Jegyzőkönyv;

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2017. május 11. napján tartott
üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak;

Rabb
Győzőné
alpolgármester, Pál
Szilárd, Hausmann
Koszorús Tímea
irodavezető, Vészi
jelenléti ív szerint.

polgármester,
Dr.
Jusztinger
János
Csaba, Urvald Péter, Pintér Gábor, Székely
Mária képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző,
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
Adrienn jegyzőkönyvvezető és a csatolt

Távoliét nem volt.
Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának részéről Dr.
Péterfai Istvánt és a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát.
Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 7 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt
megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül a 2. és a 3. napirendi pontot vonják
össze, mivel a két napirend összefügg és ezen kívül az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:
Sásdi Óvoda előtt gyalogos-átkelőhely kialakítása
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy 4./ napirendi pontként tárgyalják meg:
Polgármester jutalmazását.
Rabb Győzőné polgármester ismét 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 Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
3./ Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadási rendelet
elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
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4. / Polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
5. / Beszámoló az önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzés
rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
6. / Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (ÖNHIKI)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
7. / Helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
8. / Anyakönyvi rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
9. / A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
10. / Szennyvíz üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
11. / Sásd, Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti ingatlan bontása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
12. / Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegység-vezetői pályázata
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Rabb Győzőné polgármester
13. / Fáy András u. 38. I. em. 5. ajtó szám alatti volt rendőrségi szolgálati lakás értékesítése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
14. / Sásdi Óvoda előtt gyalogos-átkelőhely kialakítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
15. / A helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó TO P-1.1.3-16 kódszámú felhívásban kiírt pályázat
és a Zöldváros kialakítása című TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásban kiírt pályázatok
előkészítése, a Baranya Megyei Önkormányzat felkérése a projektek előkészítésével való
közreműködésre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
16. / A helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó TO P-1.1.3-16 kódszámú felhívásban kiírt pályázat
és a Zöldváros kialakítása című TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásban kiírt pályázatok
előkészítése, tervezői ajánlat megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
17. / A település arculati kézikönyv és településképi rendelet előkészítésére megbízás és
főépítész alkalmazása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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18. / Lakásbérleti szerződések felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
19. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária bizottság elnöke

