október 1-7. napjáig tartották meg az Országos Könyvtári Napok rendezvényét. Ennek 
keretében került sor az Aradi Vértanúk ünnepségére a Szoborkertben lévő kápolnánál, az 
ünnepségen a Sásdi Szakközépiskola tanulói műsorral készültek. Megköszönte az általános 
iskola VI. évfolyam tanulóinak a műsorát, melyet az október 23-i megemlékezés miatt adtak. 
Nagyon szép volt a megemlékezés.
Elmondta, hogy a mogilányi választás lezajlott, ismét Piotr Piotrowski lett a polgármester. 
Levélben gratulált a képviselő-testület nevében polgármester úrnak a választáshoz. Utána nézett 
a testvértelepülési megállapodásnak, úgy látja, hogy ezt majd meg kellene újítani.
Tervei között szerepel, ha legközelebb mód és lehetőség lesz rá, akkor majd aktualizálni kell a 
megállapodás tartalmát és alá kell írnia a két település polgánnesterének. Az általános iskolának 
fontos a diákok csereutaztatása, üdültetése. Az általános iskola pályázott, de nem nyert.
2018. november 6. napján volt a Katasztrófavédelmi Őrs avatása. Megköszönte a képviselő- 
testület tagjainak az ünnepségen való részvételüket. A ma megjelent Dunántúli Naplóban is 
cikket írtak az átadásról. Megköszönte az ÁMK-nak a helyszín biztosítását az állófogadás 
megtartására. Külön megköszönte az ÁMK dolgozóinak, a konyha dolgozóinak a munkáját, 
ígéretet tettek arra, hogy az óvodás és iskolás gyerekek majd meglátogathatják az Őrsöt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a gyepmesteri feladatokra a tervezet elkészült, 
kiküldte a képviselő-testület tagjai részére. Elküldte Komlóra, a megállapodás még nem jött 
létre, mert az ottani társulási tanácsnak ezt tárgyalnia kell.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogyha a Fáy A. utcában rókát 
láttak, ez arra is vonatkozna?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy arra nem vonatkozik.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy lehetőség van 
csapdát állítani.

Dr. Kaidon Béla jegyző az uszodával kapcsolatban elmondta, hogy az uszoda közművek 
bekötésére megkötötték a szerződést a kivitelezővel bruttó 6.250 eFt áron. Ennek a forrása az 
elkülönített pénzalap, a DRV Zrt-vel egyeztettek, ők segítettek kivitelezőt találni, ők veszik át 
majd üzemeltetésre is. Bíznak abban, hogy ebben a hónapban ez megvalósul. Többször tartottak 
már helyszíni szemlét, most újra dolgoznak az uszodánál.
Elmondta, hogy a Közösségi Házra beadott energetikai pályázat alapján, napelemek 
felszerelésében gondolkodtak. A pályázatra hiánypótlást kaptak, ezt pótolták és várják az 
elbírálást.
Tájékoztatta a testületet, hogy 2018. november 29. napjára tervezik a következő testületi ülést. 
Ezen az ülésen tárgyalnák mindenféleképpen a gyalogátkelőhely kérdését.
A zöldváros és a piaccsamok pályázatuk kapcsán a konzorciumi partnerük a megye meghirdette 
és nyertese is van a közbeszerzési szakértőre. (Tunyogi Ügyvédi Iroda, Pécs) Hamarosan 
felveszik majd a kapcsolatot, hiszen sok dologban egyeztetni kell és elkezdik a tervezési 
feladatok előkészítését, illetve a tervező kiválasztását, ezt már a szakértővel kell egyeztetni.
A Sásd, Arad u.l. szám alatti ingatlan energetikai felújítása október végével befejeződött. 
Folyamatban van a műszaki átadás-átvételi eljárás. A pótmunkára a szerződést megkötötték, 
amit a testület külön elfogadott.
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Határidőhosszabbítás is volt a tartalék terhére tudtak még pénzt biztosítani nettó 3.200 eFt 
körül. A szerződés módosítását október 31-re változtatták. Amikor majd átveszik, ez kb. 
november vége körül lesz, akkor még ki kell majd festetni.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Somogyvári László festővel már beszélt ez 
ügyben, elvállalták. A hivatalos átadásra december hónapban kerül sor.

