
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. december 14. napján tartott 
üléséről.

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

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

Igazoltan távol: Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, továbbá Gál János mérnököt. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelenleg 
6 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Székely Szilárd képviselő jelezte, 
hogy nem tud részt venni a testületi ülésen.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg egy kis változtatással. 
A 6.) napirendi pontot 2.) napirendi pontként tárgyalják meg, továbbá a 9.) napirendi pontot 
pedig 4.) napirendi pontként tárgyalják meg.

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. / Rákóczi úti gyalogos-átkelőhely létesítésének szakmai lehetőségei
Előadó: Gál János mérnök

2. / Sásd Városi Sportkör pénzügyi beszámolója
Előadó: Gáspár János PÜ felelős

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

4. / A Sásdi Család -  és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának felülvizsgálata
Előadó: Nagy Szilvia intézményvezető

5. / Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6. / Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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7. / Településképi arculati kézikönyv jóváhagyása, a településkép védelméről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8. / Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett éves tevékenységről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9. / A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10. / Közvilágítási szolgáltatásra beadott közbeszerzési pályázatok elbírálása, a szolgáltató
kiválasztása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

N a p i r e n d  t á n ;  v á l á s  a:

1./ Rákóczi úti gyalogos-átkelőhely létesítésének szakmai lehetőségei 
Előadó: Gál János mérnök

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a testület többször is foglalkozott a gyalogos
átkelőhely kérdésével. Amiért Gál János mérnököt felkereste az azért volt, mert a képviselő- 
testület felhatalmazta arra, hogy egy független közlekedési szakértőt bízzon meg azzal, hogy a 
Kaposvári úti csomóponttól a Stihl boltnál lévő nagykanyarig bezárólag az érintett útszakaszt 
forgalomszervezés, balesetmegelőzés és biztonságos közlekedés szempontjából vizsgálja meg. 
Ez nem sikerült eddig. Ezen kívül felvette még a kapcsolatot ez ügyben a Riegl Gábor 
főépítésszel és a Ládonyi tervező irodával is. Bódog Tamás műszaki ügyintézővel együtt 
folyamatosan egyeztettek, hogy valamerre mozduljanak el a gyalogos-átkelőhellyel 
kapcsolatosan. Amikor év elején elindultak ebben a témában a közmeghallgatáson merült fel 
az Óvoda bejáratánál egy gyalogos-átkelőhely kérdése és igény volt erre. Ezért kereste fel a 
Baranya Megyei Kormányhivatalt és meg is kapták, hogy milyen feltételekkel lehet gyalogos
átkelőhelyet létesíteni.
Felkérte Gál János mérnököt a napirendi pont előterjesztésére.

Gál János mérnök elmondta, hogy a felkeresést követően március 30.-ai dátummal adott egy 
árajánlatot. Az ajánlat alapja az volt, amit Polgármester Asszony is elmondott. Elolvasta a 
Kormányhivatal levelét. Amit ők leírtak az arról szól, hogy lehetséges ide a gyalogos
átkelőhely, jogi akadálya nincsen. Megvannak azok a feltételek, amiket be kell tartani. Tehát 
maga az engedélyező hatóság tudomása szerint helyszíni szemlét tartott a közútkezelővel 
közösen. A két legfontosabb illetékes szerv az itt jelen volt. Ez alapján azt gondolja, hogy 
elméleti akadálya nincs, hogy itt létesüljön gyalogos-átkelőhely. A következő lépés ilyenkor, 
hogy hova is kerüljön a gyalogos-átkelőhely. Két nagyon fontos szempont van, amit figyelembe 
kell venni. Ha 100 méternél közelebb kerül a Dombóvár - Kaposvári csomóponthoz, akkor úgy 
kell kialakítani a gyalogátkelőhelyet, hogy forgalomirányító lámpás legyen. Ez egy elég drága 
dolog, attól is függ, hogy milyen kialakítást igényel a közút kezelője. Úgy gondolja, hogy erre 
nem biztos, hogy szükség van, ha nem muszáj, akkor ezt el kellene kerülni. A másik pedig,
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hogy 50 méterre a Pécs felől jövő nagykanyar után kell lennie. Ha a kettő közé befér, akkor 
megoldható forgalomirányító jelzőlámpa nélkül is. A gyalogátkelőhely szabványa szerint két 
dolgot kell figyelembe venni. Az egyik a gépjárműforgalom, a másik a gyalogosok mennyisége. 
Azt gondolja, hogy a gyakorlatban most minimális a keresztülhaladó gyalogos. Nincs neki 
igazából fizikai és jogi lehetősége. Tulajdonképpen szabálytalanul haladnak át, hiszen van 
lámpás csomópont, ahol át kellene haladniuk. Mielőtt ide érkezett még egyszer elment az 
érintett útszakaszhoz és most is mentek át gyalogosok a forgalom között. Az a lényeg, hogy 
forgalomszámlálást kell tartani. A közút kezelőjénél utána érdeklődött, hogy van e nekik 
forgalomszámlálási adatuk erre az útszakaszra. Azt mondták, hogy igazából van. Szerintük a 
gyalogos forgalmat nem releváns számolni, mivel nincs keresztülhaladó gyalogos forgalom, és 
mégis van. A kettő együttes értéke grafikonok összemetsződéséből lehet kigyűjteni, hogy 
lámpás csomópont kell, sima vagy nincs is szükség gyalogátkelőre. Azt gondolja, hogy akkora 
gépjárműforgalom van itt, hogy az indokolja. Gyalogos forgalom pedig akkor lesz, ha megépül 
a gyalogátkelőhely. Tehát valamilyen szinten igaza van a közút kezelőjének. A Hatóság pedig 
az eddigi tapasztalatai szerint mindig kéri mind a kettő forgalomszámlálást is. Ha nincsen meg 
a gyalogos forgalom, azt azzal lehet indokolni, hogy olyan létesítmények, közintézmények 
vannak az út egyik és másik oldalán, ami elkerülhetetlen, hogy megépüljön a gyalogátkelőhely. 
Viszonylag egyszerűsített engedélyes eljárással engedélyezi a Hatóság a gyalogos-átkelőhelyet. 
Le is írták, hogy 54.800 Ft az eljárási díj, tehát azt be kell fizetni nekik. A tervezést mindig úgy 
szokta megcsinálni, hogy először megnézi a helyet, hogy 50 és 100 méteren belül van e, ha nem 
akkor neki sem kell állni vagy akkor eldönti a testület, hogy lámpás csomópontot elfogad e. 
Csak az akkor egy más tervezési díj és más beruházási kategória. A másik nagyon fontos dolog, 
hogy a közvilágításról gondoskodni kell a gyalogátkelőhelynek, egy pozitív kontrasztot kell 
biztosítani. Tehát legyen jól megvilágítva az ott közlekedő gyalogos. Erre külön tervet kell 
készíteni és ez párhuzamosan halad az ő tervezésükkel.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület már egyszer ezt a levelet, ajánlatot 
megvizsgálta.
Levetítette az érintett útszakaszt.
Végeztek forgalomszámlálást, a pontos adatra nem emlékszik, de 10 perc alatt rengeteg autó 
ment el az érintett útszakaszon.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy feltételezi, hogy reggel 7 órától 8 óráig ez 
a szám nagyon magas és délután 15.00 órától ló.OOóráig is.
Megkérdezte, hogy milyen lehetőség van a gyalogos forgalom javítására a nagy kanyar és a 
Kaposvári csomópont között? Van e ilyen szakértő vagy mérnök, akit ezzel megtudnának 
keresni és ennek kb. mennyi az átfutási ideje? Az a probléma, hogy nem találtak olyan 
mérnököt, aki megtudta volna mondani, hogy 200 méteres szakaszon hova érdemes 
gyalogátkelőhelyet létesíteni és azt mivel tudja indokolni. Ami miatt a testület nem szavazta 
meg ezt a gyalogátkelőhelyet, az az, hogy ugye 50 méternek kell lennie a nagykanyartól, ha 
már megáll egy kamion, ami 18 méter hosszú és 50 km/órával halad egy személyautó, úgy 
gondolja, hogy maga a kanyar után nem belátható a szakasz. Ebből adódott az, hogy feltorlódik 
a forgalom. Megkérdezte, hogy kinek van felelőssége, ha tragédia történik azon az útszakaszon?

