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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. július 20. napján tartott 
rendkívüli üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Rabb Gvőzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

- kültéri sportparkok kialakítására pályázat beadását,
- béren kívüli juttatást önkormányzati dolgozóknál (cafeteria),
- önkormányzati belterületi utak javítását, és zárt ülés keretében:
- kitüntetési javaslat megtárgyalását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

17 Az HFOP-1.4.2-16. kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat 
előkészítése keretében a projekt pénzügyi tervének és kockázatelemzésének 
megvitatása, a szervezeti forma meghatározása 
Előadó: Gábor Gyula projektelőkészítő

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

2./ A Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Polgárőr Egyesület részére ingatlan 
kijelölése, a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit 1 Kit. 
székhelyének, telephelyének módosítása a Sásdi Szociális Szolgálat 
férőhelybővítésével összefüggésben 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

37 Kültéri sportparkok kialakítására pályázat beadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4/ Béren kívüli juttatás önkormányzati dolgozóknál (cafeteria)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

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

Pintér Gábor képviselő.
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5/ Önkormányzati belterületi utak javítása
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgármester

6/ Kitüntetési javaslat megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 6./ napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalják meg, mivel személyi ügyről van szó.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

1.1 Az EFOP-L4.2-16. kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című 
pályázat előkészítése keretében a projekt pénzügyi tervének és 
kockázatelemzésének megvitatása, a szervezeti forma meghatározása 
Előadó: Gábor Gyula projektelőkészítő

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gábor Gyula projektelőkészítő elmondta, hogy a megvalósíthatósági tanulmányterv 99 %- 
os készültségben készen van, a mai nap szükséges még a pénzügyi részét kell bedolgozni, 
amiről esetleg a testület a mai nap folyamán döntést hoz.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kiadott előterjesztés tükrözi azokat az aggályokat 
a pályázat készítése során, melyek felmerültek a komplett pályázat kapcsán. Van három 
mérföldkő, az első évi, illetve az utolsó hónaptól a középső mérföldkő eltér abban, hogy nem 
arányosan kéri a kiadási szint teljesülését, hanem a felénél már a 60 %-os teljesülést kéri. Ez 
elég nagy terhet ró a pályázatra. Mivel a pályázat majdnem 75-80 %-a olyan bérfizetésekből 
áll, ami egyértelműen rendszeresen, folyamatosan jelentkező költség, ezeket nem lehet 
előrébb hozni, illetve a mobiltelefon díjakat, a postaköltséget, tehát ezeket sem lehet 
előrehozni és átcsoportosítani az első időszakra. 33 mFt-os összeg látható az l.sz. 
mellékletben, ezt nem tudják átcsoportosítani az első fél időszakra.

Gábor Gyula projektelőkészítő elmondta, hogy emailt írt a Máltai Szeretetszolgálatnak, 
állásfoglalást kért ez ügyben, de választ még nem kapott.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy felmerült másik probléma is, mely 
szerint a pályázat 499.990 eFt-ra lett kalkulálva, ennek a felét adják oda előleg formájában, 
így az első időszakban a finanszírozásban nem lesz gond. Az elkülönített kategóriáknál a 
költségek mellett a bankszámlaköltségeket is tervezni kell. Ezek maguk meghaladják azt az 1 
%-os határt várhatóan, ami mellett még ott van a postaköltség, irodaszerek, mobiltelefon 
költségek, a kisvaszari ház fenntartási, működtetési költségei.
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Ami 11.800 eFt-os szinttel haladnák meg az 5 mFt-os szintet. Itt nézik az 1 %-os határt és ha 
ők annál többet szerepeltetnek, akkor kiszúrják és azt mondják, hogy nem kellenek. Ez azt 
jelenti majd a megvalósításnál, hogy az összes rezsiköltségre a pályázatíró, valószínűleg az 
önkormányzat nevére szóló számlákat kell majd kérni, amit majd az önkormányzat 
továbbszámláz a megvalósító felé. Van tartalékképzési lehetőségi elvárása a pályázatnak, a 
tartalékoknál 5 %-ot, majdnem 25 mFt-ot lehetne elkülöníteni, itt 3.725 eFt-ot sikerült 
elkülöníteni, ez a pályázat mértékéhez képest egészen kicsi mozgásteret biztosít a számukra. 
A finanszírozásnál az 50 %-ot odaadják az elején, ahogy a kiadásokkal elérik az 50 %-os 
szintet, további támogatást nem kérhetnek, mindent az előleg terhére kell elszámolni. Ez úgy 
fut ki várhatóan, ha minden évben adnak be - a mérföldköveket nem számítva -  kifizetési 
kérelmet, az utolsó időszakra 20-25 mFt-ot hozzá kell tenni, meg kell előlegezni, akár egy 
hitellel, vagy saját forrással. Ennek nyilván vannak költségei, illetve, amit nem lehet előre 
tervezni, de tudni lehet, hogy előfordulnak olyan esetek, amikor egy bizonyos számlát nem 
fogadnak el, azt mondják majd csak az utolsó elszámoláskor lehet benyújtani, ha ezek 
felgyűlnek, akkor akár több is lehet, mint 20-25 mFt. Erre fel kell készülni, a legrosszabb 
esetben az arányait tekintve 40-45 mFt-ra is emelkedhet.