Dr. Kaidon Béla jegy ző a GYEP 1NFRA pályázat vonatkozásában megérkezett az első részlet, 
mely szerint a számlán 46 mFt van. Ezt a következőkre költik majd el az ütemterv szerint: nettó 
27 mFt-ot az eszközbeszerzésre, ezt idén közbeszerzéssel, kiválasztva valamilyen céggel fogják 
elvégeztetni. A közbeszerzési szakértő a Túri Ügyvédi Iroda lenne, velük most van aláírás alatt 
a szerződés. Mivel nagyon összetettek ezek az eszközök, ezért olyan céget próbálnak találni, 
aki ennek az egésznek felvállalja a beszerzését. A tervek szerint ezek az eszközök már 
kiosztásra kerülnének a különböző településekre. A mérföldkő szerint az idei évben kell még 
elvégezni a kiviteli terv elkészíttetését. A kiviteli terv nemcsak a sportpályán lévő ingatlan 
részleges felújítása és a játszótér megépítése lenne, hanem itt lenne még a rendőrség épületének 
részleges felújítása is (nyílászárócserék, fűtéskorszerűsítés, villámvédelem). Az idei évben meg 
kell vásárolni a mikrobuszt, erre most ajánlatokat fognak kérni.
A GYEP kapcsán Kisvaszar Község Önkormányzata érdekes megfogalmazású levéllel 
bejelentkezett, amelyben követeli a tulajdonjog-átruházást részére, mert állítja, hogy ezt nekik 
megígérték. Kérte polgármester asszonyt, miután elküldte részére a sásdi határozatot ezzel 
kapcsolatban, hogy tárgyaljanak.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy miért szeretné 
ő megszerezni az ingatlan tulajdonjogát?

Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, azt állítja, hogy valamikor ezt részére 
megígérték.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok úgy tudja, hogy annak a közösségi háznak a 
fenntartási költségeit senki nem fizeti, mert, hogy önkormányzati pénzből van finanszírozva és 
nem neki kellene fizetni. Egyedül a szippantást fizetik, mert itt már nagy volt a probléma.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ezt a GYEP-ből fizetik.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy annak idején a társulás ígéretet tett arra, hogy 
megkapják a tulajdonjogot, de nem kapták meg. Ő a tulajdonjogot kéri, követeli 
térítésmentesen. Arra gondoltak, ha kezelői jogot adnának, akkor ebben az esetben bérleti 
szerződést tudna kötni velük és visszaszámlázva megkapna mindent bérleti díjként a fenntartási 
költségeket is.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a beszámolóját. 

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

122/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadta.

4J  Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

írásbeli előterjesztés a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2017-2018-as nevelési 
évben végzett munkájáról szóló beszámoló, a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága megtárgyalta a 
napirendi pontot és elfogadásra javasolta a testületnek.

Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója mindenkinek megköszönte a segítségnyújtását.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt írásos előterjesztést fogadja el.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