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a gyerekek a csúcsforgalomba ott mennek át az óvodába. 
Megkérdezte, hogy szabad e ezt bevállalni?
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Gál János mérnök elmondta, hogyha arra járnak a gyerekek és arra szeretnék vinni a 
gyerekeket, akkor erre megoldást kell találni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy nyilván oka van, hogy a gyerekek miért 
ott járnak át. Egy olyan parkolójuk (Hősök terei) van, ami miatt egy 100 méteres kerülővel lehet 
az Óvodát megközelíteni. Aztán a Gellner bolt parkoló van, ami azon az oldalon van és ahonnan 
járdán lehet megközelíteni az Óvodát.
Elmondta, hogy nem biztos abban, hogy ez a gyalogátkelőhely ezen a ponton jobb helyen van, 
mint a nagykanyarba lámpával ellátva.

Gál János mérnök elmondta, hogy azt kellene megvizsgálni, hogy honnan van a legnagyobb 
gyalogos forgalom az Óvoda felé.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint azt kellene megnézni, 
hogy milyen lehetőségeik vannak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy gyalogátkelőhelyet csak arra az egy helyre lehet, mert, 
ha odébb viszik, akkor belemennek a védőtávolságba.

Gál János mérnök elmondta, hogy az a kérdés, hogy a nagykanyarba tegyenek e egy komplett 
csomópont átrendezést. Akkor ott megint másképp kell gondolkozni.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogyha jól értette akkor Gál János mérnök megtervezi 
ezt a gyalogos-átkelőhelyet és utána megy a Közlekedési Hatósághoz és azt vagy elfogadják 
vagy nem?

Gál János mérnök elmondta, hogyha a gyalogos forgalom azt igényli és meg is indokolják és 
minden a helyén van, akkor igazából nekik a következő az, hogy a geodéta felméri a teljes 
környezetet, ami szükséges és minden felszíni megjelenést. Aztán készítenek rá egy elméleti 
vázlatot és azzal együtt bemennek a Közúti Hatósághoz, hogy véleményezzék szóban. Aztán 
ha minden rendben van, akkor a közútkezelőt felkeresik, hogy nézze meg, hogy rendben van e.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy forgalomszámlálást kell végezni és a 
forgalomszámlálási adatok ezt befolyásolhatják, hogy lesz e vagy nem.

Gál János mérnök elmondta, hogyha nincs is meg a forgalomszámlálási mennyiség 
(gyalogosok), de ha felsorolják, hogy milyen intézmények megközelítése miatt lenne fontos a 
gyalogos-átkelőhely létesítése, akkor ennek nem lesz akadálya.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy önmagában a gépjárműforgalom nagysága nem 
zárja ki annak lehetőségét, hogy ezen az útszakaszon legyen gyalogátkelőhely?

Gál János mérnök elmondta, hogy nem záija ki.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ami itt befolyással bírhat az a gyalogosok forgalma 
ezen a szakaszon, hogy lesz e engedély vagy sem.
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Gál János mérnök elmondta, hogy jelen pillanatban nem tudják ezt mondani, mert itt nem 
igazán szabad átmenni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy így van, tömegével nem is járnak át.

Gál János mérnök elmondta, hogy azt megtudja tenni, hogy a holnapi nap folyamán felhívja 
a Hatóságot és megkérdezi tőlük, hogy ök egy ilyen esetben mit javasolnak, mit fogadnak el., 
aztán Polgármester Asszonyt keresni fogja.

Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke elmondta, hogy 
maga a gépjármű forgalom nagysága már indokolja a gyalogátkelőhelyet, ez lenne a lényege?

Gál János mérnök elmondta, hogy ahhoz hogy gyalogátkelőhely létesüljön két feltételnek kell 
teljesülnie forgalom szempontból. Az egyik a gépjárműforgalom, a másik a gyalogos forgalom. 
A gyalogos forgalom viszont minimális.

Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke elmondta, hogy ő 
nem így látja, sajnos napi szinten végig nézi napi hány gyalogos megy át.

Gál János mérnök elmondta, hogy óránként 150 gyalogosnak kell lennie ahhoz, hogy indokolt 
legyen.

Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásdi Szervezetének alelnöke elmondta, hogy 
reggel 6.30 óra és 8.30 óra között bőven megvan ez a szám.

Gál János mérnök elmondta, hogy akkor indokolt csak nehogy az legyen, hogyha meg túl sok 
gyalogos van, akkor viszont a szabvány azt írja, hogy lámpás csomópont kell.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ők igazából oda gondolták a 
gyalogátkelőt, ahol van a kanyarodósáv jelzőtábla, ott nincs parkoló, ezért oda is elfér, viszont 
közel van a kanyarodósávhoz. A Tóm Markét bolttal szembe pont van egy rész ahova 
szabályszerűen lehetne.

Gál János mérnök elmondta, hogy azt is érdemes figyelembe venni, hogy van e már meglévő 
közvilágítás ott.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van.

Gál János mérnök elmondta, hogyha konkrétan megvan a hely, ahova kerül a 
gyalogátkelőhely, akkor azt meg kell nézni, hogy a meglévő burkolat alkalmas e, hogy a 
továbbiakban járda legyen ott.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy egy kb. költséget tudna e mondani a normál 
gyalogátkelő kiépítésére?
Gál János mérnök elmondta, hogy nagyjából tud árat mondani. Pécsett készült legutóbb egy 
gyalogos-átkelőhely, ahol járdasziget bővítés, építés, 20-25 méter járdasüllyesztés, sövényírtás 
volt, ami 1,1 millió Ft-ba került. De itt valószínű ennyi plusz munka nem lenne.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy ez csak építészeti költség?

Gál János mérnök elmondta, hogy igen, ez csak a kivitelezés.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Mérnök Úr holnap beszél az illetékes 
Hatósággal. Jelenleg nem fognak tudni dönteni semmiben. Januárban egy újabb 
helyszínbejárást fog javasolni az érintett Hatóságokkal és Mérnök Úrral együtt, sőt szeretné ha 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság is ott legyen és végre mozduljanak el 
valamilyen irányba, történjen valami döntés.
Megígérte, hogy januárban újra önálló napirendi pontként fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni.

Gál János mérnök elmondta, hogy július l-jével változott a közműegyeztetések. Nagyon sok 
problémájuk van az e közmű adatszolgáltatási részével. A terveiken a közművek feltüntetését 
a többszörösére nehezítették. Két lehetőség van. Vagy 3-4 napig húzzák, mire valamit tudnak 
csinálni ezekből az adatokból, vagy megkérik az adott közmüszolgáltatótól -akiket érintenek a 
nyomvonalak- és töredéke idő alatt tudják az adatokat megkapni, de ez pénzbe kerül, fizetni 
kell érte. Ez változott az ajánlattétel óta és ezt figyelembe kell venni a későbbiekben. A másik 
dolog, hogy az önkormányzatnak mérlegelni kell azt, hogy minél gyorsabban haladjanak át a 
településen a gépjárművek és ne akadályozzák a forgalmat, ne szennyezzék a levegőt vagy 
pedig a gyalogosok biztonságára figyelnek és akkor viszont lassítják a forgalmat, kiteszik a 30 
km/órás táblát és onnantól kezdve nincs száguldozás az érintett szakaszon.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy örül annak, hogy a Mérnök Úr eljött, mert végre egy 
szakember mondja meg, hogy miben kell gondolkodniuk. Megkérdezte, hogyha a gyalogos 
forgalomszámlálás alátámasztja, akkor mindenképpen indokolt az Óvoda elé egy gyalogos
átkelőhely létesítése, tehát szakmailag, közlekedés biztonság és a gyalogosok védelme 
érdekében, kerül, amibe kerül és független attól is, hogy a gépjárműforgalom hogyan fog ott 
haladni elsőbbsége lesz a gyalogosoknak? A Mérnök Úr konzultálni fog a Hatósággal, hogy 
gépjárműforgalom kapcsán mennyivel játszik be a gyalogos-átkelőhely létesítése.

Gál János mérnök elmondta, hogy így van. Ha a reggeli időszakba 10 perc alatt akár 30 ember 
is átment az érintett szakaszon, akkor nincs miről beszélni, tehát akkor már indokolt a gyalogos
átkelőhely létesítése.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogyha minden jogszabálynak megfelelnek 
és létesítenek oda gyalogátkelőhelyet, Sásd Város Képviselő-testületének van e bármilyen 
felelőssége, ha ott baleset történik? Feltételezi, hogy nincs, mivel jogszabályok és a Hatóság 
engedélyezték.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy jogi értelembe nincs.

Gál János mérnök elmondta, hogyha belegondolnak, hogy a szabványszerű előírásoknak 
megfelelően készült a gyalogátkelőhely és úgy is építették meg, arra a Hatóság engedélyt adott, 
átvették, üzemeltetésre az üzemeltető elfogadta, átvette onnantól kezdve a KRESZ szabály az 
irányadó.
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Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte a Mérnök Úrnak, hogy eljött és hogy részletes 
tájékoztatást adott a gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatosan. Január elején felfogja keresni a 
Mérnök Urat újra és helyszínbejárást fognak tartani és a következő testületi ülésen önálló 
napirendi pontként fogják ismét tárgyalni.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy betudná költségeim, hogy egy forgalomirányító 
lámpával működtetett gyalogátkelőhelynek az összköltsége mennyi lenne összekötve a 
csomóponttal?

Gál János mérnök elmondta, hogy igen, de nem most.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte még egyszer a Mérnök Úrnak a megjelenést.

Gál János mérnök megköszönte a részvételi lehetőséget és távozott a testületi ülésről.

2./ Sásd Városi Sportkör pénzügyi beszámolója 
Előadó: Gáspár János PÜ felelős

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy az anyag kiosztásra került, ha azzal kapcsolatban van 
kérdés, akkor szívesen válaszol. Havi 33.000 Ft támogatást kapnak az önkormányzattól. 
Igazából ez egy töredéke a sportkör költségvetésének. Ezt a támogatási összeget a létesítmény 
fenntartására (áram. gáz), különböző nevezési díjakra, sportorvosra és bérleti díjakra használják 
fel.

