Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. szeptember 29. napján tartott
rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Pál Csaba, Hausmann Mária,
Urvald Péter képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Vészi
Adrienn jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol:

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pintér Gábor, Székely
Szilárd képviselők

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 4 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponton kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:

-

Sásdi viziközmű gördülő fejlesztési terve (2017-2031.)
Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása
Hősök terei üzletsor mögötti parkolóban lévő térfigyelő kamerarendszer bővítése

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
1./ Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
2 .1 Sásdi viziközmű gördülő fejlesztési terve (2017-2031.)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
3. / Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
4. / Hősök terei üzletsor mögötti parkolóban lévő térfigyelő kamerarendszer bővítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

Napirend tárgyalása:
1. / Bursa Hnngarica Ösztöndíj pályázathoz csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy elérkezett a pályázathoz való csatlakozás ideje,
idén is érdeklődtek már és keresik is ezt a lehetőséget. A képviselőtestületnek határoznia kell
a pályázat 2017. évi fordulójához való csatlakozásról.
Kérte a testületet, hogy a jövő évi pályázathoz csatlakozzanak.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Ösztöndíj 2017. évi pályázatához csatlakozzanak.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
142/2016. (IX.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2017. évi fordulójához.
Felelős:
Határidő:

Rabb Győzőné polgármester
azonnal

2. / Sásdi viziközmű gördülő fejlesztési terve (2017-2031.)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a 2011. évi CCIX törvény 11. §-a rendelkezik
arról, hogy a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében víziközműszolgáltatási ágazatonként 15 éves időtávra gördülő fejlesztési tervet szükséges készíteni,
melyet a DRV Zrt. el is készít minden évben. A gördülő fejlesztési tervnek részét képezi a
felújítási és pótlási, valamint beruházási terv. Az anyagban is olvasható, hogy szeptember 30.
napjáig szükséges a Magyar Energetikai Közmű-szabályozási Hivatalhoz megküldeni a
település döntését.
Kérte a testületet, hogy fogadják el.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy DRV Zrt. által
elkészített 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Tervet fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
143/2016/IX.29.') KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-00100-02 MEKH kóddal rendelkező Sásd Város vízmű Ellátásért Felelőse
a víziközmű-szolgáitatásról szóló 2Ö11. évi CCIX. törvény 11. §
szerinti, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által 2017-2031 időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott
határozati javaslatot fogadják el, mely szerint a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
144/2016.ÍIX.29T KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1 -00200-02 MEKH kóddal rendelkező Sásd Város vízmű Ellátásért Felelőse
a víziközmű-szolgáitatásról szóló 2011. évi CCDC törvény 11. §
szerinti a felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztési
tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Határidő: 2016. szeptember 30.
3./ Szavazatszámláló Bizottság póttagjának megválasztása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy tegnap esti és a ma reggeli adatok alapján derült
ki, hogy hogyan állnak össze a szavazatszámláló bizottságok. Nem túl magas az érdeklődés a
pártok részéről a delegálásra. Kettő szavazókörben is hiányos a bizottság, tehát delegált tagok
helyett póttagokat kell behívniuk, a póttagok közül sem mindenki ér rá, időközben elköltözött
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a településről. Tehát úgy alakult, hogy kellene egy póttagot választani, Salamon Lászlóné
Kaposvári út 51. szám alatti lakossal beszéltek és ő el is vállalná a feladatot.
Kérte a testületet, hogy a szavazatszámláló bizottság póttagjává Salamon Lászlónét válassza
meg.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy szavazatszámláló
bizottság póttagjává Salamon Lászlóné Sásd, Kaposvári út 51. szám alatti lakost válassza
meg.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
145/2016.(JX.29T KTH: számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete szavazatszámláló bizottság póttagjává
Salamon Lászlóné Sásd, Kaposvári út 51. szám alatti lakost választja
meg. A megbízatás az országgyűlési'képviselők következő általános
választásának kitűzéséig tart.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző, Rabb Győzőné polgármester
4./ Hősök terei üzletsor mögötti parkolóban lévő térfigyelő kamerarendszer bővítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kért árajánlatot a Borbás Szabolcs egyéni
vállalkozótól a térfigyelő kamera rendszer bővítésére, mely 180.000 Ft összegről szólt, de lesz
máshonnan is kérve árajánlat.
ürvald Péter képviselő elmondta, hogy Tarr Jánossal fog beszélni, hogy milyen lehetőségek
vannak nála. De amúgy bármelyik villanyoszlopra lehetne tenni kamerát, akár polgárőrökön
keresztül, tehát hogy ők is lássák a kameraképet és a rendőrök is hozzáférjenek. Ezek a
kamerák mozgathatóak, mert wifi-sek, így véleménye szerint ez a legbiztosabb és a
leggyorsabb dolog.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azért hozta fel ezt a témát, mert a Hősök terei
üzletsorok mögötti parkolóban áldatlan állapotok vannak, rengeteg szemetet raknak oda le.
Mindenképpen kell megoldást találni, mert ez így nem mehet tovább.
Borbás Szabolcs a Temető u. 1-ből (ahol a piacot használják) abból az ingatlanból tudná az
áramot kihozni és oda a sarokra kerülne a kamera, még a Temetőbe is ahogy mennek befelé
azt is látnák. Véleménye szerint a rácsatlakozás menne jelenleg a leggyorsabb. A végére kell
járni ennek a dolognak, büntetést fog kiszabni, nem fogja ezt annyiban hagyni. Az a
legnagyobbik baj, hogy a Dél-Kom már nem fogja elvinni a szemetet, több alkalommal
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megkérték őket, de most már nem fogják elvinni, mert csak azt viszik el, ami benne van a
kukában. A kukákat záiják a boltosok, így mindig mellé van rakva a sok szemét.
IJrvald Péter képviselő elmondta, hogy véleménye szerint ez egy korrekt ár, amit a Borbás
Szabolcs adott és megbízható a rendszer. Egy-két napon belül meg is tudná csinálni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy minél előbb vissza kell jeleznie a Szabolcsnak,
hogy hogyan döntött a testület. Már kitették a Rill Bélánál megrendelt “kamerával megfigyelt
terület” táblát is.
Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a térfigyelő kamerarendszer bővítésére a munkát
rendelje meg, Borbás Szabolcs egyéni vállalkozó árajánlatát fogadja el 180.000 Ft összegben,
továbbá hatalmazza fel, mint polgármestert a fentieknek megfelelő vállalkozási szerződés
aláírására.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kénviselőtestületének
146/2016.QX.29.1 KTH: számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Hősök terei üzletsor mögötti parkolóban lévő térfigyelő kamerarendszer
bővítésére a munkát megrendeli, Borbás Szabolcs egyéni vállalkozó
árajánlatát elfogadja 180.000 Ft Összegben. A képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő vállalkozási
szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek
megköszönte a megjelenést és a rendkívüli képviselő-testületi ülést bezárta.

Rabb Győzőné
polgármester
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