123/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK Óvodája és 
Bölcsődéje működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázat beadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a testületi üléseken többször felmerült már az a 
probléma, hogy a bölcsőde férőhelye nagyon kevés, a bölcsődei ellátásra egyre több az igény. 
Látták, hogy van pályázati lehetőség. Közös megbeszélést kezdeményeztek, ahol Rudnay 
Balázs, Gálné Banizs Gabriella igazgató is itt járt jegyző úrnál. Beszélgettek arról, hogy jó 
lenne, ha a Szent Imre utcában lévő ingatlant, mely Gyurkovics János tulajdonában van, meg 
tudnák vásárolni, elsősorban ez parkolónak nagyon jó lenne. Tárgyalt már ez ügyben az ingatlan 
tulajdonosával, sajnos nagyon magas összeget (16 mFt) kért az ingatlanért. Véleménye szerint 
ez nagyon sok pénz. Ehhez hozzá kellene tenni még kb. 4 mFt-ot a bontási munkákra. Ezt 
követően megkereste Plesz Györgynét, akinek az előbb említett ingatlan mellett van az 
ingatlana, ő egyáltalán nem hajlandó eladni. 4 mFt-ot ajánlott azért a telekért, de nem fogadta 
el. A tulajdonos úgy nyilatkozott, hogy ő még építkezni szeretne ezen a területen.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint a Gyurkovics 
féle ingatlant kellene megvásárolni, ott lehet parkoló, zebra, hiszen jó nagy területről van szó. 
12 évvel ezelőtt 10 mFt-ért vásárolta meg a volt tejboltot, nem tartja soknak azt, amennyit most 
kér.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy megkérdezte Bódog Tamást is, akinek a 
nagymamája is ott lakik a volt tejbolt mellett, ez még tárgyalási szinten van. A későbbiekben 
bementek a volt költségvetési üzem udvarába, megnézték hátulról hogyan lehetne bemenni az 
óvodához. Az ott lévő műhelyeket le kellene bontani, mivel rossz állapotban vannak. Elhívták 
Boa Árpád tervező urat és Gálné Banizs Gabriellát, hogy gondolkodjanak abban, ahol Dr. 
Várnai József garázsépülete van, az után az óvoda udvarában, ha építenének egy emeletes 
épületet, ami az új bölcsőde lenne. Fontos, hogy ne kelljen új konyhát építeni, mert a tisztiorvosi 
szolgálat részéről elhangzott, hogy csak abban az esetben lehet kialakítani, ha a meglévő 
konyhát használják, az új résznél egy tejkonyhát kell kialakítani.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, először a pályázati feltételekről volna szó, a pályázatot a 
Pénzügyminisztérium írta ki. Legkésőbb márciusig kell benyújtani a pályázatot, de a beérkezési 
sorrend nagyon fontos. Bölcsődei férőhely bővítésről van szó vagy új bölcsőde építéséről, 
ezekre lehet pályázni. Férőhelyenkénti bővítésnél maximum 4 mFt-ot ad, új építésénél 
maximum 8 mFt-ot ad. 4,5 milliárd forint van országosan, sajnos nem sok, mert átlagosan kb. 
30-40 bölcsőde tud pályázni.
Következő feltétel, újat is lehet építeni önkormányzati tulajdonú területen és önkormányzati 
tulajdonú kell, hogy legyen. A jelenlegi bölcsődéjük óvodai épületben van, a szomszédságában 
lévő épületrész is oda tartozik, ami bérleményként funkcionál. A jelenlegi adottságok mellett 
elsősorban bővítést igényelne. Viszont ahhoz, hogy ne bővítésben gondolkodjanak, hanem új 
építésben, ahhoz egy szakmérnöknek hivatalosan igazolnia kell, hogy az az épületrész, ami 
rendelkezésre áll, alkalmatlan arra, hogy egy új csoportot bővítményként ki tudjanak alakítani. 
Együttesen kint voltak, körbejárták a lehetőségeket. Abban maradtak, hogy bővítésről szó nem 
lehet, mert alkalmatlan, kicsi a hely. A polgármester asszony és az intézményvezető bölcsődei 
szakértővel már megvizsgáltatták ezt a kérdést. A rajzon megmutatta, hogy melyikről területről 
lenne szó. Ezen a helyen lehetne egy 100-120 m2-es épületet felépíteni. Ennyi hely elég a 
mérnök becslése szerint. Két bölcsődei csoportban 20 gyermek elhelyezése lehetne. Az építési 
előírásoknak megfelel. Az intézményvezetőnek hivatalosan igazolnia kell, hogy a 12 gyermek 
mellett van 8 olyan igény, akiknek a felvétele férőhelyhiány miatt lett elutasítva vagy sorban 
áll. Meg kell indokolni azt is, hogy ahonnan kihozzák a jelenlegi bölcsődei csoportot, arra az 
óvodának a kötelező feladatainak ellátására szüksége van. Nem maradhat kihasználatlanul 
önkormányzati épület.