Rabb Gvőzőné polgármester és Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elhagyták 
az üléstermet. Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Jusztinger János alpolgármester urat 
az ülés vezetésére.

Dr. Jusztinger János alpolgármester átvette az ülés vezetését. Felkérte Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezetőt, hogy folytassa hozzászólását.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, amint lezárul az 5 év 2021. december 
végével, akkor további 5 éves fenntartási időszak, kötelezettség vár még.

Gábor Gyula projektelőkészítő elmondta, hogy az előző projektnél minden számlát 
elfogadtak. Igyekezni fognak úgy dolgozni, hogy ne legyen semmi gond.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a bizottság a testületi ülést megelőzően megtárgyalta a napirendi pontot. A 
bizottság egyetértett az előterjesztéssel, javasolta a testületnek elfogadásra.

Dr. Jnsztiner János alpolgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 
előteljesztést fogadják 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 4 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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114/2016. ÍVII.2Q.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előterjesztés alapján az 
EFOP-1.4.2-16 kódszámú „Integrált térségi gyermekprogramok” című pályázat 
előkészítésével összefüggésben úgy döntött, hogy a pályázat megvalósító 
szerve a Sásdi Család- és Gyennekjóléti Központ és ezen belül kell kialakítani 
önálló gazdálkodási jogkörrel és szakmai felelősséggel a Gyerekesély Irodát. 
Vezetője megfelelő szakmai végzettséggel és szakmai tapasztalattal főállásban 
látja el feladatát a pályázat megvalósításának idejére.

A Képviselő-testület a pályázat költségvetését a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság javaslatára az előterjesztés 1-2. sz. mellékletében 
meghatározottak szerint jóváhagyólag elfogadja.

A Képviselő-testület szükségesnek tartja megkeresni a Közreműködő 
Szervezetet és jelezni általuk az Irányító Hatóság felé, hogy a második 
mérföldkő esetében előírt 60 %-os kiadási szint teljesítése nehézkes, illetve 
megvalósítása aggályos. Az Irányító Hatóság véleménye alapján szükséges a 
pályázati anyagot pontosítani és ennek megfelelően beadni.

Határidő: szeptember 1.
Felelős : Babodi Adrienn a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 

megbízott vezetője

Sásd Város Képviselő-testületének

2./ A Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Polgárőr Egyesület részére ingatlan 
kijelölése, a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft, 
székhelyének, telephelyének módosítása a Sásdi Szociális Szolgálat 
férőhelybővítésével összefüggésben 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki részére kiosztotta. 
A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Sásdi Polgárőr Egyesület már korábban birtokba 
vette a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épületet, csak nem született képviselő-testületi 
határozat. Továbbá a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. Málek 
Andrea ügyvezető vezetésével a jelzőrendszeres ellátást és a támogató szolgálati 
tevékenységet végzik a járásban. Jelen pillanatban ők az Egészségház folytatásában lévő Sásd, 
Arad u. 1. szám alatti épületükbe székhelyeinek. Korábban a testület már döntött az ingyenes 
használatról addig, amíg a feladatot ellátják. Időközben a Sásdi Szociális Szolgálatuk, aki a 
házi szociális gondozást látja el, az idősek gondozását és a napközbeni ellátását, a társulás úgy 
döntött, hogy szeretne férőhelybővítést megvalósítani, ezért nagyobb területre lenne igénye, 
szüksége. Ennek az a lényege, hogy a Rákóczi u. 41. szám alatti rendőrség által használt 
épület melletti volt adóiroda, amit a kistérség használt a GYEP feladatok ellátására, majd ezt 
követően a nemzetiségi önkormányzat és polgárőr egyesület használt. Ide menne át a 
nonprofit leit., továbbra is ingyenes használatra kapná meg az épületet. Elkészítésre került egy. 
haszonkölcsön szerződés, működési engedélyt kell majd módosítani.
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A haszonkölcsön szerződéssel kapcsolatban elmondta, hogy ingyenes használatba adási 
szerződést jelent. Olyan ingatlanokról beszélnek jelen esetben, ami benne van a 
szerződéstervezetbe és a nemzeti vagyonról szóló törvény szerint is, ha önkormányzati 
feladatot ellátó vagy célra adnak át ingatlant, akkor lehet térítésmentesen is átadni. A 
szerződés határozatlan időre szól, de 15 napon belül felmondható a szerződés. Nagyon fontos 
pontja, hogy mindaddig használhatják ezt az ingatlanrészt, amíg ezt az alapító okiratukban 
meghatározott feladatukat ellátják. A szerződés több pontját majd át kell írni. A közműdíjak 
kapcsán is át kell írni, mert nincs önálló mérője, itt majd m2 arányos lesz, m3 után kell fizetni. 
Javasolta a testületnek, hogy a nonprofit kft-nek erre a célra haszonkölcsön szerződést fogadja 
el, hatalmazza fel a polgármestert a szerződést megkötésére.

