Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. január 25. napján tartott
üléséről.

Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné
polgármester,
Dr.
Jusztinger
János
alpolgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor, Urvald Péter
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, Hausmann Mária képviselők

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei
Pétert, továbbá a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát.
Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés határozatképes
és azt megnyitotta. Hausmann Mária képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni a testületi
ülésen.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül a 6-os és a 10-es napirendi
pontokat töröljék a napirendek közül és pluszba az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
- A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
- A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- Az EFOP pályázatok miatt új kormányzati funkciók felvétele
- Egyebek
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása és
tárgyalási sorrenddel döntött:
1. / Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt
fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
2. / Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
3. / Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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4. /A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje nyári zárása, napközbeni gyermekfelügyelet a
bölcsődés és óvodás gyermekek számára
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
5. / Rákóczi úti gyalogos-átkelőhely létesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Bódog Tamás műszaki ügyintéző
6. / Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
7. / A Nemzetiségi Önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
8. / A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
9. / Az EFOP pályázatok miatt új kormányzati funkciók felvétele
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
ÍO./KEHOP-1.2.1 kódszámú Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a klímatudatosságot
erősítő szemléletformálás című pályázat előkészítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
11. / „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” című felhíváshoz csatlakozás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
12. / Javaslat a tanuszoda nevére
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
13. / Egyebek

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mivel a 7./, 8./ és 9./ napirendi pont
összefüggésbe van egymással, azért azt javasolja, hogy egy napirendként tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend

tárgyalása:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó rendes testületi ülésük 2017. december
14-én volt.
December 16-án volt az Adventi vásár a Közösségi Házban, ahol Fazekas Róbert fotókiállítása
volt. Aztán Betlehemes műsort adtak elő a diákok és a fúvószenekar is adott koncertet. Ezen a
vásáron árusítás is történt a tornacsarnok részben. Köszönetét mondott a vállalkozóknak, a
diákoknak és a fúvószenekarnak.
2

December 19-én volt az általános iskolások hangversenye, amely színvonalas műsor volt.
Köszönetét mondott a pedagógusoknak a felkészítésért.
Szintén 19-én volt az általános iskola aulájában a Sásdi Vegyeskar hangversenye, köszönte a
Vegyeskamak a műsort.
December 31-én volt a szilveszteri kocogás. Nagyon sokan vettek rajta részt. Köszönetét
mondott Dömse Tamásnak és Buzási Lászlónak a szervezésért. Jelezték, hogy idén már nem
szeretnék ők megszervezni ezt a kocogást, de ö szeretné, ha továbbra is lenne és az ő nevükhöz
fűződne. Este pedig szilveszteri bál volt, ami nagyon jól sikerült. Köszönetét mondott az ÁMK
dolgozóinak a munkájáért.
A Sásd Városi Koncertfüvós Zenekar február 15-17. között úgy néz ki, hogy kijutnak Prágába
a fúvószenekari versenyre.
Volt egy kérelmük, hogy az önkormányzat támogassa a kijutásukat anyagilag. Mivel sürgetett
az idő, így a Pénzügyi, Gazdasági és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalta meg a fúvószenekar
kérelmét és 300.000 Ft támogatást nyújtott részükre. Az összeget a fúvószenekar Hegyhát
Fúvós Egyesülete számlájára utalta.
Kérte a testületet, hogy utólagosan hagyja jóvá ezt a támogatást.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
5/2018. (1.25.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság döntését, miszerint a Sásd Városi Koncertfúvós
Zenkar Prágai versenyen való részvételére 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást biztosított -melyet a Hegyhát Fúvós Egyesület számlájára utaltutólagosan jóváhagyja.
Határidő: 2018. január 26.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy három kérelmet szeretne felsorolni. Kéri a
Pénzügyi Irodavezetőt, hogy tervezze a költségvetésbe (II. kosárba) ezeket a kérelmeket. A
Sásdi Romákért Egyesület 50.000 Ft támogatást kér, a Nyugdíjasok Baranya Megyei
Képviselete nevében Matis Géza elnök is anyagi támogatást szeretne, de összeget nem írt és
Fodor István kérelme, a Rákóczi út 63. szám alatti telephelye előtti területet szeretné
megvásárolni az önkormányzattól.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy törvényi akadálya van annak, hogy külön napirendre
vegyék ezt a kérelmet. Amit Fodor István szeretne megvásárolni területet, az közterület. A
közterület az törzsvagyon és forgalomképtelen. Tehát azt a területet nem lehet eladni. Fodor
István ezt a területet jelenleg is ápolja, gondozza, de ez kötelessége is mivel a helyi rendeletük
értelmében az út felező vonaláig köteles karban tartani az előtte lévő közterületet.