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 16./, 17./, 18./ és 19./
napirendi pontot az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt
ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy március 30-án volt az utolsó testületi ülésük.
Részt vett a Baranya Megyei Önkonnányzat közgyűlés tájékoztatásán. Bízott abban, hogy
végre a TOP-os pályázatokról tud tájékoztatást adni a testületnek, de csak annyi információt
kapott, hogy május végén lesz eredmény.
Felhívást kaptak az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Idősbarát Önkormányzati Díjra lehet
pályázni, a nyertes 1 millió Ft-ban részesül. A Sásdi Szociális Szolgálattal közösen készítették
el a pályázatot. Nem kellett testületi döntés hozzá, nincs önerő sem. Május 8. volt a határidő.
Április 12-én a Renner örökösök aláírták a földvásárlási szerződést, az önkonnányzat kifizette
az összeget részükre és így az egész piac terület az önkonnányzat tulajdonában van. Szintén
április 12-én szintvizsga volt a középiskolában.
Április 21-én volt a Büszkeségpont avatása a Városháza előtt. Köszöni mindenkinek, aki részt
vett a rendezvényen. Külön köszöni Nagy Csabának a Baranya Megyei Önkormányzat
Közgyűlés elnökének, hogy részt vett a rendezvényen. Ugyan ezen a napon délután volt a
borverseny. Sajnos egyre kevesebb a borosgazda és a tavaly év elég rossz évjárat is volt.
Április 22-én volt a Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesületének „Mozogj egy életen
át” rendezvénye, melyre a Közösségi Házat rendelkezésükre bocsátották.
Április 28., 29. és 30-án az apparátussal és a testület tagjaival kirándulni voltak
Lengyelországba. Ugyan ezen a hétvégén Pintér Gábor képviselő az ÁMK vezetőjével,
helyettesével és további hat fővel részt vettek a Körösfői testvértalálkozón. Megköszönte, hogy
képviselték Sásd Városát. A körösfőieket meghívták a szeptemberi pite és borfesztiválra.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nagyon tartalmas és szép programokban volt részük
maximális ellátás mellett, felejthetetlen élményeket szereztek.
Rabb Győzőné polgármester továbbá elmondta, hogy szeptember 29-re meghívták a
mogilányiakat a vidám kórusok találkozójára.
Május 3-án Koszorús Tímea aljegyző asszonnyal és Orsós József Roma Nemzetiségi
Önkormányzat elnökével szemlét tartottak az önkormányzat bérlakásaiban (Hömyék 40. és
Hömyék 19.).
Május 5-én volt a szakközépiskolai ballagás a Közösségi Házban.
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A játszóterekkel kapcsolatosan szeretné a képviselő-testületet tájékoztatni, hogy a Baranya
Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály a tavalyi év
folyamán (2016. szeptember 30-án) ellenőrzést tartott. Leírták a hiányosságokat, hibákat,
amiket ki kellett javítani. Ezek még csak részben készültek el. Megkérte Merk Zsoltot a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy mérje föl mekkora összeg kell még a
javításokhoz. Azt a választ kapta, hogy 500.000 Ft kellene még. A Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottsági ülésen nem tudott részt venni, de kérte a Bizottságot, hogy döntsön
ebben az ügyben.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az 500.000 Ft-ot elfogadták.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy muszáj elkészülnie ezeknek a javításoknak,
hosszabbítást is kért.
Javasolta a testületnek, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és
Fogyasztóvédelmi Főosztály 2016. évben a játszótereken végzett ellenőrzése során észlelt
hiányosságok pótlására és hibák javítására 500.000 Ft összeget biztosítson.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
59/2017,(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Baranya Megyei
Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály 2016.
évben a játszótereken végzett ellenőrzése során észlelt hiányosságok pótlására
és hibák javítására a 2017. évi költségvetéséből 500.000 Ft összeget biztosít.
Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy május 16-án a DDOP-3.1.2 kódszámú
pályázatnak lesz helyszíni ellenőrzése. Az intézményvezetők is tájékoztatva lettek.
A Közösségi Ház használatára megszületett a szerződés a Szigetvári KLIK-el és a Pécsi
Szakképzési Centrummal.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy amennyiben lehetséges, akkor ebből a
megállapodásból szeretne egy példányt a helyszínen is tartani.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy rendben van.
Továbbá elmondta, hogy a tüzoltóőrssel kapcsolatosan a második közbeszerzési eljárás folyik.
A helyszínbejáráson, ami meg volt hirdetve három vállalkozó nézte meg. Május végéig lehet
beadni a pályázatot. Sajnos nem volt olyan nagy az érdeklődés, mint amire számítottak.
Május 20-án lesz a sásdi mentősöknél nyílt nap. Ugyan ezen a napon lesz az „Életet az éveknek”
Országos Szövetsége Baranya megyei Szervezete ötödik alkalommal kerül megrendezésre.
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Az Ivánvölgyi szőlősgazdák írtak levelet, hogy összegyűjtöttek pénzt és az utat szeretnék belőle
megcsináltatni, de ehhez kérik az önkormányzattól, hogy az árkot csináltassák meg.
Megnézette, hogy mennyibe kerülne az árok megcsináltatása, kb. 50.000 Ft lenne.
Ennyit szeretett volna elmondani.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egyrészt az SZMSZ-ben foglaltaknak tesz eleget.
Kihirdet egy március 30-án zárt ülésen hozott döntést, mely a jegyzőkönyv mellékleteként is
csatolva van.
A képviselő-testület 56/2017.(111.30.) KTH. számú határozatát nyilvánosan kihirdette.
A szerződés megköttetett a pénzt pedig kifizették a tulajdonosoknak, ahogy a határozatban van.
Továbbá elmondta, hogy jegyzői kötelességének tesz eleget, nagyon fontos rendelkezésre hívja
fel a figyelmet. Az előző testületi ülésen hozott a testület egy olyan döntést intézményvezetői
javaslatra, hogy az AMK működési szabályzatát módosította egy nagyon lényeges pontban,
ahol az intézményegység-vezető vezetői megbízásánál a képviselő-testület egyetértési jogot
kötött ki. Az eljárási rendet ennek megfelelően leírta, egyértelműsítette és a határozati
kivonattal együtt elküldte a testületi tagoknak, hogy ne legyen félreértés abban, hogy hogyan
lesz ma intézményegység-vezető, ha lesz. A mai nappal 6 pályázó volt. A 6 pályázóból az
előzetes vizsgálatok alapján egy pályázót ki kellett zárnia az intézményvezetőnek. A
jogszabályi feltételeknek és a kiírásnak sem felel meg. Szeretné megnevezni azt a jogforrást,
ami alapján jogosult volt a képviselő-testület az egyetértési jogát kikötni. Ez pedig a
150/1992.(XI.20.) Kormányrendelet a közalkalmazotti jogállásról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény végrehajtásáról a művészeti a közművelődési területen foglalkoztatott
közalkalmazottak jogviszonyával összefügg egyes kérdések rendezésére. A 7. § (9) bekezdése
„Magasabb vezető megbízásához, amennyiben nem a fenntartó a munkáltatói jogkör gyakorlója
szükséges a fenntartó egyetértése is”. Jelen estben erről van szó, magasabb vezetőről beszélünk,
munkáltatói jogköröket az ÁMK igazgatója gyakorolja. Itt csak arról szavazhat a képviselőtestület, akit az intézményvezető munkáltatóként döntése alapján javasol. 6 pályázónál hoz egy
döntést, amit befog terjeszteni, ennek következtében a testület vagy elfogadja a döntést vagy
nem. Ha nem fogadja el, akkor eredménytelen lesz a pályázat és újból ki kell írni. A Humánügyi
Bizottságot is a határozattal bevonták ebbe a körbe, előkészítésbe, hogy segítse az
intézményvezető munkáját, hiszen valamilyen mérlegelési szempontokat ki kell alakítani. A
Humánügyek Bizottsága csak véleményező és tanácsadó szerepet tölt be. A döntést az
intézményvezető hozza meg.
Elmondta még, hogy van egy pályázatuk a VP 6-7.4.11-16-os, a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti
ingatlan felújításában bíztak. Elutasították úgy a pályázatot, hogy érdemben meg sem
vizsgálták, formai hibára hivatkozva. Hiánypótlás sem volt.

Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy ki csinálta a pályázatot?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Rudnay Balázzsal és az Investment Kit.-vei közösen.
A Kft., akit konzorciumi partnerként bevontak ez a legfőbb oka. Csak a menedzsmentben vett
volna részt, mint a pályázat megvalósítója és azt mondták, hogy nem végez érdemi munkát,
ezért nem felel meg a feltételeknek.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ilyen esetben bíróságra lehetne menni.
Megkérdezte, hogy mekkora összegről van szó?
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 30-40 millió Ft-os pályázatról van szó. Kifogással
éltek, szakértői véleményt is csatoltak hozzá, állításuk bizonyítására. Egyenlőre választ nem
kaptak, elbírálás alatt van.
A következő dolog, ami a KEOP önerőt érinti, 26 millió Ft a tét. Van egy szerződésük a
Belügyminisztériummal, hogy az ívóvizes pályázatuk amennyiben megvalósul, akkor jogosult
az önkormányzat az önerő támogatásra. A pályázat megvalósítása lezárult jogilag és
mindenhogyan és a 26 millió Ft-ra azt a válaszlevelet kapták a Belügyminisztériumtól, hogy
mivel a költségvetésbe nem tervezték, ezért pénzt adni nem tudnak. Fellebbezni nem lehet. A
Polgármester Asszony felvette az illetékesekkel a kapcsolatot, kérve a segítségüket, hogy
járjanak utána dolgoknak és értelmezzék a döntést.
Az üzemeltető DRV Zrt. részéről Kalenics János Úr írt levelet az önkormányzatnak, amiben
tájékoztatja őket, mint tulajdonosokat, hogy az ivóvíz pályázattal az ivóvíz minősége javult, de
az ivóvíz mennyisége nem lett több. Nem is ez volt a pályázat célja, beszélt a mérnökökkel.
Szakértőkkel beszélt, ez a pályázat nem erről szól. Ezek az új kutak nem tudnak több vizet, mint
azok a kutak, amiket kiváltottak. Mindegyik kutat egy adott vízadórétegbe fúrták bele abba meg
annyi a víz amennyi. Új kutat fúrni csak akkor érdemes, ha egy kutatás, tanulmány
eredményeként kimondják a szakemberek, hogy érdemes kutat fúrni egy másik vízadórétegbe.
Azt lehetne, hogy a vízügyi hatóságnál kell rendelni egy olyan kutatást, tanulmányt, ami
megmondja, hogy hol érdemes kutat fúrni és úgy lehet csak a meglévő vízmennyiséget növelni.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy annak idején azért készítették a tanulmányt, hogy
a 900 m3-es vízszükségletet ne úgy pótoljuk, hogy 400 m3-t Vázsnokról veszünk át. Különböző
technológiával tisztították a vizet, ezért a kevert víz nem volt olyan minőségű, amit
beleengedtek volna a rendszerbe. Most Sásdon és Vázsnokon is jó a víz, akkor miért nem lehet
keverni a kettőt, akkor lenne elég vízmennyiség. Az lenne a kérése, hogy ezt ne a beszámoló a
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről napirendben tárgyalják meg, hanem majd egyszer egy külön napirendként, mert
ez egy fontos dolog. Amit most a jegyző úr elmondott az legyen egy tájékoztatás.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ez így van, ezt elő kell készíteni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy volt egy kötelessége, aminek eleget tett. Át szeretné
adni a Fáy András utcai garázssor közvilágítás bővítésére Dr. Jusztinger János alpolgánnester
Úrnak azt az árajánlatot, amit elkészíttettek, 350.000 Ft három oszloppal. Erre nem terveztek,
de mivel ígéret volt a közmeghallgatáson, hogy ezt megvizsgálják, ezért tették. A Pénzügyi,
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjait kéri, hogyha majd felülvizsgálják a
költségvetést, akkor erre majd figyelemmel kell lenni, hogy volt egy ilyen ajánlat.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót
fogadják el.
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 Képviselő-testületének
60/2017.(V.11.) 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.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

2. / Sásd Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
3. / Beszámoló az önkormányzat 2016. évi költségvetés teljesítéséről, zárszámadási
rendelet elfoeadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi
pont előterjesztésére.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott anyagban a rendelet
módosításban utolérték a tényeiket, a megszokott technikai módosítások zajlottak le.
1.048.834.000 Ft-os most a kiadási fő összegük, amivel zárják a 2016-os költségvetési évet.
Ebből kiadás szinten 954.495.000 Ft teljesült. A bevételek 1.076.432.000 Ft-os szinten
teljesültek. A kiadott mellékletben elég részletesen le van írva a zárszámadás. A Pénzügyi
Bizottsági ülésen is beszéltek a zárszámadásról. Egy plusz mellékletet adtak ki, a 19-es
mellékletet az eredménykimutatás kicsit megtévesztő volt, ezért adták ki a javított példányt. A
két tény közötti különbség az 121.938.000 Ft, ezzel az összeggel találkoztak a 2017-es évi
költségvetésnél is. A tavalyi évben 475.410.000 Ft-os plusz eredményük volt, ami most csak
30.011.000 Ft. Ez egy gazdasági társaságnál elég jelentős visszaesést jelentene. Nyilván
befolyásolja, hogy 2015-ben jelentős fejlesztési támogatást kaptak a KEOP-os nagyberuházás
kapcsolódóan. Ami még befolyásoló tényező volt az a bérek és a járulékok emelése. A 30 millió
Ft-os eredmény kimutatás azért pozitív jellegű minősítés. A maradvány számításnál találhatják
a 121.938.000 Ft-ot, ez a kiadott anyagban a 20-as számú melléklet. A 121 millió Ft-tal
szemben legalább ugyanennyi kötelezettséget is kitudtak mutatni (fejlesztési kötelezettség
tanuszoda). A tanuszoda szintén tervezve van az idei költségvetésbe, ami 15 millió Ft-os szinten
van. Ezeken kívül még a felsorolt egyéb kötelezettségek találhatóak itt, összesen 67 millió Fttal. A működési kötelezettségeik pedig 54 millió Ft.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy idén is be kell adniuk az ÖNHIKI-s pályázatot. A sok
zárolt tételnek az volt a feltétele, hogy nyernek ÖNHIKI-t vagy nem.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 2016. évi
költségvetési rendeletet módosító tervezetet fogadja el.
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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának

2/2017.(V.16.) számú önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (11.25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 2016. évi
zárszámadási rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának
3/2017.(V.16.) számú önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke
Rabb Győzőné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kérte a személyes érintettsége
megállapítását.
Dr. Jusztinger János alpolgármester átvette az ülés vezetését.
Javasolta a testületnek, hogy Polgármester Asszony napirendi ponttal kapcsolatos személyes
érintettségéről döntsenek.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

1 tartózkodással,

Sásd Város Képviselő-testületének
61/2017.(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rabb Győzőné polgármester
napirenddel kapcsolatos személyes érintettségét elfogadta.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester átadta a szót Pál Csabának a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnökének.
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke szóbeli
előterjesztésében elmondta, hogy Polgármester Asszony az elmúlt évben végzett munkáját
szeretnék ezzel a jutalmazással megköszönni, ezért a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság kéthavi tiszteletdíjának megfelelő összegű jutalmat javasol.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta a testületnek, hogy Pál Csaba elnök úr
javaslatáról szavazzanak.
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, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül (Rabb Győzőné polgármester a napirenddel kapcsolatos személyes érintettsége miatt
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
62/2017. (V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Rabb
Győzőné polgármester eddig végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként
kéthavi (2xbruttó 274.200 Ft) tiszteletdíjának megfelelő összegű összesen bruttó
548.400 Ft jutalmat állapít meg.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János alpolgármester

Rabb Győzőné polgármester megköszönte a felterjesztést, a testület egyhangú döntését a
napirendi pont kapcsán.
5./ Beszámoló az önkormányzatnál 2016. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy írásban kiküldte az anyagot. A belső ellenőrük
készítette össze ezt a szakmai anyagot. A vizsgálatokból volt összesen 20 db, ebből 3 volt
megfelelő, korlátozottan megfelelő 17 és gyenge, kritikus, elégtelen nem volt. A megfelelő itt
kiválót jelent, tehát 5-öst a megfelelő pedig 4-est. Amit ki szeretne emelni, az iratkezelési
szabályzatot szerették volna vizsgálni, de a Kormányhivatal megelőzte őket, ezért nem került
sor erre, elmaradt az ellenőrzés. Emellett újat fognak készíteni az ASP kapcsán szakértő
bevonásával, de ez majd a jövő évre vonatkozik. Új csapás irány volt tavaly a gépjármű
üzemeltetés, kiküldetések, munkába járásra vonatkozó költségtérítések elszámolásának
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szabályai. Ebben azért voltak hiányosságaik. A Hivatalnál már új szabályzatot alkottak. Egyszer
vannak a hivatali autók azoknak az üzemeltetési szabályzata és van a saját tulajdonú
személygépkocsik hivatali célú használata. A korábbira volt szabályzat a hivatali autók
igénybevételére, a magánszemélynek a hivatali kiküldetés címre vonatkozólag egy önálló
szabályzatot alkottak, most már arra is van szabályzat. A közérdekű adatok kezelése és a
honlapüzemeltetés vizsgálatánál is voltak kifogások. Ezen vizsgálat hatására is alkották meg a
honlapüzemeltetési szabályzatot, illetve kaptak jelzést a Kormányhivataltól, hogy nem
teljeskörű a honlapukban a közérdekű adatokra vonatkozó tájékoztatás. Ezen is javítottak. A
többi társult település önkormányzatánál is vizsgálták ezeket a dolgokat és a két nemzetiségi
önkormányzatuknál is voltak ilyen vizsgálatok.
A Művelődési Központ konyháján lévő élelmezési tevékenység és az azzal kapcsolatos jogi
szabályozás hibátlan.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a jegyző belső ellenőrzési
beszámolóját vegye tudomásul.
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 Képviselő-testületének
63/2017.(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyző belső ellenőrzési
beszámolóját jóváhagyólag elfogadja.
A képviselő-testület felhívja a figyelmét az érintett intézményvezetőknek az
intézkedési tervek, amik már készen vannak, azok megvalósítására, továbbá a
jegyző pedig ezek eredményességéről utóvizsgálat során gondoskodjon és a jövő
évi beszámolónál erről adjon számon.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatása (ÖNHIKI)
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi
pont előterjesztésére.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az ÖNHIKI-s pályázat beadása
ebben az évben is elkerülhetetlen. Jelen pillanatban az ÖNHIKI-s pályázatot kiszolgálóan kb.
15 millió Ft-os kifizetetlen számla van egyeztetve a beszállítókkal, adóvisszafizetés is lesz kb.
6 millió Ft összegben.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására a pályázatot nyújtsa be.
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 Képviselő-testületének
64/2017. (V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi
költségvetésére, a kialakult likviditási helyzetre és a fizetési kötelezettségekre
tekintettel 2017. évben pályázatot nyújt be a 2017. évi költségvetési törvény 3.
sz. melléklet III. 1. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására.
Határidő: 2017. május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