Dr. Kaidon Béla jegy ző megkérdezte, hogy ez a 33.000 Ft elég arra, hogy működjenek? 

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy nem elég.

Buzási László elnök elmondta, hogy nem elég. Ennyit kapnak, vagyis szeretnének kapni, mivel 
ebben az évben nem is kapták meg.

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy ez így van, mivel tavaly nem történt meg a pénzügyi 
beszámoló.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogyha idén nem kapták meg a támogatást, akkor 
hogyan tudták kifizetni a számlákat?

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy egyéb bevételekből oldották meg, pályázati pénzből 
és a személyi jövedelemadó 1%-ából.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy felnőtt focicsapatuk nincs, de utánpótlás van, akik 
használják a sportpályát?

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy így van.
Buzási László elnök elmondta, hogy van még egy női labdarúgó szakosztály, ami PVSK-MLE 
Sásd néven működik. A tornákat, a rendezvényeket és az edzéseket a sportpályán tartják.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy ezért cserébe támogatják ők a 
sportkört?

Buzási László elnök elmondta, hogy nem.
Az önkormányzat részéről annak idején is az utaztatásra kaptak támogatást és a felnőtt csapat 
működését pedig nagyrészt a Magyar Labdarúgó Szövetség biztosította. A szereléseket pedig 
pályázat útján sikerült beszerezni.

Dr. Kaidon Béla jegyző van egy pályázatuk, ami alapján nekik ott terveik vannak a GYEP 
megvalósításával kapcsolatosan. Az lenne az eredménye, hogy birtokba vennének bizonyos 
helyiségeket és a vizesblokkot, de az öltözőket nem. Viszont akkor ennek cserébe nem volna 
fér, ha továbbra is adnák a működési támogatást. Ha a 33.000 Ft-ot nem kapják meg, viszont 
az önkormányzat tartja fent az egész ingatlant minden költségével együtt (víz, áram, fűtés).

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem csak azt kell fizetni, egész nyáron a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nyírta a füvet.

Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy ez több 
százezer Ft-os tétel, amit idén a Kft. a sportpályára költött. A fűnyíró is tízen éves, aminek a 
tavaszi indítása 200.000 Ft fölött volt.

Dr, Kaidon Béla jegy ző megkérdezte, hogyha az önkormányzat ezeket a költségeket állja, attól 
még szükség lesz az önkormányzati támogatásra?

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy akkor is szükség lenne a támogatásra, mert van 
működő asztalitenisz szakosztályuk, akik szép eredménnyel szerepelnek. Ott is szükség van 
sportorvosra, nevezési díjak befizetésére.

Buzási László elnök elmondta, hogy van 1 millió Ft-juk pályázatból, amit a faház felújítására 
szántak, de azt leszavazták, mert másik pályázatra vártak, ami nem valósult meg. Erre a 
felújításra beadták a hosszabbítást, mivel időre nem tudták volna teljesíteni. 20% önerő kell 
majd hozzá, ha fel szeretnék használni. Aztán bent van egy kb. 1,5 millió Ft-os összeg az 
utánpótlásra, amit majd eszközvásárlásra lehet felhasználni. Illetve bent van egy nyertes 
pályázat fűnyírótraktorra, amit úgy gondol, hogy nem szabadna elengedni és csak 20%-kal 
kellene hozzájárulniuk.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azt az 1 millió Ft-ot az öltöző vizes blokkjaira 
tudnák igazából felhasználni, mert ami kívül van vizes blokk és az akadály mentesítetett az 
önkormányzat a pályázatba beletette.

Buzási László elnök elmondta, hogy véleménye szerint az öltöző és a vizes blokk részre 
felesleges költeni, mert maga az egész épület nagyon rossz állapotba van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy térjenek vissza a ki nem fizetett támogatásra. 
Megkérdezte, hogy mekkora összegről van szó?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 33.000 Ft 12-szer. A belső 
ellenőrzési ütemterv valamelyik évben még azt is vizsgálta, hogy a nonprofit szervezeteket 
hogyan támogatják. A támogatás szerves részes, hogy a kapott támogatással el kell számolnia 
a szervezetnek.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy 2016. évi beszámoló alapján 
fogadja el a Sásd Városi Sportkör elszámolását a 2016. évi támogatásról és egyben 
engedélyezze a 2017. évi támogatás kiutalását.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, 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

170/2017.(XII.14T KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2016. évi beszámoló alapján elfogadja a Sásd Városi 
Sportkör elszámolását a 2016. évi támogatásról és egyben engedélyezi a 2017. 
évi támogatás kiutalását, melynek éves összege a költségvetésben tervezett 
396.000 Ft.