Természetesen értesíteni fogják a kérelmezőt.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy
a tanuszoda oldalát ideiglenesen befedték, hogy tudjanak bent dolgozni. A víz és
szennyvízbekötéssel még tartozik az önkormányzat. Azért nem sikerült még eddig
megcsináltatni, mivel a Magyar Állam olyan gyorsan a tulajdonába vette a területet, ahol az
uszoda épül, hogy most már nem teheti meg az önkormányzat az Állam beleegyezése nélkül.
Jelenleg a hozzájáruló nyilatkozatra várnak.
Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy elektronikusan megküldték már a
beleegyezést, postán várják.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Tüzoltóőrs építése folyik, a kivitelező átvette
a területet. Felhívták a Baranya Megyei Katasztrófavédelemtől, hogy nem biztos, hogy olyan
barnás színe lesz a tetőnek, amit ők kiválasztottak, mivel országosan ragaszkodnak a
tűzoltóautó színéhez, ahhoz a rikító piroshoz.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy szociális,
kommunális település fenntartásához március 1-től június 30-ig lehet csak pályázni 100%-os
bérköltségre és a hozzá tartozó 10%-os közvetlen költségre. Igazából 16 főre tudták beadni a
pályázatot. A lényeg, hogy a 2017-es év átlag létszámát nem léphetik túl.
Meghívást kaptak február 14-re a GYEP programmal kapcsolatos projektindító napra, ahová 3
főt várnak. Úgy tudja, hogy Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezető, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető és Vass Anita projektmenedzser fog részt venni.
Rendkívüli testületi ülést tartottak január 18-án. Napirendi pont volt a Sásdi Gondozási Központ
Energetikai korszerűsítésének kiviteli munkáira kiírt közbeszerzési eljárása keretében
kivitelező kiválasztása. Itt szeretné megemlíteni, hogy a Sásdi Család- és Gyermekjóléti
Központnak költöznie kell a felújítás miatt, mivel a területet át kell adniuk. A Központot csak
a Kossuth Lajos utcai Vízmű épületébe tudják költöztetni, ahol nagyon rossz állapotba van a
festés. Meg kellene csináltatni az irodákat, három irodáról lenne szó. Ennek anyagi vonzata is
lesz. A Somogyvári Lászlót kérték meg, hogy nézze meg, hogy miről is lenne szó, árajánlatot
is adott 120.000 Ft anyagdíjról és 160.000 Ft munkadíjról. 2-3 nap alatt megcsinálják a munkát.
Kérte a testületet, hogy vegye tudomásul az elmondottakat.
A képviselő-testület a Polgármester Asszony által elmondottakat tudomásul vette.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy beszélt az Investment Kft. vezetőjével és azt
mondta, hogy legelső munka a fűtés lenne. Mivel át kell adniuk az egész épületet a felújításra
nagy gondot jelent a védőnők elhelyezése. Kérte a testület tagjait, hogy gondolkodjanak el azon,
hogy hova tudnák a védőnőket is elköltöztetni. Ezen a rendkívüli testületi ülésen a következő
napirend a Kovácsszénája-Magyarhertelend-Sásd kerékpárforgalmi útvonal kialakítása címmel
benyújtott támogatási kérelem elbírálásának ismertetése volt. Ezen a kerékpárutas pályázaton
355.758.245 Ft-ot nyertek. Köszönetét mondott a Baranya Megyei Önkormányzat Flivatalának
a gyors segítségért. A harmadik napirendi pont volt az MTS Oldtimer Kft. tartozásának az ügye.
A tegnapi nap folyamán megérkezett az önkormányzat számlájára a tartozás összege, tehát
rendezésre került. A negyedik napirendi pont a Pécsi Tankerület számlatartozása volt. írtak
ismét egy felszólító levelet és mellékelték a levélhez a testületi döntést is kivonat formájában.