Lehetőségeket kell találni arra, mérnök úr megnézte, hogy hátul a volt asztalos műhelyt le 
kellene bontani, erre a pályázat lehetőséget ad, és ennek a helyén parkolókat lehet kialakítani. 
Ez azért is lenne jó, mert ha az ügyeletre és az orvosi ellátásra ezt az épületet számításba vennék, 
akkor amúgy is szükség lenne parkolóra. A pályázati feltételek között bőven a 8 mFt-tal ha 
felszorozzák a 20 férőhelyet, akkor 160 mFt lenne. Kb. 60-80 mFt-ba kerülne, de az építés 
mellett az összköltség 30 %-áig eszközöket is lehet vásárolni (bútorok, játékok, stb.) A 
jogszabályok alapján az intézményvezető asszony majd összeírja és becsatolják mellékletként. 
Melegítő konyhát is kell építeni majd. Az akadálymentesítést is majd meg kell építeni, 
energetikai korszerűsítésről is beszélni kell. Boa Árpád tervezővel tárgyalnak ez ügyben. A 
testületnek olyan döntést kellene hoznia, mely szerint elhatározza, hogy a bölcsődei férőhely 
bővítési pályázatot beadja azzal, hogy új bölcsődét építenek, majd a tervező által meghatározott 
költségbecslést veszik alapul.
A megvalósítás összköltségének 5 %-a önerő, amit az önkormányzatnak le kell tennie, ez 4 
mFt. A tervezővel szóbeli egyezséget kötöttek, ha és amennyiben úgy dönt a testület, hogy ezt 
elindítják, engedélyes tervet kell készíteni, kötelező jogerős építési engedélyes tervet csatolni a 
pályázathoz. Ha most ezt elkezdik, akkor egy hónap alatt el lehet készíteni. A verzió szerint, ha 
nyer a pályázat, akkor az előkészítésre itt is van 10 %, amiből a tervezőt kifizetik, az 
összköltségnek 3-3,5 %-a, ami kifizethető. Amennyiben nem nyer, akkor 100 eFt költségtérítést 
kér. Rudnay Balázzsal is beszéltek, ha nyer a pályázat, akkor ő is részt vesz a pályázat 
elkészítésénél. Amennyiben nyertes pályázat lesz, akkor kb. 1 mFt lenne a díjazása. Ha nem 
nyer a pályázat, akkor bruttó 200 eFt költségtérítést kér. Az építendő bölcsőde épületének a 
helye mindenképpen ezen a helyen kell, hogy legyen, mivel a jelenlegi konyha is ott van.

