
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 25. napján tartott 
üléséről.

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

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

Pintér Gábor, Székely Szilárd képviselők

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. 
Mizsei Pétert, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát, továbbá a FIDESZ 
Sásdi Szervezetének alelnökét Takácsné Somogyvári Máriát. Megállapította, hogy a 7 fős 
képviselő-testületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Pintér 
Gábor képviselő jelezte, hogy kicsit késni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül az 5./ napirendi pontot töröljék a 
napirendek közöl információhiány miatt és az anyag testületi ülés előtt érkezett meg, így nem 
tudták előkészíteni. Ezért javasolja, hogy hétfőn, október 30-án tartsanak rendkívüli testületi 
ülést. Továbbá a 6./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként tárgyalják meg és a 7./ napirendi 
pontként, zárt ülés keretében az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:

Lakásügyek

Dr. Jusztinger János alpolgármester kérte a testületet, hogy a hétfői rendkívüli testületi 
ülésen napirendi pontként tárgyalják meg a Sásd, Rákóczi Ferenc úton létesítendő gyalogos
átkelőhely létesítésének kérdését.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a hétfői rendkívüli testületi ülésen a Sásdi Szociális 
Társulás társulási megállapodásának felülvizsgálatát is tárgyalni kellene, javasolja, hogy 
vegyék fel napirendi pontként.

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
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2. / Az új GYEP pályázat megvalósításával kapcsolatos aktuális kérdések (intézményvezető
díjazása, többletfeladatok, iroda működése)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

3. / Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének időarányos teljesítése, a rendelet
felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4. / Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Héder-Pintér Zsuzsanna adóügyi csop.vezető

5. / Beszámoló az AMK Óvodájának és Bölcsődéjének működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella intézményvezető

6. / Sásd, Fáy András utcai párosoldali garázssor közvilágítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

7. / Lakásügyek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 7./ napirendi pontot az 
önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés keretében 
tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésük szeptember 27-én volt. 
Szeptember 28-án Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésük volt, ahol a 
telefon szolgáltatóktól kapott árajánlatokról beszéltek. A Telekom és a Vodafone szolgáltatók 
adtak árajánlatot. A Telenor szolgáltató mai napig nem adott ajánlatot. Hajói tudja november 
végéig kell majd ebben dönteniük.

