Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 29. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor, Urvald
Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár
Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol:

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Hausmann Mária és Székely
Szilárd képviselő.
Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Gvőzöné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei
Pétert. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő megjelent, az ülés határozatképes
és azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester jelezte,
hogy késni fog, de érkezik a testületi ülésre. Hausmann Mária és Székely Szilárd képviselők
jelezték, hogy a mai testületi ülésen nem tudnak részt venni.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 2./ napirendi pont után 3./ napirendi pontként tárgyalják
meg: - a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési ütemtervét. 9./
napirendi pontként: - Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázathoz
önerő biztosítását.
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./

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

2./

Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

Beszámoló a „Gyökerek és szárnyak'45című projekt (új GYEP) időarányos teljesítéséről
Előadó: Gábor Gyula irodavezető
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5./

Beszámoló a „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti Járásban” című projekt
időarányos teljesítéséről (EFOP-3.9.2-16-2017-00044.)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser

6./

Beszámoló a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti Járásban” című projekt
időarányos teljesítéséről (EFOP-1.5.3-16-2017-00080.)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

7./

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8./

Sásd, Rákóczi utcai gyalogátkelőhely létesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9./

Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázathoz önerő
biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Napirend
1./

tárgyalása:

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

írásbeli előterjesztés a Halmai Autóház Kft. ajánlatáról a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésük 2018. november 7.
napján volt. 2018. november 5. napján volt a Katasztrófavédelmi Őrs avatása. A Bm.
Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól kapott köszönőlevelet, melyben megköszönték a
színvonalas rendezvényt. Az avatáson jelen voltak a Pannon TV-sek. akik ismételten
megkeresték újabb ajánlattal a 2019. évre vonatkozóan, mely szerint szeretnének az
önkormányzattal szerződést kötni, esetlegesen a jövő évi költségvetés tárgyalásakor szem előtt
legyen az írásos ajánlatuk. Az írásos megkeresést körbe adta, kérte a testületet, hogy nézzék
meg.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megérkezett a testületi ülésre. (16 óra 14 perckor).
Rabb Győzőné polgármester köszöntötte alpolgármester urat.
Tájékoztatta a testületet, hogy 2018. november 8. napján Pécsett állásbörzén voltak a
közfoglalkoztatottak, melyet a komlói Közfoglalkoztatotti Osztály szervezett.
2018. november 21. napján a Takarékossági Világnap alkalmából volt az OTP-nek a
rendezvénye Pécsett, melyet a Kodály Központba tartottak. Itt Rúzsa Magdi adott koncertet,
ezután állófogadás volt.
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A Pécsi Művészeti Szakgimnázium meghívásából 2018. november 12-én meghívást kapott az
iskola növendékeinek kürt koncertjére. A Sásdi Zeneiskola igazgatója nagyon szeretné, ha
többféle szak is indulna és ezért mindent megtesz. Erről az eseményről újságcikk is megjelent
a Dunántúli Naplóban.
2018. november 17. napján Kolbásztöltögetö Fesztivál volt a Sásdi Tékában, ahová minden
képviselő-testületi tag meghívást kapott. Személy szerint zsűritagként is részt vett a
rendezvényen. A zsűri tagja volt még Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr is. Úgy látta, hogy
a csapatok nagyon lelkesek voltak, mindenre odafigyeltek, ügyeltek a megjelenésre, díszítésre.
Megköszönte a meghívást Urvald Péter szervezőnek. Nagyon jól sikerült a rendezvény.
Az ügyelettel kapcsolatban elmondta, hogy orvosi ügyelet kapcsán egyeztetéseket folytatott.
Dr. Bánfi Zoltán háziorvos felmondta az ügyeletre vonatkozó megállapodást, amit jeleztek a
tisztifőorvosi szolgálat felé. A megbeszélés alkalmával létszámot kértek, hogy a körzetben
mennyi fő az ellátotti létszám. Jelen pillanatban ajánlatokat vár az orvosi ügyeleti ellátásra.
A kerékpárút pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen nagyon
alaposan megtárgyalták az alternatívákat. A testület akkor úgy döntött, hogy a Nemzeti
Földalap Szervezethez küldjenek levelet, hogy a Magyar Állam nyilatkozzon, hogy a szóban
forgó földterületek megvásárolhatók-e vagy sem. A levelet Budapestre elküldték. A tegnapi
nap folyamán ezzel kapcsolatban levelet kaptak, mely szerint fogadták a levelüket. A
közjegyzővel is felvette a kapcsolatot, mely szerint, Dr. Balogh Péter, aki elhunyt, az ő nevén
szerepelt a nevezett terület, a hagyatéki eljárás még nem történt meg. Annyi felvilágosítást
kapott, hogy vannak örökösök. Később kell majd érdeklődnie a közjegyzőnél, hogy mi a
helyzet. Természetesen a Megyének is írtak levelet, válaszlevelükben leírták, akkor kérhetnek
módosítást, ha új, alaposan kidolgozott tervet készítenek. Természetesen a mérföldköveken is
változtatni kell. A Magyar Államkincstárral is majd fel kell venni a kapcsolatot.
A Bm. Önkormányzatnál voltak a zöldváros projekt és a piaccsamok miatt, igazából az
egybeszámítás miatt volt szükséges menniük. A zöldváros projektnél már ki kellene írni a
tervezést. Az ügyvéd úrtól megkapták a választ, hogy nem kell közbeszerzést kiírni, csak három
ajánlatot kell kérni.
A bölcsőde pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselők megkapták a levelet,
melynek értelmében csak abban az esetben lehet pályázatot beadni, ha 100 %-ban Sásd Város
Önkormányzata tulajdonát képezi az óvoda területe. Mivel 7 település önkormányzatának
tulajdonában van, így nem tudnak pályázni. Erről a későbbiekben majd még beszélniük kellene.
Az EFOP 1.5.3. és 3.9.2. pályázatokkal kapcsolatban folyamatosan egyeztetéseket tartanak. Az.
1.5.3. pályázatnál a rendezvényeket 2019. évben újra át kellett rendezni.
A Jókai utca és a Rózsa u. sarkán lévő szeméttel kapcsolatban elmondta, hogy nagy mennyiségű
szemetet tettek le a hulladékgyűjtő edények mellé. Többen felhívták telefonon ezzel
kapcsolatban. Ismételten intézkedett arról, hogy a sásdi közmunkások összeszedték az ott
felhalmozott szemetet, amit az oroszlói hulladéktárolóba vittek el. A tegnapi nap folyamán