A mai nap folyamán telefonon felkereste a Pécsi Tankerület az önkormányzatot, hogy utalni
fogják az összeget.
A fő utca fáival valamit kezdeni kell. Az új szolgáltató az SMHV Energetika Kft. elkezdte
metszeni a fákat. Egyeztetetett Fodor Istvánnal, aki annak idején ültette ezeket a fákat és tud
olyan szakembert, aki megmetszené ezeket a fákat. Az illetőtől még mindig nem kapott
árajánlatot, hogy mégis költségvetés szempontjából mennyibe kerülne. Erre muszáj költeni.
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Az EFOP-os pályázatokról szeretne beszélni. A Humánkapacitásos pályázattal kapcsolatban
december 19-én tárgyaltak a közbeszerzésről Dr. Túri Attilával és az MSB Zrt.-vel. Még nem
kaptak olyan anyagot, amivel tájékoztatni tudná a testületet. Szintén EFOP-os pályázat miatt
egyeztető megbeszéléseket folytattak december 11 -én kibővített körben az általános iskolák
igazgatóival is. Folyamatosan dolgoznak rajta.
Kettő LEADER-es pályázatot is szeretne megemlíteni, amiről szeretné, ha döntene is a
képviselő-testület. A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő,
infrastrukturális háttarét biztosító fejlesztések pályázat beadási határideje január 31. A Helyi
térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések pályázat beadási határideje pedig február 2.
Szeretné, ha a testület döntene, hogy be kívánja adni a pályázatokat. A zártkerti besorolású
földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális háttarét biztosító
fejlesztések pályázatnál arról is kellene dönteni, hogy melyik utakra adják be a pályázatot.
Hörnyéken három útról lenne szó, a három zártkerti szőlőhegyre vezető útról. 10 millió Ft,
amire be lehet adni a pályázatot. Nem elég csak a zártkertekre beadni, kettő eleminek is kell
lennie. Lehetne vadhálóra, kútfúrásra, komposztálóra és áramra pályázni és ezeket az
önkormányzat tulajdonában lévő területeken lehetne megvalósítani. Egy nagy komposztálóra
gondoltak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pályázat nem a zártkerti utak felújításáról szól,
hanem a zártkerti területek fejlesztéséről.
Javasolja a testületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat előkészítésére és
amennyiben a feltételeknek megfelel a polgármester adja is be a pályázatot.
Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy a Jegyző Úr határozati javaslatáról
szavazzanak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
6/2018.(1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
Z P -1-2017. kódszámú „A zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági
hasznosítását segítő, infrastrukturális háttarét biztosító fejlesztések” című
pályázat előkészítésére és amennyiben megfelel a feltételeknek, úgy a
polgármester nyújtsa is be a pályázatot.
Határidő: 2018. január 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai
fejlesztések pályázatba a Pite- és Borfesztivált gondolták belerakni és ehhez még hozzá lehetne
rakni a színpad sátrának a magasítását, aztán a Közösségi Házba szőnyeget, fényképezőgépet,
marketing fotós kiadványokat, ajándéktárgyakat és az ÁMK honlapjának megcsináltatását.
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Kérte a testületet, hogy szavazzanak a pályázat beadásáról.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2018. (1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
V P6-19.2.1.-61-2-17 kódszámú „Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai
fejlesztések" című pályázat előkészítésére és amennyiben megfelel a
feltételeknek, úgy a polgármester nyújtsa is be a pályázatot.
Határidő: 2018. február 2.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Meződ Község Önkormányzatával közös
konzorciummal nyertek egy LEADER-es pályázatot egy olyan gépre, amivel a földutakat lehet
javítani.
Átadta Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a szót.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy ezt a
pályázatot Meződ Község Önkormányzata adta be külterületi utak karbantartására és
gépbeszerzésre. Két részletből áll a traktor és a hozzá tartozó gépek, amik 10-10 millió Ft. Az
a probléma, hogy amit a pályázatba beletettek traktort (MTZ traktor) és mivel a bruttó 10 millió
Ft-ba csak az fért bele, azt a traktort január 1-je óta nem lehet forgalomba helyezni. Tehát ilyen
traktort nem tudnak venni. Több helyről kért árajánlatot traktorra. 2,5-3 millió Ft-tal tudnának
többért venni.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy az önkormányzatnak ezt saját forrásából kellene
biztosítani?