Határidő: 2017. december 20. 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Bozsánovics Kft. ügyvezetőjének Horváth 
Lajosnak szeretné megköszönni a 100.000 Ft összeget, amit az Óvoda részére ajánlott fel. 
Levelet kapott Molnár Viktóriától a Nemzeti Sportközpontok üzemeltetésvezetőtől. Abban 
kérte a segítségüket, hogy a helyi kötelező megjelenítési helyeken kívül még helyi fórumokon 
és újságokba jelentessék meg az alábbi álláshelyeket 1 fő létesítmény vezető, 3 fő úszómester, 
3 fő jegypénztáros, takarító. A Dunántúli Naplóban is benne volt, Sásd honlapján is 
meghirdetésre került és még a Sásd és Vidékébe is beleteszik. Nála lehet jelentkezni és január 
végéig van jelentkezési határidő.
November 30-án átadták Pintér Gábor képviselővel együtt Kiss Károlynak az elismerő 
oklevelet azért az anyagi támogatásért, amit adott az önkormányzatnak.
Szintén november 30-án volt a lakossági fórum a településképi arculati kézikönyv 
véleményezésével kapcsolatban.
Pogácsás Tibor önkormányzati államtitkártól kapott levelet. A levél lényege, hogyha a hazai 
önkormányzatoknak van lehetősége, akkor a határon túli magyar településeket segítsék azzal, 
hogy a tulajdonukban lévő kiöregedett használt kisbuszaikat a román falugondnokság 
szövetségének adják el. Sásnak jelenleg nincs ilyen busza.
Hosszú hónapok problémája Sásd területén a kóbor kutyák. Ezzel kapcsolatban a Kossuth Lajos 
utcai lakosok keresték fel az Önkormányzatot. Komlóról ki lett hívva a gyepmester, hogy a 
kutyákat elvigye. Még nem tudni ez mennyibe fog kerülni az önkormányzatnak, mert sok 
kutyáról van szó. A jövő évet illetően a képviselő-testületnek el kell gondolkodnia abban, hogy 
milyen formában fognak tudni szerződést kötni a gyepmesterrel, hogy a városban megoldott
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legyen a kóbor kutyák befogása. Lenne egy lehetőség, amit már a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak felvázolt. Jegyző Úr beszélt a komlói jegyzővel és nekik van egy 
gyepmesterük, akivel Sásd Város Önkormányzata tudna szerződést kötni. Ez több százezer Ft- 
os tétel lenne éves szinten. A jövő évi költségvetésnél mindenképpen megkell ezt beszélniük.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van egy társulás, a komlói járás valamennyi települése 
pályázatból a jogszabályoknak megfelelő gyeptelepet építettek ki és van szabad kapacitásuk. A 
gyepmester javasolta, hogy kezdeményezhetik a város részéről, hogy ebbe a társulásba 
beléphessenek. A társulásba viszont tagdíjat kell fizetni, nagyjából Sásdnak 
lakosságszámarányosan 600-700.000 Ft lenne éves szinten. Ez valóban önkormányzati feladat, 
de a feltételeik ehhez nincsenek meg. Az lenne a legjobb megoldás, ha betársulnának és ezzel 
megoldanák a problémát.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint lenne olyan, aki egyedi 
megbízási díjért elvállalná.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy akárkit nem lehet megbízni ezzel a feladattal.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy EU-s jogszabályi telepen kell 2 hétig tartani a 
kutyákat, az önkormányzatnak nincs ilyen területe.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy jelen esetben 100-200.000 Ft-os tételről 
beszélnek, azt gondolja, hogy felelőtlenség lenne ennek az összegnek a háromszorosát éves 
leszerződött díjra elkölteni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy mindenről beszélnek, csak a kutyatartó felelősségéről 
nem. Tudja, hogy ki az illető, annak idején szólt is neki, a kutyákat elzárta, de most úgy látszik 
megint szabadon vannak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az eljárást megfogja ez ügyben indítani, csak nem 
lesz eredménye.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy majd jövőre a költségvetésnél visszafognak rá 
térni.
December 1-jén megyei esélynapon vett részt Pécsett. Itt fogyatékkal élő tehetséges fiatalok 
léptek fel. Teljesen látássérült zenekar CD-jét vásárolta meg, akik fel is léptek ezen a 
rendezvényen. Nagyon szeretné, ha majd ez a zenekar eljönne Sásdra is fellépni. A zenekarnak 
is említette és csak annyi volt a kérésük, hogy egy kis busszal menjenek el értük.
December 7-én volt a Mikulás ünnepség. Megköszönte a Gyerekesély Irodának, a Sásdi Család 
-  és Gyermekjóléti Központnak, a Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak és a 
Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az anyagi támogatást. Köszönte az ÁMK dolgozóinak 
a segítséget a szervezésben. 150 mikuláscsomagot osztottak ki.
Jövő év februárjában szeretne egy nagy farsangi délutánt tartani a Közösségi Házban a 
Nemzetiségi Önkormányzatokkal együtt.
A szakközépiskola tetőszerkezetére napelemes háztartási méretű kiserőművet alakítottak ki. Ez 
pályázatból valósult meg, az iskola 3.997.540 Ft-ot nyert.
December 8-án volt az iskolában a szalagavató ünnepség. Pál Csaba képviselő és Urvald Péter 
kulturális tanácsnok is részt vett az ünnepségen. Megköszönte a meghívást.
Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú Humán szolgáltatások fejlesztése pályázaton nyertek 
189.697.411 Ft-ot. Megköszönte az MSB Zrt. munkáját, mert nélkülük nem nyert volna ez a
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pályázat. Felsorolta, azokat a településeket, akik benne vannak még ebben a pályázatban: 
Vázsnok, Gödre, Meződ, Pálé és Varga.
Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú Humán kapacitások fejlesztése pályázaton 244 millió Ft-ot 
nyertek. Elkezdték az egyeztetéseket december 6-án. Tegnapi nap folyamán is folytak az 
egyeztetések az érintett intézményekkel, polgármesterekkel. A jövő év elején pedig már az 
iskolákkal fognak egyeztetni, hogy márciusba igazán el tudjon indulni a program. Jövő hét 
folyamán fognak menni az MSB Zrt.-hez a közbeszerzés ügyében.
Továbbá elmondta a 2018. évi LEADERES pályázati lehetőségeket. Lesz 4 olyan pályázat, amit 
betudnának adni majd. Helyi térségi kulturális, sport és kömyezettudatosságot fejlesztő 
rendezvények, aztán a közlekedés, közbiztonságot javító kamerarendszerek, speciális 
háziorvosi ellátások kialakítása, vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok és 
eszközök fejlesztése (ravatalozó felújítására gondolt).
Az MTS Oldtimer Kft. még nem rendezte a fennmaradó tartozását. Több alkalommal is beszélt 
az ügyvezetővel és ígéretet tett, hogy rendezi a maradék összeget. Mai napig nem érkezett meg 
az önkormányzat számlájára az összeg. Ma ismét beszélt vele. Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsági ülés volt ma, ahol olyan döntés, javaslat született, hogy 2017. év 
végéig, azaz december 3 1-ig adjanak fizetési halasztást. Ha nem rendezi, akkor jövő év január 
elején ismét testület elé hozza.
Javasolta a testületnek, hogy az MTS Oldtimer Kft.-nek adjon fizetési halasztást a fennmaradó 
tartozására 2017. december 31 -ig.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