ismét felhívták telefonon, hogy újabb zsákokat helyeztek el, sikerült rögzíteni az autó
rendszámát, készültek képek is, a feljelentést megteszi. A Idősök terén lévő hulladékgyűjtők
mellett kombihütőt helyeztek el. Nagy feliratú táblákat helyeztetett el, mégis néhányan nem
veszik figyelembe azt, hogy ott nem lehet szemetet elhelyezni.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a holnapi nap folyamán lesz a Megyei Esélynap a Közösségi
Házban. Kérte képviselőtársait, aki tud, jöjjön el a rendezvényre.
A sásdi Mikulás napi ünnepséggel kapcsolatban elmondta, hogy 2018. december 6. napján kerül
sor a Közösségi Házban az ünnepségre, melyet Sásd Város Önkormányzata a Német
Nemzetiségi Önkormányzattal és a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal közösen szervez.
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Szeretettel várják a gyermekeket az ünnepségre, ahol a Mikulástól mikulás csomagot fognak
kapni.
Elmondta, hogy 2018. december 9-én lesz az Adventi vásár a Közösségi Házban, erre mindenki
megkapta a meghívót, szeretettel várják az érdeklődőket.
Tájékoztatta a testületet, hogy az év tervezett utolsó képviselő-testületi ülése december 13.
napján lenne, mely egy vacsorával zárulna, ahová a hivatalhoz tartozó községek
polgármestereit, Dr. Mizsei Pétert és az intézményvezetőket is meghívná.
A mai nap folyamán Dr. Karakán Bélától a Járási Hivatal vezetőjétől levelet kapott, mely szerint
2019. januári hónapban lehetőség lesz a Hegyháti Járás illetékességi területén arra, hogy a
buszban kormányablakként ügyfeleket fogadjanak. December 3. napjáig kell igényelni a
kormányablak buszt.
A Gyerekesély Pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy mikrobuszt vásárolnának, az ezzel
kapcsolatos anyagot mindenki kézhez kapta.
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy Dömse Tamással a közös
finanszírozásba történő hídépítés az iparterületen elkészült. Kb. bruttó 1.700 eFt-ba került.
Annak idején a testület olyan döntést hozott, mely szerint Dömse Tamás 1/3-ad részt és az
önkormányzat pedig 2/3-ad részt vállal. A kivetítőn látható az elkészült híd.
A magyarhertelendi üdülő eladásával kapcsolatban elmondta, hogy a nyilvános hirdetményt
közzétették, ami megjelenik majd a komlói és dombóvári hirdetőújságban. Információk szerint
nyíregyházi és sásdi érdeklődő is van az üdülővel kapcsolatban. A beadási határidő: december
15.
Az új GYEP Infra pályázattal kapcsolatban polgármester asszony már említette a mikrobusz
vásárlását. Ezzel kapcsolatban több ajánlatot kértek, így a legjobb felszereltséggel és árral a
mohácsi kereskedő ajánlata volt a legmegfelelőbb. 3 hónap a szállítási határidő. Itt majd
készíteni kell egy szabályozást, hogy ki milyen célokra, de különösen pályázati célokra
használhatja a buszt. A közbeszerzési kiírás még nincs készen, itt a Túri Ügyvédi Iroda lett
felkérve, ehhez majd szükséges lesz testületi döntésre, ahhoz, hogy a pályázatot
meghirdethessék. Eszközbeszerzésre több mint 27 mFt van, ezt kapják a résztvevő
önkormányzatok.
A sportpályán lévő épület részleges felújítása, játszótér kialakításával kapcsolatban is folynak
az előkészületek. Azt már tudják, hogy nem kell a tervezést közbeszerzéssel meghirdetni. Nincs
egybeszámítási kötelezettségük, tehát itt már tovább lehet lépni. Kiviteli tervet kell majd
készíteni, ami megalapozza a közbeszerzési hirdetmény műszaki dokumentációját.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy Kovács Mónika Kisvaszar település polgármesterével
személyesen tárgyalt, megegyeztek abban és felkérték arra, hogy legyen közreműködője ennek
a pályázat megvalósításának úgy, hogy egy külön megállapodást kötnének a kisvaszari
közösségi ház működtetésére. Sásd a működtetést átadná, felkérné, megbízná szerződéssel a
kisvaszari önkormányzatot, megállapítanának egy átalánydíjat, havi díjat fizetnének számla
ellenében. Elmondta, hogy itt egy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyról van szó, amíg a
szakmai program fut, addig itt nem lehet tulajdonszerzésről, átruházásról beszélni. Beszélt Dr.
Simon Zoltán ügyvéd úrral, mely szerint kérte, hogy előszerződést kellene készíteni. Az EU-s
pályázat két részből áll, a megvalósítási szakasz és a fenntartási időszak, ebben az esetben 2 x
5 év. A fenntartási időszak kezdetével a Nemzeti Vagyonról szóló törvény 14.§. (2) bekezdése
alapján ingyenesen átadná az önkormányzat szándékai szerint térítésmentesen a kisvaszari
önkormányzatnak azt a közösségi házat, ami ténylegesen az ő érdekükben és feléjük nyújt
szolgáltatást. A fenntartási időszakban ezeket a funkciókat folyamatosan biztosítani kell, amit
egyébként a jogszabály előír.
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Ezt az ügyvéd úr majd elkészíti és a december 13. napján tartandó testületi ülésen napirendi
pontként szerepelni fog. Ha elkészül a tervezet, elküldi majd Dr. Jusztinger János
alpolgármester úrnak, kérte, hogy ö is nézze át a tervezetet.
Tájékoztatta a testületet, hogy a hivatalnál közszolgálati ellenőrzést tartottak éves ütemezés
szerint. Ennek keretében az ellenőrzés lezárult, a jegyzőkönyv is elkészült. Két pontja volt, az
egyik a személyi illetmények kifizetése, a másik pedig a köztisztviselői képzéssel összefüggő
tanulmányi szerződés volt. Személyi illetményben 3 köztisztviselő részesül. Ennek a feltételeit
vizsgálták. Egy észrevételt tettek, hogy a törvény alapján egy évre lehet megállapítani a
személyi illetményt. Elmondta, hogy a jegyző nem azért kap személyi illetményt, mert plusz
juttatást így kapna, hanem a többféle pótlék, ami járna helyette egyszerűbb, hogy egyösszegben
állapítják meg az illetményét. A személyi illetménye megegyezik a jogszabályban megállapított
kötelező összeggel.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Gödrei vízfolyásnál van egy emlékművük, az 1944.
december 1-én a szovjet csapatok által vízbe lőtt sásdi 8 személy emlékére állíttatta az
önkormányzat. Nagyon elhanyagolt körülmények között volt je le z te polgármester asszony felé
az észrevételt. A jelzés után rendbe tették az emlékmű körüli elhanyagolt állapotot, köszönetét
mondott polgármester asszonynak és Merk Zsoltnak, hogy ebben segítettek.
Dr. Kaidon Béla jegyző az Arad u. 1. szám alatti ingatlan energetikai felújításával (TOP
pályázat) kapcsolatban elmondta, hogy a Közreműködő Szervezetnél egyeztetésen voltak. Az
Irányító Hatóság, a korábbi döntéseit felülvizsgálva mindenben engedékeny lett és minden
miatt, amiben ő reklamált, azt mondták, hogy igaza van és minden mehet tovább. Nemsokára
próbafűtést terveznek, majd mennek a festők. A festési díjat (1,5 mFt) nem tartalmazza a
költségvetés, ennek kifizetése a pótmunkakeret terhére fog történni.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
131/2018.(XI.29.) 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.