Rabb Gvőzőné polgármester visszaérkezett a testületi ülésre, Dr. Jusztinger János 
alpolgármestertől visszavette az ülés vezetését.

Hausmann Mária képviselő észrevételezte, ha a jelzőrendszeres szolgálatot végzik, akkor ne 
legyen az, hogy háromszor szóinak Felsőegerszegről és még sem mentek ki.

Urvald Péter kulturális tanácsnok véleménye szerint ezt az észrevételt feléjük kell jelezni. 
Figyelni kell a szerződés 7. pontjára, mely szerint a szakhatósági engedélyeket nekik kell 
beszerezni és ők is viselik ennek költségeit.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ez így van, más nem is tudja ezt megtenni. Eddig nem 
tudott tárgyalni, mert az ügyvezető külföldön tartózkodott. A holnapi nap folyamán a 
szerződést majd átírja. Aláírást követően tudják ők a működési engedély módosítását kérni a 
telephely módosítására a kormányhivatalnál. Ez hatósági engedélyhez kötött, hiszen 
közszolgáltatást nyújtó szervezetről van szó.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az épületben több javítási munkát is el kell 
végezni, melyet a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozói fognak elvégezni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a jegyző úr által tett javaslatról 
döntsenek.

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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

115/2016. (VII.20T KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásos előteljesztésként 
becsatolt Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft-vel 
kötendő haszonkölcsön szerződés tervezetét jóváhagyólag elfogadja. Ennek 
értelmében a Kft. részére térítésmentesen használatba adja a



Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatti belterületi 327. hrsz-on nyilvántartott 
önkormányzati ingatlanból a volt GYEP iroda által használt 2 db helyiséget a 
szerződéstervezetben foglalt feltételekkel.

Határidő: augusztus 1.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Sásdi Polgárőr Egyesület a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti volt 
szolgálati lakást használatra kapja meg.

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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

116/2016. (VII.20Y KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat KépviselŐ-testülete a Sásdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Sásdi Polgárőr Egyesület részére térítésmentesen 
használatba adja a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti volt szolgálati lakása 
utcafront felöli helyiségeit.
A helyiségek használatáról a két szervezet külön megállapodást köt.
A használatból eredő költségeket (rezsiköltség) Sásd Város Önkormányzata 
viseli.

Határidő: augusztus 1.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Szociális Szolgálat 
szolgáltatásbővítését figyelembe véve, a korábban a Kft. által használt épületrészt használatra 
adja á t

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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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117/2016. (VII.20,) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testüiete a jegyzői előterjesztés alapján 
hozzájárul, és egyúttal biztosítja, hogy a Sásdi Szociális Társulás 
intézményeként működő Sásdi Szociális Szolgálat többletfeladatainak (idősek 
napközbeni ellátása) ellátásához a Sásd, Arad u. 1. szám alatti 312. helyrajzi 
számon nyilvántartott önkormányzati ingatlanban további ingatlanrészt ad át 
intézményi használatra. Az átadandó ingatlanrész megegyezik a jelenleg Sásd 
és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. által használt területtel, 
helyiségekkel.
A Képviselő-testület a Kft. telephelyét a Kft-vel kötött haszonkölcsön 
szerződésben foglaltak szerint áthelyezi a Sásd, Rákóczi Ferenc út 41. szám 
alatti ingatlanba.

Határidő: 2016. július 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Képviselő-testületének

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok visszaérkezett az ülésre.

3./ Kültéri sportparkok kialakítására pályázat beadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

í)r. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy Urvald Péter kulturális tanácsnokkal 
végigjárták a sásdi játszótereket. Örült annak, hogy két pályázat is benyújtható erre a célra. 
Véleményük szerint annyira nem tragikus a helyzet a játszótereket látván. A Kossuth L. utcai 
játszótér rendben van, a Fáy utcai játszóteret le kellene festeni, a hömyéki játszótér 
gyakorlatilag már nincs és az újtelepi játszóteret most tették rendbe.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta a sásdi lakosok azt hiányolják, hogy kevés a 
játék, és a játékok sem minden korosztálynak megfelelőek. Úgy tudja, hogy a meglévő 
eszközök felújítása elkezdődött. Szinte az egész város területét lefedi, hogyha kettő központi 
játszótér lenne, mely szerint az egyik a Fáy utcai és a másik az újtelepi játszótér lenne. 
Felmerült igény szerint a Deák téri játszótér kialakítása is, egyetért azzal, hogy jó lenne, de ott 
van a Fáy utcai játszótér, egymástól 100 méterre egymástól, ezért nem célszerű ilyen közel 
legyen egy másik is.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a játszóterekről majd a következő ülésen kell 
dönteni, most a sportparkokról kellene dönteni, pontosabban arról, hogy kettőre adják be a 
helyszíneket megjelölve, mely szerint az egyik a Fáy A. utcai, a másik a Sportpályán lévő és a 
D típusúra.