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy annak a 4
önkormányzatnak, akik partnerként benne vannak a pályázatba. Lakosságszám arányosan
osztoznának a költségeken. Mindenképpen kell erre megoldást találni.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy meddig kell ebben gondolkodni, február 15-ig
nem késő?
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy ahogy
húzzák az időt, úgy változik az ár folyamatosan, de február 15-ig ráér. Amíg Sásd ebben nem
hoz egy döntést, addig ő nem fog intézkedni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor február 15-én a költségvetésnél tárgyalják újra.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy sajnos a két ünnep között derült ki, hogy nyertek
ezen a pályázaton, előbb nem tudtak intézkedni.
A következő dolog, amit elszeretne mondani az Ady u. és a Gárdonyi u. sarokkal kapcsolatos.
Két testületi ülésen is jelezte Zima István a problémát. Kiküldte Merk Zsolt a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy nézze meg a problémát és megoldás egy
betoncső lenne, aminek 24.000 Ft az ára, plusz 1 m3 beton kellene hozzá. Ha a testület is
egyetért, akkor Merk Zsolték nekiállnak a munkának.
A képviselő-testület egyetértett a munka megkezdésével.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy felszeretné hívni a képviselő-testület figyelmét
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségükre, amit január 31. napjával teljesíteni kell. Azért is
fontos, hogy teljesítsék a tagok, mert február 1-je után mindaddig nem szavazhat a képviselőtestületi ülésen, amíg le nem adta vagyonnyilatkozatát.
A DRV Zrt. az önkormányzat felé számlázott ki olyan víztartozást, amit a KLIK-nek kellett
volna kifizetnie a törvény és a megállapodások alapján. 2,3 millió Ft volt a tartozás, amit az
önkormányzatnak muszáj volt kifizetni az ÁMK helyett és nevében, mert már végrehajtásra
adták. Jelzálog lett bejegyeztetve a végrehajtó által az ÁMK ingatlanára Alsóörsön. Ügyvéddel
konzultáltak, valakinél perelni kell. Kéri, hogy vegye tudomásul a testület jegyzői bejelentés
alapján, hogy megfogják keresni, hogy ki az, akinél követelhetik a pénzt és ezt helyre fogják
tenni.
A képviselő-testület a jegyzői bejelentést tudomásul vette.
Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Székely Szilárd képviselő megérkezett a
testületi ülésre.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 2013-ról volt a számla és már akkor
jelezték a szolgáltató felé, hogy nem az önkormányzat a tartozó. A szolgáltató meg is beszélte
a KLIK-el és van is egy levelezés a kezükbe erről. A szolgáltató ezeket a számlákat sztomózta.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy felkereste Orsós József a Sásd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és kérte, hogy legyen tájékoztatva a képviselő-testület arról,
hogy augusztus 11-én Romanapot szeretnének tartani, neves előadót is hívtak. Olyan nagy
érdeklődésre tart számon ez a rendezvény, hogy a Közösségi Ház befogadóképességét
meghaladja és ott nem lehet megtartani. Valamikor is a nagyobb rendezvényeket a sportpályán
tartották, a három fázis ki van építve, kerítés is van.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a három fázis nincs kiépítve, mert mindig
ideiglenesen lett kialakítva az adott rendezvényre.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az E.ON-tól szoktak külön engedélyt kérni rá.
Múltkor volt megbeszélésük a rendezvényekkel kapcsolatosan ott merült fel, hogy tavaly is
rengetegen voltak a koncerten és már akkor is problémát jelentett, hogy a fö utcán ki-be
szaladgáltak az emberek. Ezért merült fel az az ötlet bennük, hogy rendezzék meg idén a
Vásártéren a Romanapot, ezt a lehetőséget az elnöknek is felajánlotta. Hiszen ott adott akkora
áramforrás, ami szükséges, annak idején a Republic koncertet is ott tartották. Ha esetleg Orsós
József elnök a helyszínt nem találta megfelelőnek, a sportpálya nem lenne jó helyszín, hiszen
ott felújítások fognak akkor folyni nyertes pályázat miatt és nincsenek olyan feltételek sem
(vizesblokk...stb.). De ez még nem eldöntött dolog.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy alkalmas helyszínt mindenképpen találni kell és
biztonsággal kell fogadni a sok embert. Mindenképpen át kell gondolni.