2 ./

Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés az önkormányzat 2018. évi
felülvizsgálatáról, a jegy zőkönyv mellékleteként csatolva.
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költségvetési

rendeletének

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a rendeletmódosítás egy átfogó
főkönyvi számot felölelő beszámoló. Ha a kiadott anyag utolsó oldalát nézik, ahol a tartalékok
kerültek felsorolásra, itt is a legutolsó módosításhoz képest, az általános tartalék 23 mFt-ról 28
mFt-ra változott. Több mint kétmilliárdos költségvetésről beszélnek a főösszeget tekintve, tehát
nagy változás nincs benne. Ugyanakkor tartani tudják a tartalékképzési lehetőséget. Ezen felül
a tanuszodára félretett tartalék is ott van. A fejlesztési mérlegük 607. 244 eFt. A működési
mérlegük 1 milliárd 637.730 eFt. Itt a magas összegnél EU-os forrásokról is szó van. Az 5.sz.
mellékletben láthatók a felhalmozási és felújítási kiadások. A tételek többsége az EU-os
pályázatoknak köszönhetők. Ugyanakkor ezek közül nagyon sok olyan pályázat, ami nem
kimondottan fejlesztéshez kapcsolódó, hanem sok működési oldala is van. A GYEP
legjelentősebb része az ilyen. A két másik pályázatról szóló beszámoló szintén a működés terén
jelentenek több területet. A bizottsági ülésen is beszéltek róla, mely szerint a tartalékot
elemezve, mit is jelent. A saját költségvetésükben elválasztják az EU-os forrást, ami kb. 1
milliárd, ami megjelenik. A 8. számú mellékletet nézve látható, hogy az adóbevételek már most
szinte teljesültek. Ennek köszönhető, hogy a tervezés is visszafogott volt év elején, de reális.
Ha elválasztják ezt a két területet, a pályázataikban sok veszély jelenik meg, látják, hogy a
tervek mennyibe kerülnek, a felhalmozási kiadás mennyi, hiszen több évi tervezésekről van
szó, ahol a költségelemek megváltoznak. Nemcsak a fejlesztési oldal, de a működési is rejt
veszélyt. A költségvetés ugyanakkor a működés tekintetében teljes mértékben biztonságos és
véghez vihető, illetve az információk alapján az összes fejlesztési kiadásuknak is adottak a
forrásai. Az intézményeik finanszírozása az év elején tervezetthez képest 333.251 eFt-ot
terveztek, ez most 339.416 eFt. A 9. számú melléklet tartalmazza a felhalmozási bevételeket.
Itt megjelent az ingatlanértékesítés, ami megtörtént. A támogatásokon felül kiemelte a közcélú
foglalkoztatáshoz tartozó állami támogatást, amit év elején 10.800 eFt-tal terveztek és már most
32 mFt-os szinten van ez a támogatás. A 11. számú melléklet az ÁMK 2018. évi
költségvetéséről szól feladatonként. A 12. sz. melléklet a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti
Központot tartalmazza. A 13. sz. melléklet tartalmazza a testület 2018. évre tervezett tartalékait.
Összesen 2 milliárd 244.974 eFt a főösszeg. 499 mFt a személyi juttatás, 88 mFt a járulékok
kiadási szintje. A dologi kiadások szintje majdnem 583 mFt, itt kiemelte, hogy az EU-os
pályázatok jelentős szerepet játszanak.
Az év elejéhez képest a költségvetés biztonsága nem romlott, fenntartható, valós alapú
költségvetésről lehet beszélni, ahol a tartalékaikra a következő évben is szükség van, ezt meg
kell tartani.
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság részleteiben megtárgyalta a napirendi pontot. Elmondta, hogy fennáll a 28
mFt-os tartalék, plusz 10 mFt van félretéve az uszodához. Ismerve az inflációt, ismerve azt,
hogy azóta eltelt két év, nem tudja mi mire lesz elég. Ez az év nyugodt és békés.
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet arról, hogy az önkormányzati hivatal saját
költségvetése terhére általános jutalmazásban részesített néhány dolgozót. Bruttó 2.200 eFt volt
a keret. 13 dolgozó kapott jutalmat ebből a pénzből. Azok közül senki sem kapott jutalmat, aki
valamilyen pályázatban részt vesz. A jegyző és a középvezetők sem kaptak ezért jutalmat.
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
a Humánügyek Bizottsága úgy döntött, hogy valamennyi közmunkás részére 10 eFt értékű
karácsonyi ajándékot, összesen 15 főről van szó, ez összesen 150 eFt-os költség.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az írásban kiadott
rendelet tervezetet.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzat Önkormányzatának
10/2018. (XII.01.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (11.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

3./

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső ellenőrzési
ütemtervéről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatban mindenki kézhez kapta az
írásos előterjesztést.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta a testületnek, hogy fogadja el a kiadott 2019. évi belső
ellenőrzési ütemtervet, amit a belső ellenőr elkészített. A kiadott anyag 5. sz. melléklete
tartalmazza azt, hogy mit tartalmaz az ütemterv, ami nyilván az önkormányzatot is érinti.
Választási költségek elszámolásának ellenőrzése a hivatalnál, különös tekintettel arra, hogy
jövőre EP-s választások lesznek és ennek a pénznek a szabályszerű felhasználását utólag a
megye felé kell elszámolni, itt szoros elszámolás van, de a bizonylati fegyelem és az ezzel
kapcsolatos egyéb dolgokra is rá kell nézni.
Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok adatkezelési tevékenysége, közérdekű adatok
kezelése, üvegzseb „irányító szervként végzett ellenőrzés” itt említette meg a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t és Gödrében is van egy kft. Mindkét céget ellenőrizni fogja.
Az adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban mindenhol munkáltatónak, költségvetési
gazdálkodó szervnek adatkezelési szabályzattal kell rendelkeznie, ez új szabály.
Közalkalmazottak besorolása, személyügyi nyilvántartások vizsgálata a Sásdi Szociális
Társulásnál „irányító szervként végzett ellenőrzés”. Ennek a költségvetési szervnek a vezetője
Orbán Éva.
Számlázási tevékenység, adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése Sásdi Közös Önkormányzati
Hivatalnál, ez a pénzügyet érinti, az ASP, mint főkönyvelési rendszerben végzett dolgok
rendben vannak-e, ezt vizsgálja majd.
Nemzetiségi önkormányzatok - működési és feladatalapú elszámolása, ezt a tavalyi évben is
ellenőrizték. Évente kell nézni, hogy az állami támogatásokat szabályszerűen használja-e fel az
önkormányzat, jogosultak-e a támogatásra.
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Utóellenőrzés-adóhátralékok beszedése és a túlfizetések kezelése a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatalnál Sásd és Gödre vonatkozásában.
Közös Önkormányzati Hivatal Belső Ellenőrzési Kézikönyvének felülvizsgálata, módosítása,
aktualizálása. Ezt minden évben szükséges ellenőrizni, aktualizálni, mert a jogszabályok
folyamatosan változnak.
A belső ellenőr tanácsadási tevékenységet is rendszeresen végez.
Összegezve az 5.sz. melléklet szerint és a teljes dokumentum figyelembevétel kérte a testületet,
hogy a jövő évi belső ellenőrzési ütemtervet fogadja el.
Rabb Győzöné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 2019. évi belső
ellenőrzési ütemtervet 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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
132/2018.(XI.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi belső
ellenőrzési ütemtervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzöné polgármester

4./

Beszámoló a „Gyökerek és szárnyak” című projekt (új GYEP) időarányos
teljesítéséről
Előadó: Gábor Gyula irodavezető

írásbeli előterjesztés a
mellékleteként csatolva.