Gálné Banizs Gabriella intézményvezető elmondta, hogy a jelenlegi jogszabály alapján 3 
csoportnál kell önálló intézményként működnie. Ebben az esetben nem lenne önálló intézmény.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint, ha
megvásárolnák az ingatlant, akkor annak a lebontását is támogatja a pályázat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a rajzon látható a tejbolt, a melléképület, az épülettől kb. 1 
m-re van a határ és ez egyenesen hátramegy. Ez kb. 3000 m2-es terület.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint, ne
gondolkodjanak ebben, vásárolják meg.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a mellette lévő terület, amely Plesz Györgyné 
tulajdona, ez a terület is több 2000 m2-nél.
Több alkalommal szó volt már arról, hogy kinyissák oldalról, a Szent Imre út felől az óvodát 
vagy sem, érdemi döntések nem születtek. Sajnos Gyurkovics János nem döntött véglegesen 
arról, hogy eladná. Plesz Györgyné tulajdonos határozottan azt mondta, hogy nem adja el. Ha 
a testület egyetért vele, november 29. napjáig értékeltessék fel a Plesz féle ingatlant, hozzák be 
a testület elé, tegyenek hivatalos vételi ajánlatot határozattal, és amennyiben nem teszi meg, 
akkor el kell indítani a kisajátítást. Véleménye szerint ez 1 éven belül megtörténik.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint jól hangzik a 
kisajátítás, de ez egy éven belül nem lesz meg, főleg, ha megtámadja bíróság előtt, akkor aztán 
még több időbe telik. Nyilván egyszerűbb olyan személlyel szerződést kötni, aki hajlandó 
eladni a területet, mint aki egyáltalán nem szeretné eladni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogyha 2 év múlva tudják kinyitni, akkor 2 múlva nyitják 
ki az óvodát.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok ezért egyszerűbb megoldás, ha 
Gyurkovics János területét vennék meg.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a holnapi nap folyamán ismét fog vele beszélni 
ez ügyben.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy Gyurkovics Jánostól több 
verzió is elhangzott már.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testületnek a bölcsődei pályázat beadásáról kellene 
döntenie 5 %-os önerő vállalásával 2 csoport indításával a nevezett területen. Meg kell bízni a 
Boa Árpád tervezőt az engedélyes terv elkészítésével, amennyiben nem nyer a pályázat, akkor 
100 eFt a megbízási díja.
Véleménye szerint Gyurkovics Jánost meg kellene hívni bizottsági ülésre.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok személy szerint azzal, hogy a 
mentőállomással, az Agro Rt-vel oldalparkolót üzemeltessenek, azt egy legutolsó C verziónak 
képzeli el, mert nem is biztonságos, nem is túl jó. Hosszú távon az lenne a jó, hogy a volt 
tejboltot vissza kell vásárolni.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte hány személyautó férne el a mentőállomás mögötti, 
jelenlegi asztalosmühely területen?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy mutatja a kivetített térképen, az óvoda hátsó 
udvarában legalább egy kocsisomyit igénybe lehet venni, legalább kb. 20 autó tud parkolni. Az 
biztos, hogy másik parkolónak nem lesz jó. Arra jó, hogy az óvodás gyermeket szállító szülő 
leparkol és utána elmegy a parkolóból. De ha ott lenne az ügyelet, orvosi rendelő, fogorvos, 
akkor már nem jó, nem alkalmas erre a célra, hiszen kevés a férőhely. Ebből a pályázati pénzből 
meg lehet csinálni.
Amiről a testületnek döntenie kellene, hogy az önkormányzat a bölcsőde fejlesztési programban 
részt kíván venni, pályázatot kíván beadni, melynek értelmében az óvoda területén egy új 
bölcsődei szárnyat kíván megépíteni két csoportra, kb. 20 fős bölcsődei átlaglétszámban. 
Megbízzák Boa Árpád tervezőt az engedélyes tervek elkészítésével, valamint a testület egyetért 
azzal, hogy a volt költségvetési üzem udvarában lévő volt asztalosmühelyt lebontják, ennek 
helyén parkolót alakítanak ki ebből a pályázatból. Továbbá el kell fogadni azt is, hogy 
polgármester megbízza Rudnay Balázst a pályázat elkészítésével azzal, hogyha nem nyer a 
pályázat, akkor részére bruttó 200 eFt-ot, Boa Árpád részére pedig bruttó 100 eFt-ot kifizet.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a jegyzői előterjesztés alapján a 
pályázatot adják be új bölcsődei szárny építésére az óvoda udvarában, vállalva a minimális 5 
%-os önerőt.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
- az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

124/2018.(XI.07T KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 
Pénzügyminisztérium által kiírt bölcsődei fejlesztési program című pályázatra. A 
pályázat révén kívánja megépíteni és fejleszteni az óvoda területén egy új bölcsődei 
szárny megépítését 20 bölcsődei férőhellyel.
Ezzel kapcsolatosan a pályázatban kiírt minimális önerőt a költségvetése terhére 
biztosítja.
Felhatalmazza polgármesterét a pályázat szakmai előkészítésére.