A következő, amiről beszélni szeretne a jelenlegi pályázataik alakulása, előkészítettsége és
problémái. A TOP-os pályázati kör az egyik, ott két nyertes pályázatuk van és kettő van
elbírálás alatt. Elbírálás alatt van a Zöldváros projekt és a helyi gazdaság fejlesztés keretében a
piaccsamok építése. Elbírált, nyertes pályázat és már a végrehajtási szakaszban van a
csapadékvízelvezetésével kapcsolatos pályázat 17 millió Ft-tal. A jövő hónapba nem
közbeszerzéssel, hanem három ajánlat kéréssel ki kell választani a kivitelezőt. Erről majd az
illetékes Bizottsággal fognak beszélni. A menedzsmenti feladatokat a Megyei Önkormányzat
Hivatala látja el. Szeretné, ha márciusba legalább a Vásártérig eljutnának, ez két átereszt és
burkolást jelent. Az uszoda vizét ez a csapadékvízelvezető rendszer hivatott elvezetni, tehát
alkalmassá kell tenni az árkot arra, hogy a víz elmenjen.
Az Arad u. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban hétfőn a testület döntése alapján kiválasztott
kivitelezővel a szerződést megkötik. Viszont az épületet ki kell üríteni, ahhoz, hogy szeptember
30-ig határidőbe tudjanak teljesíteni. Költéségvetési téma lesz február 15-én az Arad u. 1.
ingatlan tetőszerkezete. A tető nagyon rossz műszaki állapotban van. A tető felújítást a pályázat
nem tartalmazhatta. Kénytelenek megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy saját forrásból
mennyibe kerülne egy felújítás. Cégektől fognak árajánlatokat kérni, mert nagyon fontos lenne
megcsinálni.
A következő az EFOP-os pályázatok. Ide tartozik a GYEP is, amit megnyertek. Elbírálásra váró
pályázatuk az infrastruktúra fejlesztés (100 millió), a hiánypótlás megvolt. Úgy tudja március
vége, április elején lesz elbírálva. Eszközbeszerzés és a sportpálya épületének részleges
felújítása és a játszótér építés van benne.
Rátérne az új GYEP-re, van egy nagy probléma, ahol teljes a tanácstalanság. Az irányító
szervezet részéről is tanácstalanság van., nem csak nálunk. Megjelent év végével egy
Kormányrendelet, amelynek értelmében 100 millió Ft-ot meghaladó EU-s támogatások
esetében kötelező a Kincstárnál önkormányzati alszámlát nyitni. Ezek meg is történtek már és
ebből ered az ő problémájuk is. Kitalálták a törvényekkel összhangban egy SZMSZ-t a Sásdi
Család- és Gyermekjóléti Központra. A költségvetési intézményüknél létrehozták az alszámlát.
A mai napig azért nem kapták meg a támogatást, aminek már itt kellene lennie, mert jött ez a
Kormányrendelet. Ez sajnos a saját szervezeti felosztásukat felbontotta. Ugyanis az
önkormányzatnak van alszámlája és nem az intézménynek, innentől és arra az alszámlára a
pénzt már nem adja csak az önkormányzati alszálára. Az a baj, hogy alszámlán kell minden
jelentkező költséget elszámolni és nem engedi meg, hogy finanszírozó szerepet töltsön be. Ez
azt jelenti, hogy az intézménynél, mint költségvetési szervnél jelentkezik a tényleges költség,
viszont az elszámolás az meg az alszámlán lenne. Ezt csak úgy tudják megoldani, hogy
finanszírozásig szerepel az alszámlán, átadják támogatásként, működési támogatásként az
intézménynek, hogy erre a célra elszámolják. De azt mondták, hogy ez így nem működik, így
borult minden. Csak az önkormányzati alszámlán lehet mindent elszámolni. Innentől az egész
apparátus, akit felvettek az a Központnak az állományában van, az alszámla felett pedig a
törvény értelmében a polgármester rendelkezik, mint az önkormányzat vezetője, költségvetési
szerv vezetője, és nem munkáltatója a szakmai szervezetnek. írtak levelet az Irányító
Hatóságnak, az a válasz jött, hogy legyenek türelemmel. Ha átgondolják és muszáj átmenniük
az alszámlára, akkor is lesz egy nagy bajuk, mert november 1-től már fizetik a főállású
dolgozókat. Azok pedig a mérleg szerint az intézménynél jelentkeznek, mint kiadási tétel. Ezek
nagyon nagy problémák. Majd februárban lesz egy eligazítás országosan is. A többi EFOP-os
pályázatoknál ott nem kellett létrehozni önálló szakmai szervezetet, hanem ott minden
munkaszerződést és megbízást a polgármester, mint a költségvetési szerv vezetője fogja kiadni.