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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül — az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

118/2016, (VII.20.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kormány döntése alapján 
meghirdetett kültéri sportparkok építésére program keretében pályázatot nyújt 
be 2 db D típusú sportpark kialakítására. A sportparkok helyszínei a Sásd 
belterületi 54/1. hrsz-ú Fáy A. utcai, valamint a Sásd belterületi 404/50. hrsz-ú 
Sportpályán található játszóterek.
A Képviselő-testület felhatalmazza és felkéri a polgánnesterét a pályázatok 
beadására. A pályázat megvalósítása önerőt nem igényel.

Határidő: július 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy pályázati lehetőség van a meglévő 
futópályájuk gumiborítással történő fedésére. Itt önerőt kell biztosítani, ennek a költsége 6-7 
mFt+áfa összegbe kerülne. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta 
és úgy döntött, hogy ezt a pályázatot most ne adják be. Véleménye szerint ilyen jellegű 
pályázat a jövő évben is lehet. Átmenetileg rendbe kell tenni a nevezett futópályát.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy annak idején is felszántották 
és lehengerelték, majd vegyszerezni kell a salakot.

4/ Béren kívüli juttatás (Cafeteria) önkormányzati dolgozóknál 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen beszéltek az ÖNHIKI-s 
támogatás felhasználásáról. Felmerült az önkormányzati dolgozók cafeteria juttatása. Ez 5 
mFt-ot jelent összességében, a dolgozók bruttó 100 eFt juttatást kapnának, melyet szeptember 
15. napjával fizetnének ki, amikor a helyi adók is már befizetésre kerülnek.
Javasolta a testületnek, hogy a juttatást szavazzák meg.

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 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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119/2016. rVII.20.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÖNHIKI-s 
támogatás felhasználása keretében a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság javaslatára a köztisztviselők kivételével valamennyi főállású 
önkormányzati dolgozó bruttó 100.000,-Ft cafeteria juttatásba részesül, melyet 
szeptember 15. napjáig kell végrehajtani.

Határidő: szeptember 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Képviselő-testületének

5/ Önkormányzati belterületi utak javítása
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgármester

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, amennyiben az ÖNHIKI-s támogatásból 
megoldható lehetne néhány helyen a településen a kátyúzás, akkor ő erre javaslatot tenne. A 
közutakon a nagyobb kátyúkat ki kellene javítani, mert nagyon rossz állapotban vannak. 
Például József A. utca és Dózsa Gy. utca kereszteződésében, illetve a Fáy utcából konkrétan 
alig lehet kimenni az úton a kátyú miatt.

Dr, Kaidon Béla jegyző megkérdezte a költségvetésben van erre keret?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ilyen célra 3 
mFt van.

Dr, Kaidon Béla jegyző javasolta a testületnek, hogy 1 mFt-tal járuljon hozzá az út 
helyreállítására előirányzott összeget emeljék meg, mert a szükséges karbantartási munkákat 
el kell végeztetni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok javasolta és kérte, hogy a járdákat is nézzék végig. Az 
utak esetében ne csak a főutcát nézzék meg, hanem a Dózsa Gy. utcát is.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint a főutcán lévő járdákat nézzék végig, mert ha 
belemennek, akkor nagyon sok helyen lehet gond.

Rabb Győzőné polgármester véleménye szerint ezt fel kell mérni, végignézni hol milyenek 
az utak.
Javasolta a testületnek, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot a 
polgármesterrel közösen kérje fel az utak állapotának felmérésére, a polgármester kérjen 
árajánlatot és a bizottság döntsön majd ez ügyben.

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 6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

120/2016, (VIL20.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesteri 
előterjesztésre úgy döntött, hogy az önkormányzati belterületi utak állapotának 
felmérése indokolt. Felkéri a Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottságot, hogy a polgármesterrel közösen ezen utak állapotát mérjék fel és a 
felmérés alapján kérjen a polgármester árajánlatot. Az árajánlatot a Bizottság 
vitassa meg és készítsen előterjesztést a Képviselő-testület számára.

Határidő: szeptember 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester,

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

polgármester
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