Nairv Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsági ülésen hallgatták meg a jelentkezőket. Két szolgáltató jelent meg és 
adta le az ajánlatát. Mind a két szolgáltatóval lehet keretszerződést kötni, semmi nem tiltja. Az 
egyik szolgáltatónak van olyan minimális elvárása, hogy 150 kapcsolódási kártyát tudnának 
hozzákapcsolni a szerződéshez. Ennek a vizsgálata még zajlik. Nagyon kedvező feltételeket 
szabnak, főleg az utóbbi, országon belül 0 Ft-os percdíjak, sms díjak és 1 GB 
intemetszolgáltatás. Ezt a lakosság, az intézmények, illetve a jelenlegi körben benne levők felé 
majd tudatni kell, hogy mindenki hozzáférjen a kedvező csomagokhoz.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ugyan ezen a bizottsági ülésen beszéltek, hogy 
az OTP egy lehetőséget kínált. 24 hónapra a menzára egy terminált helyeznének ki. Ennek az 
egésznek nehéz lenne a lebonyolítása.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy azt a kört próbálják felvetni, hogy 
kik azok, akik igényelnék. A szolgáltatások szempontjából ez egy előrelépés lenne, ha egy ilyen 
fejlesztés megvalósulna. Ugyanakkor a pénzügyi elszámolást megnehezítené. A pénzintézet is 
mondta, hogy az eddigi tapasztalatok alapján nem tudnak egy olyan listát adni, aminek a 
pénzügyi rendszerükhöz való kapcsolódásához bizonyos személyiségi okokat súroló 
információkra ne kelljen igényelniük. Ebben a listában csak olyan adatok állnak rendelkezésre, 
amiket nekik azonosítani kell a partnerükhöz. Az új pénzügyi programúkhoz, az ASP-hez való 
kapcsolódását is biztosítani kell. Az ASP-s információs központnak feltették a kérdést, hogy 
technikailag, hogy tudják ezt megoldani. A választ várják. Remélhetőleg nem lesz semmi 
akadálya, mert előrelépés lenne a szolgáltatások terén.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeptember 29-én volt a Vidámkórusok V. 
találkozója. Köszönetét mondott Pintér Gábor főszervezőnek, az ÁMK dolgozóinak, a 
vállalkozóknak és a fellépőknek, hogy ilyen színvonalas rendezvényt sikerült tartani. Külön 
köszöni a Raaba-Grambach delegációnak (18 fős), hogy részvételükkel megtisztelték őket. 
Október 2-án a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságról 
Patonai Attila szakmai főtanácsadó tartott ellenőrzést a közmunkaprogram dokumentációjában. 
Mindent rendben talált. Köszöni Király Lajosné és Cseh Rita munkáját.
Október 31-el 26 fő közfoglalkoztatottnak lejár a szerződése. Mivel a létszámot csökkenteni 
kellett, így csak 20 főre tudták beadni a pályázatot. 20 főre meg is kapták a támogatást. A 20 
főbe benne vannak azok az emberek is, akik jelenleg is dolgoznak. Február végéig (4 hónapra) 
kaptak rájuk hosszabbítást.
A Baranya Paktum november 16-án 9.00 órakor megyei állásbörzét tart. Neki is biztosítani kell, 
hogy az összes közfoglalkoztatott eltudjon menni erre az állásbörzére. 1.500 álláskereső 
részvételére számítanak.
Október 4-én volt a Sásdi Szociális Társulás ülése, ahol elfogadták a Társulás idei 
költségvetésének időarányos teljesítését. A Mindszentgodisai Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz tartozó települések és Mindszentgodisa is 2018. január 1-től kiválnak a Társulásból. 
7 önkormányzatról van szó, így 8 önkormányzat marad a Társulásban. Majd a hétfői rendkívüli 
ülésre lesz előkészítve az anyag és majd ott fogják felvezetni, hogy a testületnek miben is kell 
dönteni. A Sásdi Szociális Szolgálatnál volt ellenőrzés, ahol két hiányosságot találtak. A 20ló
ban és 2017-ben elmaradt a térítési díjaknál az évenkénti megerősítés, de ezt a társulási ülésen 
pótolták.
A GYEP programmal kapcsolatosan két egyeztető megbeszélés volt. Október 5-én a térség 
érintett polgármestereivel egy megbeszélés, ahol az infrastrukturális pályázattal kapcsolatban 
tartottak tájékoztatást. A következő a GYEP Bizottság alakuló ülése volt. A Bizottságnak 17 
tagja van. A Bizottság elnökének Schumann Norbertét választották, az előző programban is ő 
volt az elnök. Titkárt is választottak, ő pedig Rab Norbert hivatali dolgozó lett.
Folyamatosan zajlanak az infrastrukturális pályázattal kapcsolatban az egyeztetések. Október 
16-án a Sportpályán voltak kint a mérnök úrral, aki készíti a terveket. A játszótér, a vizesblokk 
és a sportudvar kialakításáról, felújításáról lenne szó.
Október 10-én volt Szigetváron a Megyei Napi rendezvény, melyen részt vett a Baranya Megyei 
Önkormányzat meghívására. A rendezvényen megyei díjakat adtak át.
Október 16-án megkezdődött a Rákóczi út 38. szám alatti ingatlan bontása. Az épületben lévő 
sok hulladék miatt kellett egy konténert bérelniük.
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Október 18-án Hegyháti Védelmi Bizottság ülést tartott. Két napirendi pontot szeretne 
kiemelni. A téli időjárásra való felkészülés, ami nagyon fontos volt ezen az ülésen. A Magyar 
Honvédség önkéntes tartalékos rendszerének újjáépítése megkezdődött, amely önkéntes, 
területvédelmi tartalékosokat toboroz 18 évtől 60 éves korig a biztonság növelése érdekében. 
Anyagi forrás is van.
Október 12-én kapták meg a jó hírt, hogy a szociális tűzifa pályázatuk nyert. 224 m3 (4.267.200 
Ft) tűzifát nyertek. Az előző évekhez képest több tűzifát nyertek. Az önkormányzatnak 480.000 
Ft önrészt kell biztosítania.
Az önkormányzat rendkívüli támogatást is nyert, összesen 6.958.998 Ft-ot. Megköszönte a 
Belügyminisztériumnak a támogatást. Az igazgatási feladatokra van 5.331.555 Ft a település 
üzemeltetési feladatokra pedig 1.627.443 Ft.
A Sásdi Tüzoltóőrs építésére a közbeszerzési eljárás lezárult. A nyertes kivitelező a Pillér Invest 
Építőipari Kft. lett. A múlt hét folyamán a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól 
Schmidt Szabolcs tű. őrnagy járt a Hivatalban. Bejárta a helyszínt, fotókat és feljegyzést 
készített. A legfontosabb feladat, hogy ki kell mérniük a teljes területet és a közműveket is.
Az iskola „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítványa, melynek ő az elnöke egy EFOP-os 
pályázaton 17.604.004 Ft-ot nyert. Ez nagyon nagy öröm, mert az Alapítvány még soha nem 
nyert. Ebből a megnyert összegből 1,5 millió Ft-ot kimondottan konyhai eszközökre 
fordíthatnak.
Október 6-án volt az Aradi Vértanúk ünnepsége. Köszöni az emlékműsort a Pécsi Szakképzési 
Centrum Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola tanulóinak és a felkészítő tanároknak. 
Október 23-ai ünnepséget október 20-án tartották meg az általános iskolában. Köszöntet 
mondott az iskola diákjainak, a kórusnak, Lakatos Juditnak, Dr. Pemekker Árpádnénak, 
Maksay Zsuzsannának és Emmer Istvánnénak. Külön köszöni Rabkovács Évának, hogy 61 év 
elteltével a dokumentumokat átadta. Balázsy Péter volt sásdi lakosnak is köszöni a 
visszaemlékezést.
A Sásdi Őszidő Klubtól október 4-én érkezett egy levél, amiben az Idősek Világnapi 
rendezvényre kértek támogatást. Az Őszidő Klubnak rendezvényekre 100.000 Ft volt zárolva. 
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjai egyhangúlag 50.000 Ft támogatást 
szavazott meg. Nem tudott a mai napig várni a kérelemmel, mert már készülniük kellett. 
Szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a volt mázsaházat rendbe tették és közfürdőt 
alakítottak ki, de áram nem volt, a mérőóra annak idején le lett szerelve. így mérőórát kellett 
felszereltetniük, melynek összege 125.660 Ft volt.
Az Arad u. 1-nek költöznie kell a felújítás miatt és a volt Vízitársulat épületébe fog költözni. 
Ezért a fűtésrendszert átnézték és vannak problémák. 17 db szelepet ki kell cserélni. Erre kaptak 
árajánlatot Járányi Gábor egyéni vállalkozótól. Az árajánlat 260.000 Ft-ról szól. Ezeket a 
problémákat mindenképpen meg kell csináltatniuk.
Pataki Andrea helyi lakostól érkezett egy kérelem. A kérelem tartalma, hogy a Deák tér 6. szám 
mögötti garázssor melletti üres területre új garázs épülhessenek. Ebben az ügyben már más is 
megkereste az önkormányzatot. Erről is majd muszáj lesz beszélni, de annyira friss a kérelem, 
hogy előkészítés hiányában erről most dönteni nem tudnak.
Sajnos mindenki hallhatta, hogy hétfőn baleset történt a Rákóczi úton és a portásuk Farkas 
Lajos megsérült. Ehhez kapcsolódóan kéri a testületet, hogy jövő héten hétfőn a rendkívüli 
ülésen újra beszéljenek a Rákóczi út-i állapotokról. Ide tartozik a gyalogos-átkelőhely létesítése 
is. Ennyit szeretett volna elmondani.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy október 10-én zajlott a közlekedési 
csomóponttal kapcsolatos pályázatnak az utóellenőrzése. A Polgármester Asszony távollétében 
ő vett részt ezen az ellenőrzésen. Nagyon szépen elő volt készítve a vizsgálat. Tulajdonképpen
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mindent rendben találtak, apróbb hiányosságok voltak, de mindegyik nagyon könnyen 
orvosolható.
Október 13-án pénteken Sásd, Fáy András u. 38. szám alatti lakóháznak volt lakógyűlése, 
melyen az önkormányzatot képviselve vett részt. Két önkormányzati bérlakásuk van jelenleg 
ebben az ingatlanban. A lakógyűlés témája a ház tetőszerkezetének felújítására vonatkozó 
árajánlatok megvitatása volt. Ezen a lakógyűlésen a lakók többsége úgy döntött, hogy az 
árajánlatok közül a 3,6 millió Ft-os árajánlatot fogadta el feltételesen. Az önkormányzatot 
720.000 Ft-tal fogja terhelni. Azért mondta, hogy feltételesen fogadták el, mert miután 
felvetette a lakóknak, hogy célszerű lenne előtte társasházzá alakulni. Ezt is elfogadták. Tehát 
a sorrendiséget úgy határozták meg, hogy először társasházzá alakulnak és utána kerül sor a 
felújításra. Ebben kérték az önkormányzat segítségét is, nyilván a szükséges segítségnyújtást 
megfogják adni nekik a társasház alakulás folyamatában.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a társasház alapító okirat szerkesztéséhez kell egy 
ügyvéd, ami pénzbe fog kerülni, de ehhez az önkormányzat anyagilag mindig hozzájárult.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ez így van. Erről is tájékoztatta a 
lakókat. A lakóknak megígérte, hogy mindenki postaládájába be fog kerülni egy tájékoztató 
levél, hogy mi is a menete a társasház alakulásának. Arra is felhívta a figyelmet többször is, 
hogy az önkonnányzat ugyan olyan tulajdonostárs, mint ott bármelyik lakó. A többségi 
álláspontot az önkormányzat magára nézve kötelezőnek elfogadja, tehát ami mellett dönt a 
lakóközösség, azokat a költségeket az önkormányzat viselni fogja.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület az Alpolgármester Úr tájékoztatása alapján 
vegye tudomásul és fogadja el, hogy az ügyvédi jogi segítséget az önkormányzat biztosítja. Az 
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak illő lenne bevállalnia a közösség érdekében, hogy intézi 
a jogi előkészítést és annak a finanszírozási részét is.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy 100%-ban biztosítja?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen, ezt az önkormányzat máskor is megtette.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy erről szavaznak is akkor?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem kell szavazni, a Polgármester Asszonyt meg kell 
bízni ennek a végrehajtásával és az összeg majd ki lesz fizetve, nem nagy összegről van szó.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy sajnos ő is értesült a balesetről és ezzel 
kapcsolatban olyan hangokat hallott a városban, miszerint ez a baleset összefüggésben van 
azzal, hogy a testület többségi döntéssel nem támogatta a gyalogos-átkelőhely létesítését a 
Rákóczi úton. Azt is hallotta, hogy ennek anyagi oka is volt. Ő mai napon szerette volna ezt 
napirendre venni, de mivel nincs megfelelően előkészítve, ezért elfogadja, hogy a hétfői 
rendkívüli ülésen tárgyalják meg. Mindenképpen nagyon sürgősen tárgyalják. Ebben az ügyben 
azt gondolja, hogy tényleg megoszlanak az álláspontok, viszont beszélniük kell róla. Nem 
tartom megoldásra vezetőnek azt, hogy újságcikkekben üzengetnek egymásnak. Ez ügyben 
október 23-án beszélt a helyi FIDESZ alelnökével és ígéretet tett neki arra, hogy napirendre 
veszik ezt a kérdést.