171/2017.(XII.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött az MTS Oldtimer 
Kft. hátraléka ügyében, hogy ismét fizetési halasztást nyújt 2017. december 31. 
napjáig a Kft. által fennmaradó vételár hátraléka rendezésére, melynek összege 
350.000 Ft.
A képviselő-testület 2018. januárjában újra fogja tárgyalni az ügyet, ha a Kft. 
nem rendezi a tartozását.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy december 16-án lesz az Adventi vásár az ÁMK 
előtt. Délután 13.30 órakor Fazekas Róbert Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 
alelnökének lesz a fotókiállítása. Mindenkit szeretettel várnak.
December 19-én a Sásdi Vegyeskamak lesz a karácsonyi hangversenye 18.00 órakor az iskola 
aulájában.
December 20-án pedig az általános iskola karácsonyi hangversenye lesz.
December 31-én lesz a szilveszteri kocogás délután 14.00 órakor. Este pedig bál lesz a 
Közösségi Házban, eddig 200 fő jelentkezett. Megköszönte Buzási Lászlónak és Dömse
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Tamásnak a szervezést. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javasolta a 
képviselő-testületnek, hogy idén is támogassa a kocogás fődíját, amely egy fonyódligeti üdülés 
lesz ismét 50.000 Ft értékben.
Javasolta a testületnek, hogy a szilveszteri kocogás fődíjához (fonyódligeti üdülés) 50.000 Ft- 
tal járuljon hozzá.

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 Önkormányzat Képviselő-testületének

172/2017. (XII.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2017. évi szilveszteri kocogás 
fődíjához, mely egy fonyódligeti üdülés, 50.000 Ft támogatássál hozzájárul.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rahh Gvőzőné polgármester megköszönte mindazoknak, akik egész évben segítették a 
városuk fejlesztését. Megköszönte az Önkormányzat, a Hivatal, az óvoda, az iskolák, a 
Művelődési Ház, a konyha, a Sásdi Szociális Szolgálat és a Sásdi Család- és Gyermekjóléti 
Központ vezetőjének és az összes dolgozóinak a 2017. évben végzett munkáját és segítségét. 
Megköszönte a Képviselő-testület együttműködését és munkáját.
Mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nagyon fontos változás lesz január 1-jétől a Hivatal 
életébe is és az Önkormányzatot is érinti. Az ASP rendszerbe minden vonalon élesítik őket, 
eddig csak a gazdálkodásban kellett, az elektronikus ügyintézés január 1-től kötelezően 
bevezetésre kerül. Ennek a szabályozása most készül. Illetve a központi elektronikus iktató 
rendszerük is akkortól kerül bevezetésre. Ennek kapcsán nagyon komoly szakmai munkát kell 
az apparátusba végezni. Interneten keresztül mindenkinek le kellett vizsgáznia annál a 
szolgáltató cégnél, aki ezt a programot adja. Ezen felül január 1-től a jelenlegi Két. hatályát 
veszti és belép egy új eljárási törvény az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi 
CL. törvény. Teljesen új szabályok lesznek a hatósági eljárásokban.
Az Arad u. 1 szám alatti ingatlan felújításban folyamatban van a közbeszerzési eljárás keretében 
a kivitelező kiválasztása. Az érintett és felkért kivitelezők megkapták az ajánlattételi felhívást. 
December 19.-e után fog ez a közbeszerzési eljárás lezárulni az előkészítés és az ajánlattétel. 
Utána még hiánypótlás is lesz. Valószínű, hogy ez miatt a két ünnep között rendkívüli testületi 
ülést kell tartani. Januárba már szerződést kell kötniük a kivitelezővel, hogy a munka 
elkezdődjön. Szeptember végével az ingatlan felújításának készen kell lenni.
Az infrastrukturális pályázatot határidőbe beadták. Kaptak hiánypótlást, amit meg is oldottak. 
Az EFOP-1.5.3-16 kódszámú pályázatnál 55 millióval kevesebbet kaptak, mint amennyit 
kértek. Az MSB Zrt., aki készítette a pályázatot kifogást nyújtott be, mert olyan okkal vontak 
le 55 millió Ft-ot, hogy a különböző rendezvény szervezésekre állítólag túlárazták a 
rendezvények költségeit. Meg kell várniuk az eredményt és ha van döntést akkor jönnek újból 
a testület elé.
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Rabb Gvőzőné 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 Önkormányzat Képviselő-testületének

173/2017.(XII. 14.) 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

4.) A Sásdi Család -  és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának felülvizsgálata 
Előadó: Nagy Szilvia intézményvezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Szilvia intézményvezető elmondta, hogy a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
szakmai programjának módosítására került sor, amire az Integrált térségi gyermekprogramok 
miatt volt szükség. Ahogy már korábban az SZMSZ-t is ezért módosították. Megjelölte a 
módosításban, hogy a Gyerekesély Iroda önálló szervezeti egységként működik, hozzárendelve 
a telephelyet is a Rákóczi u. 41. szám alatti ingatlant. A programban megjelölte azt, hogy 
milyen átfogóan működik a program, illetve milyen konkrét tevékenységeket lát el. 
Mindezekhez kéri a testület jóváhagyását.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a kiadott előterjesztés 
alapján a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának módosítását.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

174/2017.(XII. 14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete az írásban kiadottjegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak szerint a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
szakmai programját elfogadta.

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

5.) Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság ezt a napirendet megtárgyalta.