Vezetői

Összefoglalóval

kapcsolatban

a

jegyzőkönyv

Gábor Gyula irodavezető elmondta, hogy a szakmai beszámolóját mindenki írásban kézhez
kapta. Igyekezett röviden összefoglalni azt, hogy milyen szakmai tevékenységet végeztek az
elmúlt időszakban. Ezen kívül kettő darab változásbejelentés került benyújtásra az Irányító
Hatóság felé, melyek elfogadásra kerültek. A mérföldkői időszaki kifizetési és szakmai
beszámoló benyújtása kötelező volt, mindkettő jóváhagyásra került. A jóváhagyásról szóló
levelet a beszámolóhoz csatolta.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pénzügyi-finanszírozási oldal rendben van.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy 2019. évben tervezett informatikai
táboroztatás helyszíne hol lesz?
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Gábor Gyula irodavezető elmondta, hogy több helyszín is felmerült, a 3D-s tervezéssel
kapcsolatban szeretnék ezt az irányt vinni, jelenleg most Egyházaskozárban gondolkodtak.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy most volt az első mérföldkő 10 %os teljesítése, sikerült főképp teljesíteni a személyi kiadásoknak köszönhetően. Ami még itt
van, információkat lehet hallani, hogy a felénél már a 60 % -ot teljesíteni kell majd.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a szakmai beszámolót.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2018.(XI.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt „Gyökerek és szárnyak” című projekt (új GYEP)
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./

Beszámoló a „Humán kapacitások fejlesztése a Hegyháti Járásban” című projekt
időarányos teljesítéséről (EFQP-3.9.2-16-2017-00044.)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser

írásbeli előterjesztés a projekt időarányos teljesítéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser elmondta, hogy az általa készített előterjesztést
a testületi tagok írásban kézhez kapták. Ismét egy felhívás értelmezéssel jött ki az Irányító
Hatóság, ami teljesen ellentmond az eddig felhívás értelmezésének, mely szerint 1.600 eFt-os
két éve betervezett tevékenységét megkérdőjelezték. Olyan felnőttképzést kell majd valami más
tevékenységre cserélni, ami egyébként helyben nagyon szükségszerű lett volna. OKJ-s
képzéseket nem valósíthatnak meg a projektben. Olyan szakemberek képzettségét szerették
volna megszerezni ezzel a támogatással, mint a segédkönyvtárosok, a szociális asszisztens a
szociális étkeztetésnél, a házigondozó, óvodai dajka.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy itt indikátorok vannak és azt már tudják, hogyha az
indikátorba bármilyen változás történik, nem fogadják el azt a számot, amit lejelentettek vagy
nem megalapozott, csökkentik a támogatás összegét. A dolgok nagyon összefüggenek.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az írásban kiadott projekt
megvalósításáról készült időközi teljesítéséről szóló beszámolót.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
134/2018.(XI.29.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a „Humán kapacitások
fejlesztése a Hegyháti Járásban" című projekt időarányos teljesítéséről (EFOP3.9.2-16-2017-00044.) szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6./

Beszámoló a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti Járásban” című
projekt időarányos teljesítéséről (EFOP-1.5.3-16-2017-00080.)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

írásbeli előterjesztés a projekt időarányos teljesítéséről szóló beszámoló a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser elmondta, hogy a mai nap
folyamán kapták meg a hiánypótlásra vonatkozó elfogadást, amit szeptemberben adtak be.
Időközi kifizetést adtak be, ők még hiánypótlást sem kaptak. Ami saját megvalósításban van,
köszönhető mindez az AMK dolgozóinak, szakmai vezetőnek, a szenvedélybetegek klubja, a
sportklub, egyéni fejlesztési terveket a Gyerekjóléti Központ végezte, ezek rendben vannak.
Viszont, ami kiszervezett szolgáltatás, ott elmaradásban vannak. Elfogadták az első
módosításokat, most beadják majd a következő módosítást, mely szerint márciusig az ismert
közbeszerzési probléma miatt módosítani kellett a programokat.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az írásban kiadott projekt
megvalósításáról készült időközi teljesítéséről szóló beszámolót.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2018.(X1.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadottjegyzőkönyv
mellékleteként csatolt a „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti Járásban”
című projekt időarányos teljesítéséről (EFOP-1.5.3-16-2017-00080.) szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