Rabb Gvőzőné polgármester jelezte, hogy Pintér Gábor képviselő megérkezett a testületi 
ülésre.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy írt neki egy üzenetet, amiben leírta, 
hogy a nyár folyamán Urvald Péter kulturális tanácsnokkal együtt kimentek és megnézték a 
helyszínt és nagyjából lemérték, hogy van e fizikai lehetőség arra, hogy ezt a gyalogos
átkelőhelyet elhelyezzék. Úgy tűnik, hogy egy hely van ahová jogszabály szerint el lehet 
helyezni ezt a gyalogos-átkelőhelyet. Elsősorban a balesetveszély miatt döntött úgy akkor a 
testület, hogy ne létesüljön gyalogos-átkelőhely. Természetesen beszélhetnek erről az ügyről, 
akár külön lakossági fórum keretében is. Az biztos, hogy a jelenlegi helyzet is balesetveszélyes. 
Véleménye szerint ez a balesetveszély egyrészt nincs összefüggésben a bekövetkezett 
balesettel, hiszen, hajói tudja nem ott következett be a baleset.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a témát a testület hétfőn önálló napirendi pontként 
fogja tárgyalni, ebbe most ne menjenek ennyire bele.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogyha erre tényleg olyan társadalmi és 
lakossági igény van Sásdon, akkor vizsgálják meg. Viszont legyen Magyarországon egy olyan 
hatóság, ami nekik engedélyezi ennek a létesítését és garantálja azt, hogy nem dobnak ki kb. 2 
millió Ft-ot az ablakon a tervekre, amelyek esetleg nem valósíthatók meg. Sásdon nem jó 
összekeverni dolgokat, ebből még sosem sült ki jó. Azt szeretné kérni, hogy ne állítsanak olyan 
dolgokat tényként, amiről nincs elegendő információjuk. Azt, hogy a testület anyagi okok miatt 
tartózkodott ettől, az így ebben a formában nem igaz. Az hangzott el testületi ülésen, hogy nem 
akarnak az ablakon kidobni milliókat úgy, hogy nem tudják még azt sem, hogy engedélyezhető 
e. Utánajártak annak, hogy esetleg van e mód arra, hogy először kapjanak engedélyt aztán 
fizessenek terveket, erre azt a választ kapták, hogy nincsen. A döntésüket pedig arra alapozták, 
hogy a helyzetet balesetveszélyesnek látják. Viszont ötleteitek más megoldásokon is. Urvald 
Péter kulturális tanácsnok is javasolt egy másik megoldást, a Szent Imre útról megközelíteni az 
óvodát...stb. Foglalkoznak az üggyel. Hétfőn beszélni fognak róla.

Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke elmondta, hogy ő 
ilyen hangokat nem hallott, hogy a baleset összefüggésbe van a gyalogos-átkelőhellyel. A 
balesetnek semmi köze a gyalogos-átkelőhelyhez. Az országban még egy olyan helyet nem 
találnak, ahol a buszpályaudvarra bekanyarodó buszokkal szembe a parkolóból autók jönnek 
ki. Ez a téma januárban vetődött fel először, utána pedig februárban a közmeghallgatáson. Most 
októbernél tartanak. Megkérdezte, hogy mennyibe kerül az, hogy a testület felkér egy szakértőt 
a közlekedésfelügyelettől, közútkezelőtől, hogy mi az, ami elhelyezhető és mi az, ami nem? 
Megkérdezte, hogy hány szakértővel folytatott egyeztetést a testület január óta?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ebbe nem akar bele menni. Egy biztos, hogy ez 
ügyben a Ládonyi Mérnöki Kfit.-vel. akik ilyennel foglalkoznak, voltak levelezések. Sajnos szó 
szerint nem tudja a levél szövegét. Erre a témára nem készült most föl.

Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke elmondta, hogy 
közmeghallgatáson arról volt szó, hogy körbe lesz járva ez a téma. Megkérdezte, hogy február 
óta készült e valamilyen szakértői vélemény?

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a gyalogos-átkelőhellyel csak az volt a probléma, 
hogy a testület úgy dobna ki 100 ezreket, hogy nem tudják azt, hogy megkapják e az engedélyt. 
Próbálkoztak ez irányba végig és ígéretet adtak arra, hogy egy bizonyos illető utána fog nézni 
a dolgoknak és ha már biztos az, hogy ez a gyalogos-átkelőhely létesíthető, akkor abba a percbe 
fognak lépni ez ügyben.
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Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke elmondta, hogy 
szerinte nem így működik. Megkérdezte, hogy ki fogja felülvizsgálni azt a kereszteződést, ahol 
egy kamion nem tud bekanyarodni akkor, amikor a személyautó pont a vonalnál áll? Ez a 
gyalogos-átkelőhely régóta téma. Ha venné valaki a fáradtságot és nyáron esténként megnézné, 
hogy a kanyarodó sáv miatt már most is nagy az autósor, akkor nem mindegy, hogy a gyalogos
átkelőhely miatt állnak az autók vagy a kanyarodósáv miatt? Megkérdezte, hogy meg kellene 
várni azt, hogy baleset történjen?

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogyha jól érti, akkor nem is a gyalogos
átkelőhelyről, hanem a közlekedési csomópontról van szó.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az egész Rákóczi útról és a Szent Imre útról van 
szó. Áldatlan állapotok vannak, ígéretet is tett, hogy ezzel muszáj foglalkozni. Hétfőn a 
rendkívüli testületi ülésen vissza fognak erre térni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy 2017. május 11-i ülés volt, ahol erről 
tárgyaltak. Ott azt mondták, hogy kb. 1,5 millió Ft a tervezés. Ők ezt akkor tudják megtervezni, 
ha az önkormányzat kijelöli a pontos helyszínt. Nem biztos, hogy megoldás, de egy alternatív 
gyalogos-átkelőhelyet lehet, hogy érdemes lenne átgondolni. Nem kizárt, hogy városrendezési 
szempontból sem kivitelezhető, konkrétan egy tetőfelüljáróra gondol. Viszont 
akadálymentesítést nem tudnának megoldani és ezáltal az Óvoda is kiesne.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezt itt zárják le és majd hétfőn beszélnek róla.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy először is kötelessége az előző testületi ülésen, zárt 
ülésen hozott határozatot kihirdetni, ami szeptember 27-én volt.
A képviselő-testület 132/2017.(IX.27.) KTH. számú határozatát nyilvánosan kihirdette, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva van.
Amikor a közbeszerzési kiírást a Túri ügyvédi iroda külön megbízás alapján elvégezte és 
megcsinálta, akkor arról a testület hétfőn fog dönteni.
A hivatali személyi állományban változás történt a mai nappal. Felvették üres álláshelyre egy 
pályázat eredményeként Sallai Lászlóné sásdi lakost. Adminisztrátori feladatokat lát el a 
Hivatalban a titkárságon. Pályázati úton választották ki közösen nyilvánosan. Közel 40 pályázat 
érkezett. 3 hónapos próbaidővel, határozatlan időre szóló kinevezést kap és közszolgálati 
jogviszonyban fog állni.
Kiosztott egy levelet, ami a DRV Zrt. válaszlevele. Néhány dolgot szeretne róla elmondani. 
Volt a testületnek egy ülése, ahol a Kalenics Úr jól rájuk ijesztett, amikor azt mondta, hogy 
nincs annyi víz, amennyi volt, elindul az uszoda és napokig nem lesz Sásdon víz. Továbbá, 
hogy szabálytalan kivitelezés történt a kutak fúrásánál és ez miatt kevesebb a víz. Ezután 
megkeresték Polgármester Asszonnyal Márton István műszaki ellenőrt, amibe leírták Kalenics 
János Úr által elmondottakat és erre érkezett válaszlevél, amit ki is küldött a testületi tagoknak. 
Ebből a válaszlevélből is látszik, hogy nem egészen találkoznak a kijelentések. A termelési 
főmérnöknek írtak egy levelet, amire megkapták a választ Csertán Gábor tennelési 
főmérnöktől. Ezt a levelet is elküldte a testületi tagoknak, amibe szembesíti a Kalenics János 
által elmondottakkal meg a Márton féle levéllel, ami már egy szakértői vélemény.
Idézett az önkormányzat által megírt levélből:

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a szakértő terveket kér, a tervek meg pénzbe kerülnek. A
történet fordítva működik, ez a baj.
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,A levélben írottak, illetve a testületi ülésen Kalenics János Úr által elmondottak alapján 
felmerült annak gyanúja, hogy az új fúrt kutak nem terv szerint valósultak meg, és a kivitelező 
súlyos mulasztást követett el, melynek eredményeképpen a város biztonságos vízellátása 
veszélybe került.
Az üzemvezetői levelet megküldtük a projekt műszaki ellenőrének, Márton István Úrnak is. A 
szakmai észrevételeit csatoljuk, és egyben kérjük, hogy Önök az abban foglaltakat szakmailag 
véleményezzék.
Ugyancsak számunkra nem világos a Kalenics Úr által elmondottak értelmezése, mivel állítása 
szerint a tanuszoda teljes feltöltése esetén a város napokig víz nélkül maradna. Az Önök 
szolgáltatói nyilatkozatából, amelyet a tanuszoda létesítéséhez adtak, ez nem derül ki.
Mielőtt bármilyen jogi bonyodalomba keverednénk, kérjük szíves nyilatkozatukat a tekintetben, 
hogy az Önök megítélése szerint, az előzőekben leírtakra is figyelemmel, terheli-e felelősség a 
volt kivitelezőt a jelenlegi helyzetért, vagy csak arról van szó, hogy nehezebbé váltak az 
üzemeltetési körülmények, és a város vízellátásának biztonságát csakis újabb kút fúrása 
oldhatja meg. ”