Pál Csaba képviselő. Pénzügyi. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy Sásd költségvetése stabil. Megközelítőleg 8 millió Ft tartalékuk van. Ezt az évet 
nyugodtan zárják a jövő évet pedig nyugodtan kezdik.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a hozott döntéseket, amik a 
legutóbbi módosítás óta voltak, azokat bedolgozták. Megkapták az EU Önerőt, ezzel szemben 
cafeteriát emeltek. A tartalékot szinte forintra pontosan betervezték azzal a 8 millió Ft-tal.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint 
fogadja el Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának 
12/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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6. ) Az önkormányzat 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiküldték írásban az anyagot. Elég részletesen le van 
írva, hogy hol fognak vizsgálatot tartani és milyen témában. Természetesen az utóellenőrzések 
is szóba kerülnek. Jelenleg is itt van a belső ellenőr.
Kérte a testületet, hogy fogadja el az írásos előterjesztést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a kiadott előterjesztés 
alapján az önkormányzat 2018. évre szóló belső ellenőrzési ütemtervét.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

175/2017.(XII. 14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évre 
szóló belső ellenőrzési ütemtervét a kiadott előterjesztésben részletezettek 
szerint elfogadta.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző

7. ) Településképi arculati kézikönyv jóváhagyása, a településkép védelméről szóló 
rendelet megalkotása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egyszer a testületnek egy határozatot kell hoznia a 
településképi arculati kézikönyvről. Semmilyen változtatás nincs ahhoz képest, mint amit 
beterjesztettek és a testület megvitatott, illetve a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság. Megtörtént a törvényben kötelezően előírt lakossági véleményezés is. December 8- 
ig lehetőség volt különböző helyeken észrevételeket leadni, kimondottan a rendeletre és a 
településképi arculati kézikönyvre nem kaptak a lakosságtól. A lakosság tudomásul vette a 
rendelet tervezetben foglaltakat.
Továbbá elmondta, hogy rosszul tájékoztatta a testületet, amiért elnézést is kér, hogy a szakmai 
konzultációs eljárás a település egészére valamennyi ingatlan építésre, bővítésre igaz, ami nem 
engedélyköteles. A településképi bejelentési eljárás az csak és kizárólag a védett épületekre 
vonatkozik. Kapott egy-két telefont a helyi vállalkozóktól, hogy a reklámtáblák kihelyezésére 
vonatkozó rendeletük nagyon szigorú. A főépítészük a hatályos jogszabályt építette bele a 
rendeletbe és nem Sásd találmánya. Tehát a településkép védelméről szóló törvény reklámok

15



közzétételével kapcsolatos rendelkezések végrehajtásáról szóló 104/2017. (IV.28.)
Kormányrendeletnek a rendelkezései alapján építette be a helyi rendeletükbe. Központi 
jogszabály írja elő. Gyakorlatilag sehová nem lehet reklámtáblákat építeni. Ebben az ügyben 
nem az önkormányzat az eljáró hatóság, hanem a Kormányhivatal Építésfelügyelete.
Mivel a véleményezésben nem voltak eltérő javaslatok, ezért így fogadják el a településképi 
arculati kézikönyvet és a rendeletet.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a településképi arculati kézikönyvvel 
kapcsolatosan úgy tudja, hogy négyen is dobtak be véleményt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az nem a településképi arculati kézikönyvről és nem 
a rendelet tervezetről szólt, hanem a rendezési terv módosításáról, az egy másik rendelet. A 
lakosság részéről voltak ilyen észrevételek, ahogy a fórumon is, de ezek az észrevételek nem a 
településkép védelméről és nem a településképi arculati kézikönyvről szóltak. A főépítész 
álláspontja az volt, hogy ezekről csak akkor szabad már a testületnek foglalkozni, ha már ezek 
a városközponti fejlesztéseken túl vannak és azt követően is felül kell vizsgálni a rendezési 
tervet és annak keretében megvizsgálni ezeket az észrevételeket.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a településképi arculati 
kézikönyvet.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

176/2017.(XII. 14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy mivel Sásd 
város településképi arculati kézikönyvének lakossági véleményezését követően 
(lakossági fórum, írásos vélemény) eltérő javaslatok nem voltak, ezért Sásd 
város településképi arculati kézikönyvének anyagát jóváhagyja.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester továbbá javasolta, hogy a településkép védelméről szóló 
rendelet tervezetet fogadja el.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelete

A településkép védelméről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

8.) Polgármesteri beszámoló az önkormányzati társulásokban végzett éves tevékenységről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa 2017. évben 
5 alkalommal ülésezett. Február 20-án a Társulás költségvetését fogadták el és a Szociális 
Szolgálat működtetésével kapcsolatos aktuális kérdéseiről volt szó. A költségvetést érintő 
kérdéseket a Költségvetési Bizottság mindig megtárgyalta a társulási ülés előtt. 2017. június 6- 
án volt a következő ülés, itt tárgyalták a Társulás 2016. évi zárszámadását. Itt szeretné 
megjegyezni, hogy a 2016-os évre a Sásdi Szociális Társulásnak 10.124.911 Ft helyett csak 
7.735.816 Ft-ot kellett közösen összeadniuk a településeknek, ami az INE-nek köszönhető. 
Ezen az ülésen volt szó arról is, hogy a demens ellátottak létszámát meg kell emelni, meg is 
emelték 25 főre, aztán a következő Társulási ülésen ismét visszavették 17 főre. Október 4-én is 
volt ülés, ahol a 2017. évi költségvetés időarányos teljesítését tárgyalták. A térítési díjak 
összege maradtak, tehát 150 Ft/óra és a nappali ellátás is maradt 455 Ft. Itt beszéltek ezen az 
ülésen a társulási tagok kilépéséről is. Mindszentgodisa és a hozzá tartozó falvak léptek ki a 
Társulásból. A Szociális Szolgálatnál volt egy hatósági ellenőrzés, ahol fenntartói 
hiányosságokat tártak fel, de ezeket pótolták. A Társulás utolsó ülése november 9-én volt. A 
tagok kiválásával kapcsolatosan a feladatátadási megállapodás, a társulási megállapodás és az 
alapító okirat elfogadása volt. A Szociális Társulásban végzett tevékenységéről mindig 
beszámolt, mindig részletesen tájékoztatta a testületet. A Szociális Szolgálat napi problémáival 
tisztába van. Az intézményvezetővel folyamatosan kapcsolatban van és rendszeresen látogatja 
az intézményt.
Megköszönte Orbán Éva intézményvezetőnek és az összes dolgozónak az egész éves munkáját. 
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás háromszor ülésezett 2017. évben, de lényeges dolgok 
nem történtek. De mindig ezekről a döntésekről is beszámolt az aktuális testületi ülésen. 
November 9-én az utolsó ülése hozott a Társulás fontos döntést. A Társulás javasolta Sásd 
Város Önkormányzatának, hogyha a GYEP pályázat lezárul, akkor Kisvaszar Község 
Önkormányzata javára az ingatlan tulajdonjogát térítésmentesen adja át.
Ennyit szeretett volna elmondani.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy minden fontos döntéssel a testület elé jöttek.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót 
fogadják el.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