7./ Helyi népszavazásról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Kormányhivatal napirendjén szereplő
ellenőrzésén hívta fel a figyelmüket arra, hogy vizsgálják felül a helyi népszavazásról szóló
rendeletüket. Az új törvényi előírásoknak már nem felel meg. A kiadott előterjesztésben leírtak
szerint felülvizsgálták, kötelezettségüknek tesznek eleget és új helyi rendeletet kell alkotni. A
számokat tekintve meg fog felelni a korábbi rendeleti előírásaiknak, lényeges változás nincsen.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott helyi
népszavazásról szóló rendelet tervezetet fogadja el.
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 rendeletet alkotta:

Sásd Város Képviselő-testületének
4/2017.(V.16.) önkormányzati rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

8./ Anyakönyvi rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy összefügg a Kormányhivatal ellenőrzési tervével,
mert, hogy az anyakönyvi rendeletet vizsgálják. A rendeletükben lényegében a törvény
megfelelés miatt módosítást nem kell végrehajtaniuk. Viszont a Kormányhivatal álláspontja az
az, hogy miközben eddig csak a Közös Hivatal székhelye és kirendeltség helye szerinti
önkormányzat alkotott eddig a házasságkötésekről helyi rendeletet, szerintük most minden kis
településnek kell. Végig nézték a fizetendő szolgáltatási díjakat. Volt egy kevésbé értelmezhető
rész, ha valaki munkaidőn kívül és hivatalai helyiségen kívül szeretne esküdni, akkor milyen
szolgáltatási díjat kell fizetnie, ezért bevezettek egy harmadik kategóriát és ez egy picit
magasabb összeg lenne, vagyis 15.000 Ft+Áfa. Még a régi díszterem szerepel a rendeletükben,
de ez már nem létezik, helyette a Városháza tanácskozótenne és a TEKA-épület tetőtéri
helyisége biztosítja az anyakönyvi események lebonyolítását.
Rabb Gvőzőné noigármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott anyakönyvi
rendelet tervezetet 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 rendeletet alkotta:

Sásd Város Képviselő-testületének
5/2017.(V.17.) önkormányzati rendelete
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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9./ A 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázat beadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pályázat elsődleges célja azon települések
támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami, illetve egyéb víziközmü-szolgáltató által
végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a
víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen
meghaladják.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2017. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatás pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
65/2017.(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2017. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar
Államkincstár felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10./ Szennyvíz üzemeltetési szerződés módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a KEOP-os beruházással közös vízmüve lett
Sásdnak szennyvíz ügyben Felsőegerszeggel, ívóvízügyben pedig Páléval. A víztörvény miatt
ezekre egy db bérleti- üzemeltetési szerződést kell kötniük közösen Felsőegerszeggel és
közösen Páléval, ennyi lenne a változás.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Felsőegerszeg Község
Önkormányzata és Pálé Község Önkormányzatával közösen kössön bérleti- üzemeltetési
szerződést a DRV Zrt.-vel.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
66/2017.(V. 11.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőegerszeg Község
Önkormányzatával és Pálé Község Önkormányzatával közösen bérleti
üzemeltetési szerződést köt a DRV Zrt.-vel közcélúszenny vizel vezető rendszer
és szennyvíztisztító telep működtetésére.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti- üzemeltetési
szerződés megkötésére.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Rabb Gyözöné polgármester

11./ Sásd, Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti ingatlan bontása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Rákóczi út 38. szám alatti ingatlan kulcsát
április 12-én a Viczl család átadta, tehát üres a lakás. Megtudják kezdeni az ingatlan lebontását,
de erről testületi döntés is kell. Nem olyan egyszerű ennek az ingatlannak a bontása. Bontási
dokumentációt kell készíttetni arra jogosult céggel.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a tulajdonában lévő Rákóczi Ferenc
út 38. szám alatti ingatlan bontásához szükséges dokumentáció elkészítéséhez hatalmazza fel.
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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
67/2017.(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 7370 Sásd,
Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti ingatlan ügyében úgy döntött, hogy az épület
bontásával
kapcsolatos
dokumentáció
elkészíttetésére
felhatalmazza
polgármesterét. A dokumentáció ismeretében dönt a bontás szükségességéről.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

12./ Sásdi Általános Művelődési Központ intézményegység-vezetői pályázata
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János alpolgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kérte a személyes
érintettsége megállapítását, illetve a napirendi pont tárgyalásán részt sem szeretne venni.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az alpolgármester úr napirendi
ponttal kapcsolatos személyes érintettségéről döntsenek.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

1 tartózkodással,

Sásd Város Képviselő-testületének
68/2017.(V. 11.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
alpolgármester napirenddel kapcsolatos személyes érintettségét elfogadta.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatót a napirendi pont
előterjesztésére.
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy a meghirdetett álláshelyre 6 pályázat
érkezett. A szakértői bizottság egy pályázatot elutasított, egy pályázatot pedig kérdőjelesen,
mert nem volt egyértelmű és a mai meghallgatás tisztázására bízták. A pályázó nem jelent meg
a mai személyes meghallgatáson, ennek hiányában a bizottság kizárta a lehetőségek közül. így
a megmaradt 4 pályázót meghallgatták.
Jusztinger Brigittát javasolja a meghirdetett intézményegység-vezetői munkakör
betöltésére.
Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
javaslatáról szavazzanak.
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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, 2 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül (Dr. Jusztinger János alpolgármester a napirenddel kapcsolatos személyes
érintettsége miatt nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
69/2017. (V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért Gálné Banizs Gabriella
AMK igazgató javaslatával, mely alapján a Sásdi Általános Művelődési Központ
Városi Könyvtára és Művelődési Központja intézményegység-vezetői
munkaköri feladatok ellátására a pályázati kiírásban meghatározottak szerint
Jusztinger Brigitta 7370 Sásd, Fáy András u. 27. 2/6. szám alatti lakost bízza
meg.
Határidő: 2017. június 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