Erre jött a válaszlevél, amiből szintén idézett:
„A KEOP program kivitelezőjét terheli-e felelősség a kutak kivitelezésével kapcsolatban, az 
üzemeltető DRV Zrt. nem tudja megállapítani. Ezt csak egy független hidrogeológus szakértő 
tudná megállapítani, a DRV Zrt.-nél nincs ilyen képzettségű szakértő.
Jelenleg a három üzemelő kútból pontosan 300 l/p vízmennyiség termelődik ki. Ez megegyezik 
a beruházás előtti vízmennyiséggel, ami az akkori két kútból volt kitermelhető. ”
Elmondta, hogy tehát nem lett kevesebb a víz. Nem új kutakat fúrtak, hanem a meglévő mellé 
fúrtak egy másikat, mert a meglévő kutak felújítása nem volt gazdaságos.
„A DRV Zrt., mint üzemeltető nem vitatja Márton István műszaki ellenőr által leírtakat. ”

Előtte nem ezt mondták, őt támadták a legjobban. Azt is leírják, hogy további biztonságos 
ivóvízellátáshoz ennyi kút nem elég, tehát szükség lehet egy újabb vízbázis feltárására. A 
testület nem is olyan régen fogadta el a DRV Zrt. által elkészített Gördülő Fejlesztési Tervet. 
Megkérdezte, hogy abban láttak új kút fúrásának szükségességét? Nem láttak.
„Az uszoda építési engedélyéhez kiadott (TcT 4688860/2015.) közmű egyeztetési nyilatkozatban 
is jelezte az üzemeltető DRV Zrt., hogy az uszoda feltöltésére csak szakaszosan lesz lehetőség, 
mivel ekkora vízmennyiség nem áll rendelkezésre a városi vízellátó hálózaton. ”
Ezt mindenki tudta, tudja az építtető is. Kalenics Úr azt mondta, hogy napokig nem lesz víz, ha 
töltik a medencét, hát elég nagy különbség a kettő közötti állítás.
Tehát a víz, ami van elegendő. Hosszútávon lesz baj és tényleg el kell gondolkodni. A DRV 
úgy határozott, hogy új szolgáltatási szerződéseket kell kötniük velük. Meg kell újítani a régit, 
ami még nem járt le. A paléi és a sásdi vízmű egyesült a beruházás révén és innentől kezdve 
már egy vízmű. A felsőegerszegi szennyvíztisztításról is kell új szerződés. Ezekről majd 
november vége felé fognak beszélni.
Továbbá elmondta, hogy a Temető előtti rekultivációs munkákat elvégezték. Megint hordják 
oda a hulladékot. Úgy gondolja, hogy valóban be kell kamerázni a környéket. Jogilag nincs 
még lezárva, az Investment Kft.-nek kell még kiállítani egy szakértői nyilatkozatot, mert ő volt 
a felelős műszaki vezető ott, az alapján tudják a hatóság felé rendezni. Parkosítani kellene minél 
előbb a Temető előtti területen és ha a parkosítást folytatják biztos benne, hogy meg fog szűnni 
a hulladék lerakás.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a város központjában is ugyan ez a probléma, 
nem telik el úgy hét, hogy ne kerüljön oda szemét.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy annak idején a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsággal tartottak egy bejárást és az egyik villanyoszlopra lehetett volna 
kamerát rakni, de ez nem valósult meg. Mobil kamrát kellene kiépíteni, mert a Temetőnél van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem fog a jel bejönni a központba. A Tarr Kft.-tői 
kellene árajánlatot kérni.
Tájékoztatta a testületet, hogy két héten belül ismét kell testületi ülést tartaniuk. A városképi 
arculatra vonatozó helyi építési előírásokra a helyi rendelet tervezet elkészült. A testületnek 
meg kell vitatnia, de először majd a Bizottság fogja. Majd a testületi ülésen szeretné, ha a helyi 
építészük is részt venne. Majd fórum keretében a helyi lakossággal is meg kell vitatni. Az 
előzetesen jóváhagyott tervezettel kellene a nyilvánosság elé lépni, ennek december 31 -ig meg 
kell lenni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy nyilvánosságra hozatal után van 
lehetőség javítása?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy persze, itt van mozgástere a testületnek. 
Törvényességi felhívást kaptak a Kormányhivataltól a helyi népszavazásról szóló rendeletükkel 
kapcsolatban. Sajnos a felhívás jogos. A régi rendeletükbe adminisztrációs hiba van. Majd erről 
is két múlva döntenek.

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.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

134/2017.(X.25.) 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
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2./Az új GYEP pályázat megvalósításával kapcsolatos aktuális kérdések (intézményvezető 
díjazása, többletfeladatok, iroda működése)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy örül annak, hogy Gábor Gyula megbízott Gyerekesély 
Iroda vezetője és Nagy Szilvia Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ vezetője is részt vesz 
az ülésen.
Úgy értelmezték a jogszabályt, az Irodavezető megbízásnál is pályázatot kell kiírni, ki is lett 
írva. Az előírásoknak megfelelően úgy alakították, hogy semmilyen szinten ne érje őket 
hátrány.
Két határozati javaslatot is kiosztottak a testületi tagoknak. Az egyik határozati javaslat a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének a többletfeladatainak elismerésére a díjazás. 
Mivel a Gyermekjóléti Központ, mint szakmai szervezetre épül a projekt nagy része, e mellett 
az intézménybe integrálták be a Gyerekjóléti Irodát, ezért indokolt megvizsgálni ennek a 
többletfeladat ellátására vonatkozó anyagi vonzatát.
Javaslat az, hogy a pótlékot 250%-ról 500%-ra emeljék és ezzel gyakorlatilag megdupláznák a 
pótlékát. 50.000 Ft-ot kapott eddig és az új szabály szerint 100.000 Ft-ot kapna 5 évig.
Tehát kéri a testületet, hogy 2017. október 1-től 2022. szeptember 30-ig a mindenkori 
intézményvezető vezetői pótlékát 250%-ról 500%-ra emelje a jogszabályi lehetőségekkel élve.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy 2017. október 1 -töl 2022. 
szeptember 30-ig a mindenkori intézményvezető vezetői pótlékát 250%-ról 500%-ra emelje a 
jogszabályi lehetőségekkel élve, mely 50.000 Ft-ról 100.000 Ft-ra történő emelést jelentene.