177/20171X11.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri beszámolót a 
Sásdi Szociális Szolgálatban és a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásban 2017. 
évben végzett tevékenységéről elfogadta.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

9.) A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal SZMSZ-ének felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a 2013-as SZMSZ-ük már olyan régi és a jogszabályi 
változások miatt új SZMSZ-t készítettek, melynek tervezete kiosztásra is került. Egy két dolgot 
kiemelne, amit fontosnak tat. Nagyon sok szabályzatnak kell megfelelnie a Hivatalnak. Ami 
ezek közül nincs meg az az integritási, aminek a belső ellenőr és Nagy Lajos László most állt 
neki, ez nagyon új dolog. A másik ilyen az informatikai biztonsági szabályzat, melyet most 
csináltatnak meg szakmai céggel az ASP rendszerre való áttéréshez kötelező. Pályázati pénzből 
finanszírozzák, tehát nem terheli a költségvetést. Ami eddig nem volt benne az SZMSZ-ükben 
és be kellett emelni azokat a költségvetési szerveket, aminek a gazdálkodását és könyvelését a 
Hivatal végzi. Ezek az intézmények a Sásdi Általános Művelődési Központ, a Sásdi Család-és 
Gyermekjóléti Központ, a Sásdi Szociális Szolgálat és a Gödrei Tündérkert Óvoda és Konyha. 
Az Áht. munkamegosztási megállapodást írt elő, amivel majd testület elé fognak jönni jövőre. 
A létszámokba a korábbi döntéseket foglalták bele, az összlétszáma a Hivatalnak 31 fő. Van 
egy informatikusuk főállásban, aki munkatörvénykönyves és be van építve a rendszerbe. A 
pénzügyi irodába beépítettek plusz egy főt a pályázati többletfeladatok könyvelésére. Ezt még 
nem töltötték be, ez még vissza van. Az SZMSZ többi részében változás nincs, csak pontosítás. 
Kérte a testületet, hogy az SZMSZ-t fogadja el.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak szerint fogadja el a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

178/2017.(XII.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát elfogadta.

Határidő: 2017. december 16.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző

10.) Közvilágítási szolgáltatásra beadott közbeszerzési pályázatok elbírálása, a szolgáltató 
kiválasztása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegy zőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egy ajánlatot kaptak, ami érvényes. A jelenlegi 
üzemeltetési feltételek mellett évi 12 millióba került a közvilágítás jö v ő  évtől viszont legalább 
6 millió Ft-tal lesz olcsóbb a közvilágítási szolgáltatás. A kiadott anyagban megtalálják az 
ajánlattevő nevét, SMHV Energetikai Kft. és a költségeket összesítve.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a pályázat eredményét és az SMHV Energetikai Kft.-t 
bízza meg a szolgáltatással és a Polgármester Asszonyt hatalmazza meg a szerződés aláírására. 
A lényeg, hogy jövő héten legyen szerződésük.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy december 31. éjfélig van az az időpont 
ameddig jelezhetik a jelenlegi szolgáltatónak a problémát? Zima István is jelezte, hogy a 
Gárdonyi utcában napok óta nincs világítás.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy jelezni kell mindenképpen. Máshol is volt ilyen 
probléma. Holnap reggel jelzik Bódog Tamás műszaki ügyintézőnek a problémát.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el az SMHV Kft. pályázatát és bízza meg a közvilágítási 
szolgáltatással.

Megkérdezte van e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

179/2017.(XII.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak szerint elfogadja Sásd Város Önkormányzat 
közvilágítási aktív és passzív elemeinek üzemeltetésére, villamos-energiával 
történő ellátására és karbantartására az eljárás során az egyetlen érvényes SMHV 
Energetikai Kft. 7630 Pécs, Pécsváradi út 10. pályázó ajánlatát. A szolgáltatással 
az SMHV Energetikai Kft.-t bízza meg 2018. január 1. napjától kezdődően 
határozatlan időre.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a szolgáltatási szerződés 
aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy beszéltek már a Fáy András u. 38. 
társasházzá alakulásáról és hogy az önkormányzat az ezzel kapcsolatos költségeket magára 
vállalja. Megkérdezte, hogy mi kell ahhoz, hogy ez meginduljon?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy először is azt egy műszaki mérnöknek fel kell mérnie 
és egy alaprajzot kell csinálnia. Pontosan fel kell mérnie a tulajdoni részarányokat, ami alapján 
az ügyvéd fog tudni dolgozni. Jelenleg még nem talált olyan szakembert, aki ezt megcsinálná.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy akkor elindult ez ügyben valami? 
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen, beszélt már erről az ügyvéddel. Ebből jövőre 
lesz valami.

Zima István a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnöke elmondta, hogy a Sport kocsmánál 
(Gárdonyi u. és Ady u. kereszteződése) az átereszt meg kellene csinálni, mert életveszélyes, két 
autó nem fér el.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Merk Zsolt a Sásdi Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. ügyvezetője ki fog menni és megnézi.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a közmunkások nagyon köszönik a karácsonyi 
élelmiszercsomagot.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy igen kiosztásra kerültek a csomagok. A 
közmunkások köszönik a képviselő-testületnek.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Polgármester Asszony megígérte, hogy beszélni fog 
a Rákóczi út 38. szám alatti ingatlan bontásáról.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ami még ott maradt anyag, azt a Szabó Jenő 
elfogja onnan szállítani. Ezen kívül, ami ott maradt hulladék a házból azt nekik kell onnan 
elszánhatni, már szóltak is egy vállalkozónak csak még nem ért ide. De a cég mindent teljesített. 
Megköszönte a képviselő-testület egész éves munkáját.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek megköszönte
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