Határidő: november 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6./ Téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos aktuális kérdések 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

A téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos aktuális kérdésekről szóló írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a korábbi terveinek megfelelően a sásdi fával tüzelő 
családokat a 12 eFt-os rezsitámogatásokat természetben fogja részesíteni. Ez azt jelenti, hogy a 
képviselő-testületnek ki kell jelölnie azokat a vállalkozásokat, ahol az igényelt tüzelőfajtákat átveheti a 
polgár. 280 db igénylés érkezett, ebből 232 fő tűzifát szeretne, 3 igénylő kért szenet, 23 fő kért palackos 
gázt, 22 fő kért brikettet. Le kellene folytatni egy beszerzési eljárást, javasolta, hogy valamennyi szóba 
kerülhető vállalkozást keressenek meg, tegyenek összehasonlítható ajánlatokat és ezt követően döntsön 
a testület, hogy mely vállalkozást jelöli ki. Tehát íijanak ki egy pályázatot, kérjenek ajánlatokat.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot 
fogadja el.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
- az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

125/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
pályázati eljárást folytat le a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé 
váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozat szerinti 
fűtőanyagok biztosítása érdekében, a háztartási tüzelőanyag és/vagy palackos gáz 
termékkört értékesítő helyi vállalkozók meghívásával az alábbiak szerint.
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A tüzelőanyagot az igényjogosultak részére egyenként 12.000 forint értékben 
kell kiszolgálni, a kereskedőnek naprakész nyilvántartást kell vezetni a kiadott 
fűtőanyagról, amely alapján elszámol az önkormányzattal. A Kormány döntése 
szerinti határidőig, várhatóan 2019. február 28-ig kell az igénylőknek a 
természetbeni támogatást átvenni. A pályázatot 4 füzelőanyag fajta szerint lehet 
benyújtani:
1. Tűzifa beszerzése 232 igénylő részére, igénylőnként 12.000 forint értékben.
2. Szén beszerzése 3 igénylő részére, igénylőnként 12.000 forint értékben.
3. Propán-bután palackos gáz beszerzése 23 igénylő részére, igénylőnként
12.000 forint értékben.
4. Brikett/pellet beszerzése 22 igénylő részére, igénylőnként 12.000 forint 
értékben.
A pályázat a 4 tüzelőanyag fajta szerint kerül elbírálásra, előnyben részesül az a 
pályázó, aki többféle tüzelőanyagot is biztosítani tud. A pályázónak vállalnia 
kell, hogy az adott tüzelőanyagot az igénylők teljes köre számára, a pályázatban 
vállalt egységáron adja. A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
a) a tüzelőanyag egységárát: tűzifa esetén (nem erdei) m3-ben, más esetben kg- 
ban,
b) a tüzelőanyag kiszolgálható legkisebb mennyiségét, annak árát, illetőleg a
12.000 forintért kapható tüzelőanyag mennyiségét és minőségét;
c) az üzlet napi nyitva tartási idejét,
d) a biztosított egyéb szolgáltatásokat: pl. házhoz szállítás kedvezményesen vagy 
térítésmentesen,
e) az önkormányzattal való elszámolás ütemezését: milyen időszakonként 
igényli a támogatás megfizetését.
A pályázatokról a polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság egyetértésével dönt. Az önkormányzat fenntartja a jogot, amennyiben 
a Kormány döntésével a természetbeni támogatás helyett más módot határoz 
meg a támogatás odaítélésére, a pályázati eljárást visszavonja vagy azt 
eredménytelennek nyilvánítja.