7./

Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a helyi esélyegyenlőségi programról a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző az előző időszak tapasztalatai alapján készítették el ezt a munkát.
Kellő időben megtörtént az előkészítés, a munkákat augusztus végén - szeptemberben
megkezdték. Jelentős társadalmi bázisra építve készült el a tervezet. Nagy létszámú HEP
fórumot tartottak, amiből munkacsoportokat is tudtak alakítani, akik az aktív munkájukkal
jelentősen hozzájárultak az intézkedési terv megszületéséhez. A munkában részt vevők
munkáját megköszönte. Valamennyi célcsoport esetében felhasználták egyrészt azokat az ITSben vagy más stratégiai programokban a képviselő-testület által elfogadott célokat. Ezen kívül
olyan kisebb célkitűzéseket fogalmaztak meg, amelyet úgy gondol, hogy kevésbé anyagi
ráfordítással,
inkább
szemléletváltással
vagy
közös
munka
összeszervezésével
megvalósíthatók. A teljes program a Sásd város honlapján megtekinthető.
A Humánügyek Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot, a testületnek elfogadásra
javasolta.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Sásdi Általános Iskola jó kapcsolatban van az
önkormányzattal, díjat hoztak létre, melyet hetedikes és nyolcadikos tanulók részére adnának
át, mely 5-5.000,-Ft. A tanulókat természetesen az iskola fogja kijelölni a díjra.
A Családbarát Vállalkozási Díjjal kapcsolatban elmondta, hogy 2019. március 23. napján lesz
a Vállalkozók Bálja, ahol ezt szeretnék majd átadni. Itt a kisgyermekes édesanyák fognak majd
szavazni a védőnőkkel együtt, hogy ki az a családbarát vállalkozó engedményeket nyújt a
kisgyermekes anyáknak.
Megköszönte Koszorús Tímea aljegyzőnek a munkáját, aki nagyon sokat dolgozott ezen a
programon.
Az előző HEP programban benne volt a védőnői szolgálat fejlesztése, természetesen ott van
most az épület felújítása, az idősek nappali ellátását biztosító helyiség energetikai pályázata,
ezen kívül a mentőállomás és a katasztrófavédelmi őrs létesítése.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott jegyzőkönyv mellékleteként csatolt programot
fogadja el
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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M iután m ás javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
136/2018.tXI.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta
2013-2018. évi Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásának tapasztalatait,
a program megvalósítását.
A Képviselő-testület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően a
Helyi Esélyegyenlőségi Fórum által előkészített, az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt 2018-2023. évi Helyi Esélyegyenlőségi Programot és az
abban foglalt Intézkedési Tervet elfogadta.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