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 az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
135/2017.(X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 
azonosító számmal nyilvántartott önkormányzati projekt végrehajtásával 
kapcsolatos intézményvezetői többletfeladatok elismeréséül a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ vezetőjének -  mint magasabb vezetőnek -  a vezetői 
pótlékát a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. § 
(2) bekezdés a) pontja alapján 2017. október 1. napjától a projekt zárásáig, azaz 
2022. szeptember 30-ig 250%-ról 500%-ra emeli.
Ennek megfelelően a pótlék mértéke 2017. október 1. napjától a Magyarország 
2017. évi Központi Költségvetésről szóló 2016. évi XC. törvény 60. § (1) bek. 
b) pontja alapján havi 100.000 Ft.

Határidő: azonnal, illetve értelemszerű 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy jelezte az irodavezető úr, hogy mivel október 1 -el 
indul a projekt végrehajtása, függetlenül attól, hogy a támogatási szerződést mikor kapják meg, 
azokat a munkatársakat fel kell vennie, akiknek a program megvalósításában feladatuk van, és 
már dolgoznak. Ezért az a kérése a testület felé, mint fenntartó felé, hogy 8 főállású 
közalkalmazott illetményét előlegezze meg október 1-től mindaddig, amíg a támogatási 
szerződést követően meg nem kapják az előleget, ami 60%. Amíg a testület ezt nem hagyja 
jóvá, addig nem tudnak illetményt számfejteni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a pályázatírás költségeit sem rendezték.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor fizethető ki, ha itt van a pályázati pénz.
1 hónapon belül megérkezik az összeg, decemberre itt kell lennie a pénznek. 1 maximum 2 havi 
bért kémek, 1 havi bér durván járulékkal együtt 1,5 millió Ft.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint mindjárt 2 havi bért 
kellene megszavazni, hogy ezért ne kelljen újra összeülni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 8 főállású közalkalmazott 2 havi 
illetményét előlegezze meg október 1-től mindaddig, amíg a támogatási szerződés követően 
meg nem kaják az előleget.

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 az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

136/2017.(X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 
azonosító számmal nyilvántartott önkormányzati projekt végrehajtásával 
kapcsolatosan - figyelemmel arra a tényre, hogy a projekt megvalósítása 2017. 
október 1. napjával megkezdődött -  a Gyerekesély Iroda 8 főállású 
közalkalmazottjának 2 havi illetményét a támogatási szerződés aláírásának 
napjától függetlenül, a támogatási előleg terhére, utólagos elszámolással az 
önkormányzat 2017. évi költségvetéséből biztosítja, részükre az illetmény 
számfejtést engedélyezi.

Határidő: 2017. október 26.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Szilvia intézményvezető, Gábor 
Gyula Gyerekesély Iroda vezető

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a harmadik döntés, amiről nincs írásos anyag, az a 
többletfeladatok ellátásával kapcsolatos gondjaik. A pénzügyi irodájuk arra a feladatra van 
tervezve és létszámilag kialakítva, ami a feladatok ellátására elegendő. így is már túlmunkával 
és idegeskedéssel tudják ellátni a munkájukat. Az ASP miatt közel 1 év után kezdenek helyre 
billeni, ugyanis lényegesen több az adminisztráció, mint amit korábban elláttak. Arra kéri a



testületet, hogy a többletpályázatból eredő többletgazdálkodási feladatok ellátására egy 
ügyintézői állást január 1-től létesítsen. Ha a testület igennel döntött, akkor SZMSZ-t kell 
módosítani. Kimondottan könyvelésről beszél. Olyan sok plusz adminisztrációs terhelik 
lesznek, hogy ezt a jelenlegi apparátusi létszámmal nem fogják tudni ellátni.
Kéri a testületet, hogy január 1-től engedélyezze a könyvelési feladatok ellátására a pénzügyi 
irodában plusz egy álláshely létesítését. A költségvetés így fog készülni jövő évre.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy többletpályázatból eredő 
többletgazdálkodási feladatok (könyvelési feladatok) ellátására a pénzügyi irodába egy fő 
ügyintézői állás helyet engedélyezzen 2018. január 1. napjával kezdődően.
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 az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

137/2017.(X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázatokból eredő többlet 
gazdálkodási feladatok (könyvelési feladatok) ellátására a Hivatal 
köztisztviselői létszámát egy fővel növeli, a pénzügyi irodájába egy fő 
ügyintézői állás helyet engedélyez 2018. január 1. napjával kezdődően.

Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztott egy anyagot az infrastrukturális pályázat 
előkészítésére. Kiküldött egy körlevelet tájékoztatásul a testületnek, amikbe olyan dolgok 
vannak, amikről aztán tényleg nem tudhatott eddig. Volt egy megbeszélés az érintett 
polgármesterekkel és majdnem botrányba fulladt. A polgármesterek nagyon nagy tévedésbe 
voltak és most döbbentek rá, hogy miben is vesznek részt. A szakmai programon a gyerekeknek 
majd milyen jó lesz, és micsoda szolgáltatásokat kapnak ők majd ingyen és faluházat is 
szeretnének belőle felújítani. Erre azt válaszolta nekik, hogy nem lehet. Sőt anyagi támogatást 
is reméltek. Kiosztotta a módszertani útmutató mellékletét, jobb oldalon lévő sáv vonatkozik 
rájuk. Küldött egy emlékeztető levelet az összes polgármesternek, hogy egyáltalán tudják, hogy 
miben gondolkodhatnak. Volt olyan polgármester, aki felállt és otthagyta őket, amit nagyon 
sajnál. A legnagyobb csalódás a Kisvaszari Önkormányzatot érte. Még az előző összetételű 
Kistérségi Társulás részéről be lett ígérve, hogyha lezárul a korábbi GYEP program - ott GYEP- 
es állami pénzből lett építve egy Közösségi Ház - hogy a lezárást követően térítésmentesen 
tulajdonba kapja. Mivel az új GYEP a régi GYEP szakmai program folytatása, ezért a törvényi 
lehetőség nincs meg, hogy ingyenesen Kisvaszar részére átruházza a tulajdonjogot, mert nem ő 
a feladatellátó, hanem Sásd Város Önkormányzata, mert ő nyerte a pályázatot. Kisvaszar nem 
együttműködi, nem konzorciumi tag. Csak Sásd kaphatja meg térítésmentesen ezt az ingatlant.
5 évig ennek a Háznak a működtetési költségét Sásd finanszírozza. Annak van módja és 
lehetősége, hogy esetleg egy előszerződéssel vagy majd az ügyvéd kitalálja, hogy kapjon egy 
olyan írásos jogi garanciát, hogyha lefut ez a projekt, akkor végre megkaphassa, amit szeretne. 
Nincs ennek akadálya 5 év múlva. Várják ezt az igény, hogy ezzel jelentkezzenek Sásdnál.
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Majd a Kistérségi Társulásnak is új döntést kell hoznia. A levél végén arról írt, hogy azok az 
eszközök, amiket majd vásárolnak Gábor Gyuláék a pályázati projektből és kihelyezik az adott 
önkormányzathoz a szakmai program megvalósításának helyszínére, azok ottmaradhassanak 
végérvényesen az önkormányzatoknál.
Megteheti Sásd azt, hogy mindazon az elemek, amik a szakmai program megvalósításához 
beszerzésre kerülnek az adott önkormányzatnál és kihelyezésre kerülnek a pályázat sikeres 
lezárását követően előreláthatólag 2022. szeptember 30.-a után az adott önkormányzathoz 
térítésmentesen átkerüljön. Gábor Gyulát mb. irodavezetőt hatalmazza fel a testület, mint a 
Gyerekesély Iroda vezetőjét, hogy ezt közölhesse a polgármesterekkel. Erre kéri a testület elvi 
döntését.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy mindazon elemek, amik a szakmai 
program megvalósításához beszerzésre kerülnek az adott önkormányzatoknál és kihelyezésre 
kerülnek a pályázat sikeres lezárását kővetően az érintett önkormányzatoknak térítésmentesen 
adja át a tulajdonjogot. Továbbá hatalmazza fel Gábor Gyulát, hogy ezt közölhesse az érintett 
polgármesterekkel.

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 az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

138/2017.(X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az új 
Gyerekesély programban mindazon elemeket, amik a szakmai program 
megvalósításához beszerzésre kerülnek és adott önkormányzatokhoz 
kihelyezésre kerülnek, a pályázat sikeres lezárását követően - előreláthatólag 
2022. szeptember 30.-a után - az érintett önkormányzatok részére 
térítésmentesen átadja a tulajdonjogot.
A képviselő-testület felhatalmazza Gábor Gyulát, mint a Gyerekesély Iroda 
vezetőjét, hogy Sásd döntését közölje az érintett polgármesterekkel.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Gábor Gyula mb. irodavezető

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az infrastrukturális pályázatot november 30-ig 
szeretnék beadni, erről is és az eszközlistáról is majd a testület fog dönteni. Jelen pillanatban 
úgy néz ki, hogy 15% az előkészítési költség. De vannak olyan kötelező elemei a pályázati 
felhívásnak, amit meg kell valósítaniuk, mert különben nem nyer a pályázatuk. Ilyen kötelező 
elem és Sásdot érinti elsődlegesen, hogy ki kell alakítaniuk egy nyilvános közterületen sport -  
és játszóudvart. Kötődik a kettő egymáshoz nem lehet szétválasztani. Már a testülettel beszéltek 
róla korábban, hogy vizsgálják meg a sportpályán lévő öltöző felújításának lehetőségét. 
Polgármester Asszonnyal és a mérnökkel együtt kimentek és felmérték a terveket. Ma kapták 
meg a felmérést. Mindenképpen a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal 
szeretné jól átbeszélni. A vizesblokkot teljesen felújítanák akadálymentesítéssel, plusz a 
játszóteret. Az épület részleges felújítására is küldött a mérnök költségvetést (nyílászárócsere
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és a terem felújítása), amit a Központ és a Gyerekesély Iroda a program megvalósítása 
helyszínéül be kell, hogy emelje a szakmai programjába. Úgy kalkuláltak, hogy ez bruttó 30 
millió Ft összegből megvalósulhat. Még egy kötelező eleme van a pályázatnak egy új 
mikrobusz beszerzése. Kértek már árajánlatokat, úgy becsülik, hogy bruttó 9 millió Ft-ból 
meglesz. Azt tudnia kell a testületnek, hogy ennek a mikrobusznak az üzemeltetési költségét az 
önkormányzatnak kell viselnie, mert ezt a pályázatból finanszírozni nem lehet.
Tehát a 85 millió Ft-ból durván bruttó 45 millió Ft lesz az az összeg, ami Sásdon marad és kb. 
40 millió Ft lesz az az összeg, amivel Gábor Gyula tud tárgyalni az önkormányzatokkal. 
Javasolja Gábor Gyulának, hogy minden polgármester, aki részt vesz a projektben egyrészt 
legyenek emlékeztetve, hogy mit írtak alá. Továbbá szakmai eszközök beszerzésében 
gondolkodjanak. A Gyerekesély Bizottság tárgyalja meg ezt a javaslatot és úgy jöjjön be a 
testület elé, hogy ott már hiba ne legyen.