13./ Fáy András u. 3 8 .1. em. 5. ajtó szám alatti volt rendőrségi szolgálati lakás értékesítése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Koszorús Tímea aljegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányság az
értékesíteni kívánt szolgálati lakás szolgálati jellegéről lemondott. Az ingatlanról készült
értékbecslés, 3,8 millió Ft-ra értékelték.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a rendőrség is hozzájárul az ingatlan
értékesítéséhez.
Javasolta a testületnek, hogy a volt rendőrségi szolgálati lakást hirdesse meg eladásra.
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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
70/2017.(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonában lévő 7370 Sásd,
Fáy András u. 38. I. em. 5. ajtó szám alatti volt rendőrségi szolgálati lakást
meghirdeti eladásra az előzetesen hivatalosan felértékelt áron azaz 3,8 millió Ft
ért.
Határidő: 2017. június 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

14./ Sásdi Óvoda előtt gyalogos-átkelőhely kialakítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztottak kettő tervezési ajánlatot.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság elé bocsátotta véleményezés képpen, mivel pénzügyi vonzata van. A tervezési díjtól
kezdve a villanyoszlopig szólnak a tervezési ajánlatok. Tehát minden be van költségelve, 1,6
millió Ft-ra tehető az összeg. A Hivatal részéről forgalomszámlálást is végeztek.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy valóban magas a gyalogos forgalom csúcsidőben.
Nag> Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 7.30 órától 8.30 óráig nézték a
forgalmat egyszer. Ebben az 1 órában 108 gyalogosátkelés történt. Délután 15.30 órától 16.30
óráig pedig 127 gyalogosátkelés volt. A gépkocsi létszámot csak 10 percig tudták követni, addig
50 autó haladt el azon a szakaszon.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ami a lényeg, hiszen a polgármester asszony
érdeklődött, a hatóságilag nem zárták ki annak a lehetőségét, hogy lehessen engedély, de az
nem azt jelenti, hogy meg is felelnek neki. Nem az a hatóság fogja kiadni az engedélyt, aki ezt
véleményezte, hanem majd az a közút, aki megmondja forgalombiztonsági szempontból, hogy
alkalmas-e és azok a tervek, amiket készíttet a testület alkalmas-e arra, hogy ki lehessen adni
egy hatósági engedélyt. A tervezési árajánlat két részből áll, de összefügg. 2x295.000 Ft+ÁFAról szól, ha a testület azt mondja, hogy szeretné, akkor ezt el kell készíttetni. Nem ennyi lenne
a teljes gyalogátkelőhely tervezési költsége, még az elektromossághoz is hozzá kell nyúlni,
kettő lámpa kell a gyalogátkelőhely fölé rakni. A legolcsóbb verzió is 1,6 millió Ft+ÁFA.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az volt a véleményük, hogy kidobnak 2x290.000+ÁFAt és még mindig ott van az esély, hogy nem csináltak semmit. Ez egy nagy összeg és
felelőtlenség. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ezt nem támogatja.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a nevezett szakaszon új gyalogátkelőhely
létesítését életveszélyesnek tartja. Tudja, hogy a gyalogosoknak elsőbbsége van, többször
közlekedik arra jánriüszerelvénnyel is. Tehát, ha ott valaki hirtelen lelép és meg kell állni az is
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maga egy életveszély, de ha abban a tudatban teszi ezt, hogy elsőbbsége van és mindenképpen
megteszi, ez után próbáljon meg valaki megállni egy fékezett szerelvénnyel főleg, ha mögötte
meg valaki nem látja, hogy az a szerelvény meg fog állni. 50 km a megengedett sebesség, ha
lecsökkentik 30 km-re akkor meg fog tudni állni, de így is fel van adva a lecke annak a
járművezetőnek, aki elé itt lelép egy gyalogos. Ezt a nagy kanyar irányából mondta, a másik
irányból belátható ez a szakasz. A Rákóczi út 10-től és a Reburg áruházig zebrát letenni nem
merne a kanyar miatt a Pécs felől érkezők irányából.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy van egy problémája ezzel kapcsolatban,
hogy attól még a parkolás nem lesz megoldva, a gyerekeket nem lehet biztonságosan bevinni
az óvodába. Nézzenek utána valamilyen megoldásnak, amely egy biztonságos parkolóból
biztonságos útvonalon röviden odaérhetnek a szülők a gyerekekkel az óvodába.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogyha az óvoda környezetében sikerülne területet
szerezni, ezt másképp nem lehet csak kivásárlással és oda kialakítanak egy parkolót és oda
állnak be a szülők az autókkal, akkor meg van oldva a probléma.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az anyagot megkapta mindenki, minden ki van
mutatva részletesen. Szeretne ebben a témában név szerinti szavazást.
Javasolta a testületnek, hogy névszerinti szavazással döntsenek e napirendi pont kapcsán.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy mindenki elmondta a véleményét,
véleménye szerint felesleges a név szerinti szavazás.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy amennyiben „nenr’-el fog szavazni az nem
azt jelenti, hogy nem a város érdekeit képviseli. Úgy gondolja, hogy ennél van biztonságosabb
megoldás.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ő a város érdekében fog’*nenv-el szavazni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy egyet ért Urvald Péter kulturális
tanácsnokkal.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy elgondolkodott ezen a dolgon. Szerezzenek még több