8./

Sásd, Rákóczi utcai gyalogátkelőhely létesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztések - a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságától
levél, a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal tájékoztatása a kijelölt
gyalogos-átkelőhely létesítéséről, a Rákóczi úti gyalogos átkelőhely létesítésének tervezési
költségeiről összesítő - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a megjelenteket, mely szerint megérkezett a Magyar
Közút Zrt-től a válaszlevél, melyet a testületi tagok kézhez kaptak. A levél másolata megjelent
a Sásd és Vidéke című helyi újságban. A megjelent levél után többen úgy értelmezték, hogy
személy szerint ő és Pintér Gábor képviselő úr az, akik nem szeretnék a gyalogátkelőhelyet. De
elmondta részükre, hogy mindig a módosított javaslatról kell dönteni, ők az eredeti javaslatot
támogatták.
Dr. Kaidon Béla jegyző szó szerint felolvasta a levelet, mely 2018. október 26-i dátumozással
kelt és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatóságától érkezett, tárgya: Sásd,
66.sz. főúton gyalogos közlekedés biztonsága, ügyintéző: Eszlári Tamás. „Tisztelt
Polgármester Asszony! A tárggyal kapcsolatos megkeresésére az alábbiakat válaszoljuk: Új
gyalogos-átkelőhely kijelöléséhez a közlekedési hatóság engedélye szükséges. Az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984 km. rendelet 2.§.1.
bekezdése alapján az átkelőhely közúti jelzéseinek elhelyezése Társaságunk, míg a 2.§.5.
bekezdése alapján a megvilágítás és a járdakapcsolatok kiépítése a települési önkormányzat
feladatát képezi. Úthálózatunk forgalombiztonsági helyzetét a baleseti adatok nyilvántartásával
és elemzésével folyamatosan figyelemmel kísérjük. A főút érintett szakaszán az elmúlt 5 évben
2 személyi sérüléssel járó baleset történt, mindkettő útkereszteződésben történő kanyarodási
szabályok megszegése miatt.
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Ez alapján a helyszín nem minősül baleseti gócnak, ezért kezelői hatáskörben
forgalombiztonsági beavatkozást nem tartunk indokoltnak. A kijelölt gyalogos-átkelőhely
létesítésével azonban a forgalombiztonság fenntartása és a balesetek megelőzése érdekében
egyetértünk. A kijelölés részleteivel kapcsolatban a hatóság közreműködésével már előzetes
egyeztetéseket és helyszíni szemléket is tartottunk. Megállapítottuk, hogy az átkelőhely
létesítésének jogszabályi akadálya nincs. Mivel, annak megvalósulása nem útszakasz vagy
csomópont korszerűsítéshez, illetve forgalmi sáv létesítéséhez kapcsolódik, ezért az nem
minősül 6/1998 KHVM. rendelet 2.§.1. pontja szerinti fejlesztésnek. Tisztelt Polgármester
Asszony! A fentiek alapján javasoljuk, hogy - amennyiben az átkelőhely létesítése a lakosság
biztonsága érdekében indokoltnak tartják - úgy közlekedési hatóságnál (Baranya Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály,
Útügyi Osztályánál, 7630. Pécs, Hengermalom u. 2.) kezdeményezzenek hatósági eljárást.
Tájékoztatásul mellékelten megküldjük a hatóság kijelölt gyalogos-átkelőhely létesítésével
kapcsolatos eljárás rendi tájékoztatását. Pécs, 2018. október 26.” Aláírták: Bánki László megyei
igazgató és Borbás László megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezető.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy annak idején is támogatta a kezdeményezést,
amennyiben az átkelőhely létesítése a lakosság biztonsága érdekében indokoltnak tartják, úgy
legyen megterveztetve. Ha a lakosság közel 1000 aláírásával annak tartja, akkor úgy gondolta,
hogy a testületnek is annak kell tartania.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy személy szerint nem tudja megszavazni a
gyalogátkelőhely létesítését. Számára elsődleges cél, hogy Sásdon áthaladjon a forgalom és
nem szeretne 100 méterenként ,.dugót”. Sajnos összhangba nem lehet hozni a jelenlegi
rendőrlámpával.
Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
véleménye szerint biztosan össze lehet egyeztetni, hiszen a bejáráson valamelyik szakértő
mondta.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy a testület tárgyalt már egy
olyan fejlesztésről, erről most nem szeretne beszélni, de kb. 4 problémát tudnának megoldani a
városban. Megoldaná a parkolóhelyzetet, az óvodabejáratot, a Rákóczi útnak a
tehermentesítését, és még egyéb olyan szociális fejlesztéseket, ami úgy gondolja, hogy a
városnak a legfontosabb célja kell, hogy legyen. Igazából azért nem érti ezt, abban sem biztos,
hogy ennek a zebrának a létesítése indokolt lenne, illetve a kivitelezéshez szükséges
pénzösszegek pont a másik megoldáshoz lennének fontosak. Ha nem lenne más megoldás,
akkor ő is azt mondaná, hogy ezt a zebrát meg kell építeni. Abban már nem biztos, hogy pont
azon a helyszínen, azzal egyetért, hogy a Rákóczi út szakaszán.
Dr. Jusztinger János alpolgármester úgy érzi, hogy a lakosság azt látja, gondolja, hogy a
testület egyik fele szeretné a zebrát, a másik fele pedig nem szeretné a zebrát. Valójában pedig
nem erről tárgyaltak a testületi ülésen. Tekintve, hogy ez egy országos közút, az egész
eljárásnak a megindítója ki lehet. Egyáltalán az önkormányzat jogosult-e arra, hogy kimondja,
hogy országos közúton balesetveszély miatt szükség van egy gyalogátkelőhelyre és hogy a
nevezett helyen van-e szükség. Elsőkörben nem sikerült ezt a kérdés elküldeni a hatóságnak,
nem ez a kérdés ment el, ők pedig mást válaszoltak. Most sikerült feltenni a konkrét kérdést,
amire megkapták a választ, de pont nem válaszolja meg a kérdést. Úgy látja azt írta le, amit
korábban ő is fejtegetett már a testületi ülésen.
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Arra nincs konkrét válasz, hogy balesetveszélyes-e ez az útszakasz és ha igen, akkor hol lenne
a legideálisabb hely, ahol a gyalogátkelőhelyet elhelyeznék. Ők azt írták, hogy szerintük ez nem
balesetveszélyes gócpont, az önkormányzat gondolhatja úgy, hogy ez az. Ha az önkormányzat