3./Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének időarányos teljesítése, a rendelet 
felülvizsgálata
EloadóiRabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott előterjesztésben is már 
szerepel az ÖNHIKI-s összeg. Először is szeretné megköszönni a pénzügyi iroda nevében a 
testület hozzáállását. A legutóbbi rendelet módosításnál október elején mondták és 
összefüggenek a dolgok, majd most fognak tudni a következő lehetőségnél beszámolót 
elindítani. Az anyagot készítve mindjárt rendelet módosítást is készített. Kiemelné az EU-s 
pályázatokat ismételten. A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ költségvetésében be is 
került már a GYEP-es összeg, tervezik, hogy megérkezik. Technikai akadály, hogy még nincs 
támogatási szerződésük. Már itt vannak a TOP-os pályázatok több, mint 90 millió Ft összegben. 
Az ASP-s KÖFOP-os pályázat is itt van, illetve várnak még további két EFOP-os pályázatot. 
Erre tervezik a költségvetést. A hiányuk alakulását emelné ki. Év elején 54 millió Ft-tal kezdtek 
4,8 millió Ft volt a legutóbbi módosításnál, ezt most nullára sikerült módosítani. Többek között 
az ÖNHIKI-nek köszönhető. A mostani adóbevétel érkezésen kívül decemberben is várható 
lesz adóbevétel, viszont a mértékét előre nagyon nehéz megmondani. Ennyivel szerette volna 
kiegészíteni az előterjesztést.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2017. 
évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

139/2017. (X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, az önkormányzat 2017. évi költségvetésének időarányos 
teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester továbbá javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt költségvetési rendelet módosításáról szóló 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának 
9/2017.(X.27.) önkormányzati rendelete 

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(111.1.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről 
Előadó: Héder-Pintér Zsuzsanna adóügyi csop.vezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy kiadták az írásos anyagot. Ami a legfontosabb, hogy 
az idei évben közel 37 millió Ft adóbevételük van, amivel nem kalkulált a költségvetés, ez ki is 
van mutatva. Ha van kérdés, akkor az adóügyi csoport vezető válaszol rá, ha nincs akkor kéri a 
testületet, hogy fogadja el az adóztatási tevékenységről a beszámolót.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeretné megköszönni az adó iroda munkáját, 
mert ez egy nagyon szép eredmény.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a 2017. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót. 

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

140/2017. (X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a beszámolóban foglaltakat 
tudomásul veszi és elfogadja. Egyúttal felhívja Dr. Kajdon Béla jegyző 
figyelmét, hogy az adóhátralékkal kapcsolatos intézkedéseket foganatosítson.

Határidő: 2017. október 31., illetve folyamatos 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./BeszámoIó az ÁMK Óvodájának és Bölcsődéiének működéséről 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella intézményvezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta írásban az anyagot.
Átadta a szót Gálné Banizs Gabriella intézményvezetőnek.

Gálné Banizs Gabriella intézményvezető elmondta, hogy véleménye szerint minden kötelező 
oldalról, mind a gazdasági, személyi és a tárgyi feltételek alakulásáról részletesen beszámolt. 
Az elmúlt évben rendkívül magas gyereklétszámuk volt. Erre az évre sajnos ez nem jellemző, 
21 gyerekkel kevesebbel kezdték az évet úgy, hogy minden jelentkezőt felvettek és elutasított 
gyerekük nem volt. A maga és a munkatársai nevében szeretné megköszönni a támogatásokat. 
Továbbá elmondta, hogy jelen pillanatban tesztelik az Óvoda új fűtési rendszerét, eddig még
jó.
Szeretné sok szeretettel meghívni a jelenlévőket a november 11-én tartandó óvodai 
jótékonysági bálra.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte a beszámolót és az óvoda, bölcsőde dolgozóinak 
a munkáját.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2016- 
2017-es nevelési événekműködéséről szóló beszámolót.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

141/2017. (X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2016-2017-es 
nevelési évének működéséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: folyamatos, illetve 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./Sásd, Fáv András utcai párosoldaii garázssor közvilágítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Fáy András utcai párosoldali garázssor 
közvilágítás bővítésére megkapták az árajánlatot Koller Zoltán egyéni vállalkozótól. Eddig 
azért nem tudtak dönteni, mert nem volt árajánlatuk.

Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a páratlan oldali közvilágítást úgy 
sikerült megcsinálni, hogy mai napig 10 garázs előtt nincs világítás.
Javasolja, hogy a párosoldali közvilágítás tisztességesen legyen megcsinálva, hogy minden 
garázs előtt legyen fény.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy utánanéztek tulajdoni lap alapján, hogy jobb és 
baloldalon ahová a világítást csinálják kinek a tulajdonában is van. Kiderült, hogy a páratlan 
oldali rész, ahol megcsinálták a közvilágítást az a Sásdi Lakás-Garázs Fenntartó Szövetkezet 
tulajdonában van. A párosoldali viszont Sásd Város Önkormányzata tulajdonában van.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy létezik ilyen Szövetkezet?

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy megszűntek, de a tulajdoni lapon ez szerepel.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az árajánlat Áfával együtt 515.290 Ft-ról szól.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy számára furcsa, hogy az egyik oldal a 
Szövetkezet tulajdona a másik pedig az önkormányzaté. A Szövetkezet megszűnése után elvileg 
a garázs tulajdonosoknak a közös tulajdonába került az út. Az önkormányzati tulajdonú a páros 
oldali a Szövetkezeti pedig a páratlan oldali, akkor ez azért furcsa, mert szövetkezeti lakos a 
páros oldalon voltak. A páratlan oldalon tanácsi bérlakások voltak.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a 80-as évek első felében épültek a 
páratlan oldali garázsok, később, mint a páros oldali.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amikor az önkormányzatok megalakultak csak olyan 
vagyon mehetett át az önkormányzatokhoz a tanácsi rendszerből, ahol a tanács volt a kezelője.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ezért gondolja azt, hogy amelyik 
oldalon a tanácsi bérlakások vannak ott az útnak is a tanács volt a tulajdonosa.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor volt egy Szövetkezet és akkor arra volt 
bekönyvelve.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy úgy gondolja, hogy azok szövetkezeti lakások 
voltak.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ő pedig úgy tudja, hogy a páros oldalon 
egyedül a38. szám alatti házban voltak tanácsi lakosok, az összes többi szövetkezeti lakás volt.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd, Fáy András utcai 
párosoldali garázssor közvilágítás bővítésére a munkát rendelje meg, Koller Zoltán egyéni 
vállalkozó árajánlatát fogadja el 515.290 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 Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

142/2017.(X.25.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sásd, Fáy 
András utcai párosoldali garázssor közvilágítása bővítésére a munkát 
megrendeli, továbbá Koller Zoltán egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja 
515.290 Ft összegben.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő 
vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgánnester

Pintér Gábor képviselő egyéb elfoglaltság miatt távozott a testületi ülésről.

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 munkáját.
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