információt és hozzák be következő ülésre.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kettő mérnöktől kapott árajánlatot.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogyha megterveztetik és odafizetik a sok pénzt és a végén
még sincs semmi. Akkor szedjék össze a közlekedéshatóságnál a dolgokat.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy addig nem tárgyal velük a közlekedési hatóság, amíg
a rajzokat nem kapta meg a forgalomszámlálási adatokkal együtt.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ezt nem tudja elfogadni.
Rabb Gvőzőné polgármester 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 Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
71/2017.(V.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri javaslatra
névszerinti szavazással dönt.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy egyetért-e a képviselő-testület azzal, hogy a
Rákóczi Ferenc úton a kanyartól a Gellner bolt elágazóig bezárólag ezen az útszakaszon
gyalogátkelőhely létesüljön ismerve a tervezői árajánlatot. Igennel vagy nemmel lehet szavazni,
tartózkodás nincs.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a névszerinti szavazással
a határozati javaslatot fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Rabb Győzőné polgármester: egyetértett
Dr. Jusztinger János alpolgármester: nem értett egyet
Hausmann Mária képviselő: egyetértett
Pál Csaba képviselő: nem értett egyet
Pintér Gábor képviselő: nem értett egyet
Székely Szilárd tanácsnok: nem értett egyet
Urvald Péter kulturális tanácsnok: nem értett egyet.
A polgármester megállapította, hogy Sásd Város Képviselő-testülete névszerinti szavazás
eredményeként 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot
hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
72/2017.rV.l 1.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata képviselő-testülete nem ért egyet azzal, hogy a
Sásd, Rákóczi Ferenc úton az Óvoda környezetében, a Rákóczi Ferenc út-i
gyalogos-átkelőhely létesüljön a Stihl bolt és a Pozsony utcai kereszteződés
közötti szakaszon.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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15./ A helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó TOP-1.1.3-16 kódszámú felhívásban kiírt
pályázat és a Zöldváros kialakítása című TOP-2.1.2-15 kódszámú felhívásban kiírt
pályázatok előkészítése, a Baranya Megyei Önkormányzat felkérése a projektek
előkészítésével való közreműködésre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy április 24-én a Baranya Megyei fő építész és
munkatársai itt voltak helyszínbejárást végeztek a Hősök terén (termelői piaccal és
zöldvárosokkal kapcsolatosan).
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a helyi gazdaságfejlesztésre vonatkozó pályázatnál a
testület már döntött arról, hogy piaccsamokot szeretne építeni. Emellett döntött arról is, hogy a
zöldvárosban beadott egy csomagot, amit a testület elfogadott, itt azonban korrekció van nem
egészen passzol a pályázati kiírásnak. Egy összefüggő területre lehet csak a pályázati pénzt
felhasználni, ezért sajnos a sportpályát ki kell húzniuk. Csak a jelenlegi piacterület és annak a
környéke jöhet szóba és annak fejlesztése. A piaccsamokhoz kötődően arra ráépülve és azt
kiegészítve annak a terepnek a rendezése sok mindennel egyetembe. A két pályázatot
egységesen kellene kezelni. A testülettel szeretne elfogadtatni egy határozatot az előkészítés
keretében. A TOP-os pályázatoknál a Megyei Önkormányzat Hivatala készíti elő a projektek
jelentős részét sőt a jogszabály azt mondja, amelyikbe az önkormányzat kéri köteles ezt ellátni.
Kifejezetten az a javaslat, kérés és részükről is ez az észszerű, hogy a Megyei Önkormányzat
Hivatala készítse elő mind a kettő pályázatot, mert nagyon komoly szaktudás kell ez mögé.
Természetesen nem kihagyva belőle a legfőbb döntéshozót Sásd Város Önkormányzatát, illetve
a Képviselő-testületet. Itt a pályázat előkészítéséről beszél és arra kéri a testületet, hogy mind a
két pályázat esetében akár egy szavazással is fogadja el és kérje, hogy Megyei Önkormányzat
Hivatala legyen a pályázat előkészítője és hatalmazza fel a polgármestert arra, hogy a szerződést
majd megkösse.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a helyi gazdaságfejlesztésre
vonatkozó TO P-1.1.3-16 kódszámú pályázat és a Zöldváros kialakítása című TOP-2.1.2-15
kódszámú pályázat előkészítésére kérje fel a Baranya Megyei Önkormányzatot és a felkérés
alapján a Baranya Megyei Önkormányzat Hivatalával kössenek szerződést.
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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
73/2017.(V.11.) KTH. számú határozata
1.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy támogatja a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent Helyi gazdaságfejlesztésre
vonatkozó TOP-1.1.3-16 kódszámú felhívás előírásai alapján a támogatási kérelem
előkészítését, és benyújtását.
- A képviselő-testület e pályázattal kívánja megvalósítani a helyi termelői piac
kialakítását, melynek keretében elsődlegesen a város központban jelenleg piacnak
helyet adó területen új piaccsamok szándékozik építeni, a pályázatban meghatározott
feltételek figyelembevételével.
- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint
felkéri a Baranya Megyei Önkormányzatot a projekt tekintetében a közreműködésre.
- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás
kidolgozásában vegyen részt, és felhatalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat
Hivatalával a megállapodás aláírására.