úgy gondolja és ha ezzel nem okoznak újabb gondot, balesetveszélyt és egyebet, akkor a
jogszabályoknak megfelelően megterveztethetik. Összegezve elmondható, - ismervén a választ
- hogy teljesen felesleges volt feltenni a kérdést, az önkormányzatra bízzák a döntést. Az
önkormányzat mindenképp betartja a törvényes utakat.
Pál Csaba képviselő elmondta, az látszik, hogy ők nem tartják veszélyesnek az említett részt.
Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
elmondta a levélben szerepel, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhely létesítésével azonban a
forgalom biztonságos fenntartás és a balesetek megelőzése érdekében egyetértenek. Ők
egyetértenek a zebrával. Teljesen egyértelmű, hogy erről a testület dönt. Ő most úgy érzi, hogy
a testület egy-két tagján kívül, még tovább kellene tárgyalni ezt az ügyet. Akkor mondja ki a
testület, hogy nem és akkor majd a lakossággal összefogva tovább lépnek. Megkérdezte Urvald
Péter képviselő urat, amit említett távlati tervet, mikor valósul meg?
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy az önkormányzat pénzügyi
helyzetétől függően akár jövőre. Ha a testületnek lenne konkrét döntése azzal kapcsolatban,
akkor akár 30 napon belül is. Az egyik probléma megoldódna, sőt igazából három probléma is
megoldódna. De nyilván erről még nem beszélhetnek.
Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
elmondta, hogy tudja miről beszélnek.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, az hogyan lehet?
Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
elmondta, hogy nevet nem mond, az egyik érintett féltől tud dolgokat.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a bölcsőde pályázatról nyilvános ülésen
tárgyaltak. Elmonda, hogy személy szerint ő maga is átmegy egyik oldalról a másik oldalra,
nem megy fel a lámpánál lévő gyalogátkelőhelyig. Amennyiben a Rákóczi út gyalogátkelőhely
létesítését próbálnák megterveztetni, akkor döntsenek erről. Az is elképzelhető dolog lenne, ha
a Hősök terén körforgalmat létesítenének, ebben is gondolkodhatnának. Tudni kell, hogy a
tűzoltóautók is kijönnek Hörnyék felől, ez is elég veszélyes. Úgy terveztetné meg, hogy a
Rákóczi úton milyen feltételekkel lehetne az óvoda bejáratánál megvalósítani az átkelőhelyet,
milyen költséggel járna. Továbbá nézze meg a nagy kanyarnál lévő lehetőséget a körforgalom
kialakításával kapcsolatban is.
Pál Csaba képviselő ezt ebben a formában el tudja fogadni, hogy terveztessék meg, az egész
Rákóczi utcát globálban kell nézni, hol lenne a legideálisabb helyen az átkelőhely, vagy a
körforgalom lehetőségét is vizsgálja meg. De az említett konkrét átkelőhely létesítését nem
tudja támogatni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy több olyan lehetőséget látott már, hogy a
körforgalomba van beintegrálva a gyalogátkelőhely és nagyon jól működik. Ha így terveztetnék
meg, véleménye szerint ez elfogadható lenne a sásdiaknak.
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Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok támogatta Pintér Gábor képviselő úr által
elmondottakat, jó dolognak tartja. A tervező oda fogja tervezni, ahová a testület mondja, ahová
a törvény engedélyezi. Minden szemlén elmondta, hogy nem konkrét helyről döntött a testület,
hanem az adott szakaszon lévő lehetőségről.
Dr. Kaidon Béla jegyző a Közút Zrt. engedélyezi, hogy az önkormányzat megterveztesse az
említett dolgot. Ha körforgalomról beszélnek, az már állami fejlesztés, ehhez az
önkormányzatnak nincs köze, csak szakmai javaslatot készíthetnek, és kezdeményezhetik, hogy
az állam terveztesse meg és alakítsa ki a körforgalmat. Polgármester asszony azt mondta, hogy
kérjék ki a szakértőnek a szakmai véleményét, hogy esetleges körforgalom kialakítása
megoldható-e és érdemes-e ezzel foglalkozni. Amennyiben megoldható, és lesz a testület felé
egy szakmai javaslata, amit elfogadna és támogatna, hogy az állami szerve felé, a Fejlesztési
Minisztériumot kell megkeresni azzal, hogy Sásdnak ilyen fejlesztési igénye lenne. A
gyalogátkelőhely viszont az önkormányzatnál van.
A javaslat az lenne, ő továbbra is kitart amellett, hogy meg kell terveztetni a gyalogátkelőhelyet
a Rákóczi út kérdéses szakaszán hatósági eljárással és Gál János szakértőt bízza meg ezzel a
testület. A testület annyival egészítse ki a megbízást a konkrét terv készítéséhez, hogy egy
szakmai tanulmányt, javaslatot is készítsen a körforgalom kialakítása indokolt-e, kialakíthatóe és mennyibe kerül.
Dr. Jusztinger János alpolgármester pontosítás miatt, akkor két teljesen eltérő javaslattal fog
visszajönni a tervező a testület elé, mégpedig tervez valahová egy zebrát és egy körforgalom
lehetőségét is megvizsgálja. Egyikben a testület dönt, a másikban pedig az állam.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy majd Gál János szakértő megmondja, hogy melyik a
jobb és azon a vonalon kell mennie a testületnek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy most mindenképp meg kell terveztetni,
ennek lesz egy költsége, ha a körforgalomban fognak gondolkodni, akkor a minisztérium is
majd megtervezteti, ez az önkormányzat részéről kidobott pénz lesz. A szakértő megmondja,
hogy melyik megoldás a legjobb?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kettőt együtt kell kezelnie. Ha a szakértő azt mondja,
hogy itt szükséges a körforgalom gyalogátkelőhelyekkel együtt, vagy lámpás kereszteződés,
akkor tényleg a szóban forgó gyalogátkelőhelyre nincs szükség. Ezért kell szakmailag
összevonnia a kettő alternatívát. A körforgalom esetében meg keresni a minisztériumot,
továbbá pénz is kell hozzá.
Rabb Gvőzőné polgármester szünetet rendelt el, kérte a testületet, hogy fogadja el a szünet
elrendelését.
A szünet elrendelésével a testület egyhangúlag egyetértett.
A szünet után a testületi ülés folytatódott.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek,
megterveztetéséről névszerinti szavazással döntsenek.