Határidő: pályázatok benyújtására: 2018. november 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

1 J  EFOP pályázatok megvalósításával kapcsolat költség megelőlegezések 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az iskolai és óvodai rendezvények közbeszerzési 
eljárása elindult. Azonban az 1.5.3-as pályázattal ellentétben elmondható, hogy szerencsére 
nem zárult le. Ez viszont azt jelenti, hogy miután van olyan program, amit minimálisan meg 
kellett valósítania az iskolának, ezért felmerült egy átmeneti 70 eFt-os kiadás, amit meg kellene 
előlegezni.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a testületnek 
elfogadásra javasolta az összeg megelőlegezését. Javasolta a testületnek, hogy fogadják el.

22



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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
- az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

126/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2- pályázat megvalósítása 
érdekében szükséges mintegy 70.000,-Ft összegű költség -  megelőlegezést tudomásul 
veszi.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

8./ Rendezvényszervezés EFOP 1.5.3-16-2017-00080. azonosítószámú projekt keretében 
meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás eredménytelennek nyilvánítása és ismételt 
meghirdetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a Bíráló Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv, 
mellékleteként csatolva.

a jegyzőkönyv

Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy nyílt közbeszerzési eljárásról van 
szó, itt az volt a baj, hogy csak egy ajánlat érkezett, ami érvényes volt ugyan, de EFOP pályázat kapcsán 
nem elég az egy ajánlat, legalább 2 ajánlatnak kellett volna lenni. Elmondható, hogy több érdeklődő is 
volt, de csak egy ajánlat érkezett be. A testület a 113/2018. (IX.26.) KTH. számú határozatával fogadta 
el a hirdetményt és most e hirdetmény alapján, a jegyzőkönyvben foglaltak szerint a Bíráló Bizottság 
javaslatára fogadja el és ennek értelmében érvénytelennek nyilvánítsa a pályázatot.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a közbeszerzési eljárást nyilvánítsa 
eredménytelennek.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
- az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

127/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 113/2018. (IX.26.) KTH. számú 
határozat alapján elindított „Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-2017-00080 TSZ” 
tárgyú közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a csatolt jegyzőkönyv 
alapján.

Határidő: 2018. november 14.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az eredménytelenség miatt nem mondanak 
le a cél megvalósításáról. Tehát ugyanolyan tartalommal, csak rugalmasabb időpontokkal a testület újra 
hirdesse meg az eljárást. Várhatólag a rendezvények jövő márciusig fognak megvalósulni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az ajánlattételi felhívást újból írja ki.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
- az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

128/2018.(XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „EFOP-1.5.3-16-2017-00080” 
azonosítószámú projekt keretében megvalósításra kerülő rendezvényszervezésre, a 
konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési törvény 113. § 
(1) bekezdése szerinti eljárás keretében újból kiírja.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9./ A közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és 
fejlesztések elnevezésű pályázatra beadott kérelem hiánypótlása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújtott 
be a közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztések 
című felhívásra. A támogatási kérelmükre hiánypótlás érkezett, mely szerint a benyújtáskor 
hozott 82/2018.(V.31.) KTH számú határozatot szükséges kiegészíteni az alábbiakkal: 

a projekt teljes költségvetése: 2.263.997,- Ft 
önerő összege: 263.998,- Ft 
igényelt támogatás összege: 1.999.999,- Ft
a 694. hrsz-ú megvalósítási helyet tévesen adtuk meg, ez helyesen a 734/3. hrsz-ú 
ingatlan.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben elmondottak alapján 
egészítsék ki a határozatot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzon.

Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - az 
alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

129/2018. (XI.07.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a már 
korábban hozott 82/2018.(V.31.) KTH számú határozatát az alábbiak szerint 
egészíti ki:

-a projekt teljes költségvetése: 2.263.997,- Ft
-önerő összege: 263.998.- Ft
-igényelt támogatás összege: 1.999.999,- Ft
-a 694. hrsz-ú megvalósítási helyet tévesen adtuk meg, ez helyesen a 734/3. hrsz- 
ú ingatlan.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.

Kmft.
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