2.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy támogatja a Terület- és
Településfejlesztési Operatív Program keretében megjelent Zöldváros kialakítása TOP2.1.2-16 kódszámú felhívás előírásai alapján a támogatási kérelem előkészítését, és
benyújtását.
- A képviselő-testület e pályázattal kívánja megvalósítani a helyi termelői piac
kialakításához kapcsolódóan, azt kiegészítve a közhasználatú zöldfelületek növelését, a
meglévő kereskedelmi gazdasági funkciók új épületekben történő elhelyezését. Az
üzletsor gazdaságélinkítési céllal történő megújítását a pályázatban meghatározott
feltételek figyelembevételével. A képviselő-testület a pályázat megvalósításához
kapcsolódó akcióterületként a Deák tértől déli irányban elhelyezkedő zöld felületet
(369/10 hrsz.), a Rákóczi Ferenc út és a Temető utca csomópontjához észak-nyugati
irányból csatlakozó területeket (356, 357/1, 360, 361 hrsz), a Temető utca és a Dózsa
György utca csomópontjának dél-nyugati oldalán elhelyezkedő zöld területet, közparkot
(44, 46 hrsz.), a Fáy András utca északi vége és a régi temető közti zöld felületet (54/1,
54/36 hrsz.), a Dózsa György utca Temető utcai csomópontjától a Kossuth Lajos utcai
csomópontig tartó szakaszt (118 hrsz.) jelöli ki.
- A képviselő-testület úgy döntött, hogy a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet szerint
felkéri a Baranya Megyei Önkormányzatot a projekt tekintetében a közreműködésre.
- A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az együttműködési megállapodás
kidolgozásában vegyen részt, és felhatalmazza a Baranya Megyei Önkormányzat
Hivatalával a megállapodás aláírására.
Határidő: 2017. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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E gyebek

Rabba Győzőné polgármester elmondta, hogy mivel Dr. Jusztinger János alpolgármester nem
vett részt, a személyes érintettség miatt a Sásdi Általános Művelődési Központ
intézményegység-vezetői pályázata napirendi pont tárgyalásán, ezért elszeretné mondani, hogy
végül Jusztinger Brigitta lett az intézményegység-vezető. Továbbá azt is elmondta, hogy
„neirr-el szavazott, tehát nem szavazta őt meg. A Meggyesi Mónikának továbbra is bizalmat
szavazott volna, hogyha ő lett volna ajelölt. Régóta dolgozott már együtt a Mónikával és úgy
gondolja, hogy ez a 4 hónap kevés volt a bizonyításra, hogy tud úgy dolgozni, ahogy egy
intézményegység-vezetőnek kell. Sok sikert kívánt, hogy azok a tervek sikerüljenek, amiket
elmondott és végre egy igazi jó közösség és egy igazi jó egység legyen a házban, tele legyenek
új ötletekkel és igazán ki legyen használva a Közösségi Ház is.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő volt a másik, aki, nenT’-el szavazott a Jusztinger
Brigittára. A Meggyesi Mónika munkáját szerette volna ezzel elismerni. Nyilván gratulál,
minden rossz szándék nélkül tette ezt, de bízik benne, hogy tudnak együtt dolgozni a
Brigittával. Egy gesztusnak szánta ezt a Meggyesi Mónika felé, ezt ne vegye rossz szándékkal
Brigitta.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy meghallgatta a jelölteket, hiszen annak a
személyéről kellett döntés hozniuk, aki közvetlen kapcsolatot tartja a város legnagyobb civil
társadalmával. Az intézményegység-vezetőnek lesz a feladat, hogy az nagy megelégedéssel
használják az intézményt, amire annyi energiát és pénzt fektettek az elmúlt időszakban. A
jelöltek közül kettő volt, aki érdeklődést váltott ki. Az egyik jelölt fog tudni együtt dolgozni
mindenkivel, ki is hangsúlyozta, hogy van tapasztalata és rutinja hozzá. A másik jelölt, akit
kevesebben támogattak volna, ö pedig azt mondta, hogyha más lesz a vezető ő azzal is szívesen
dolgozna együtt, jelenleg próbál alkalmazkodni ebbe a folyamatba. A Humánügyek Bizottsága
is többségben azt az illetőt támogatta, akit a képviselő-testület is támogatott, mert a
meghallgatáson ő adta a jobb interjút.
Rabba Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsági ülésen elhangzott
arányokat is elmondhatják, hiszen nem titok. A Humánügyek Bizottsága kettő külsős tagja a
Meggyesi Mónikát támogatta és a többi három tag pedig a Jusztinger Brigittát.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nyilván mindenki a saját cselekedeteiért
felelős. Attól, hogy egy hozzátartozója pályázott, azt gondolja, hogy két külön és különböző
személyiségek. Tőle függetlenül, ha ebben a döntésben részt kellett volna vennie, akkor ő is
nagyon nehezen tudott volna döntést hozni. Mutatja a nehéz döntést, hogy a Bizottság
álláspontja sem volt egységes. Úgy gondolja, hogy akár ki is vezesse a Művelődési Házat a
legfontosabb tulajdonsága az kell, hogy legyen, hogy a közösség, amit meg akar szólítani az
befogadja. Ha befogadják és elfogadják, akkor működni fog a dolog, ha pedig nem, akkor
akarhat ő bármit, nem fog működni. Ez a munka erről szól.
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Mivel több napirendi pont nem volt. Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület
zárt ülés keretében folytatta munkáját.

Rabb Győz&né
polgármester
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