hogy

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete névszerinti szavazással: Rabb Győzőné polgármester
Igen, Dr. Jusztinger János alpolgármester Igen, Pál Csaba képviselő Nem, Pintér Gábor képviselő Igen,
Urvald Péter képviselő Igen szavazatával, tehát 4 igennel és I ellenszavazattal - az alábbi határozatot
hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
137/2018.CXI.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza polgármesterét, hogy
tervezői megbízást adjon Gál János szakmérnöknek a Sásd, Rákóczi u. 1-7. közötti
szakaszon gyalogátkelőhely létesítésére vonatkozó engedélyes terv elkészítésére a
szakmérnök korábban megküldött ajánlatában foglaltaknak megfelelően.
Határidő: megbízásra december 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
9./

Kültéri helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a határozati javaslatról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a kiadott határozati javaslatot.
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 5 igen szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül
- az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
138/2018.(XI.29.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a ..Külterületi helyi
közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához,
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 1826214408 projekt
azonosítószámú nyertes projekt teljes költsége összesen: 19.972.176,-Ft, ebből a
projektben elszámolható költségek összesen: 17.942.823,-Ft. Ehhez a Képviselőtestület a teljes önerőszükségletből, amely 2.926.499,-Ft, a saját költségvetése terhére
488.384,-Ft-ot biztosít és a költségvetésében elkülöníti
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek megköszönte a
megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.
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