Az EFOP 3.9.2. március l-jével indul, megvan a menedzsment, aki dolgozik már. A másik az
EFOP 1.5.3. az később fog indulni, a költségvetéssel még nincsenek teljesen tisztába. 50 millió
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Ft-tal kevesebbet kaptak, melyet kifogásoltak és most várnak a döntésre. Ha nem fogadják el a
kifogást, akkor az egész költségvetést át kell dolgozniuk. A probléma pedig mind a kettőnél
igaz lesz, hogy az EU-s pénzek felhasználását megszigorították. Ezért a közbeszerzési eljárások
tekintetében is szigorítás van, illetve az elszámolási szabályokat is szigorították. Van
állásfoglalásuk arra, hogy a megbízási díjak, az szolgáltatás és nem munkabér kifizetés, holott
a Kormányrendelet ezt mondja és ellentétes a Kormányrendelettel. Ezért, ha a 15 millió Ft-ot
együttes beszámítással eléri, akkor közbeszerzési eljárással kell kiválasztani a személyeket,
akik a megbízási díjjal foglalkoztathatók. A polgármesterek szakmai megvalósítóként be
vannak rakva megbízási díjjal. A Kormányrendelet 5. számú melléklete azt mondja, hogy saját
teljesítésben a megbízási díj bérjellegű kifizetésként elszámolható. Ezek a programok 2 évesek
és nem a tárgyévet kell vizsgálniuk az egybeszámításnál, hanem a programot kell végig nézni.
Össze is adták ezeket 17 millió Ft felett vannak. Be kell tenniük a GYEP előkészítésébe dolgozó
embereket is, akiknek 6,2 millió Ft megbízási díjat fognak kifizetni. Ezekkel a problémákkal
kell szembesülni és dolgozni kell rajta.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ezek a felmerült problémák a GYEP-el
kapcsolatban nem egyedi eseti problémák. Szerinte a közreműködő szervezet ezt nem mérte fel
előzetesen. Az előkészítés, illetve a programban megbízással közreműködők milyen mértékű
anyagi feladatot jelentenek és ez mennyire hatályos a közbeszerzési törvényekkel, mennyire
ütközhet esetlegesen és ez milyen szakmai problémát okozhat? Úgy gondolja, hogy ezt a
közreműködő szervezetnek kell orvosolni és nem helyi szinten.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy január 22-én tartották a Könyvtárban a
Magyar Kultúra Napja alkalmából az ünnepi megemlékezést. Szeretné megköszönni a testület
nevében a szép műsort a Nevelők Háza Vers és prózamondó Pedagógusok Műhelyének és
Szabó Lászlónénak, aki részt vett a programban. Személy szerint szeretné megköszönni
Polgármester Asszonynak, Meggyesi Mónika Igazgató Nőnek és Urvald Péter Kulturális
Tanácsnok Úrnak, hogy 12év után volt lehetősége egy városi rendezvényen ünnepi beszédet
tartani. Megköszönte a lehetőséget. Reméli, hogy méltó volt az ünnephez.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót 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 határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2018.(1.25.) 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 Győzöné polgármester
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2./ Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy tervezet, aztán majd menet közbe alakul. Ami
nagyon fontos lenne az a február 15.-ei testületi ülés a költségvetés első fordulója miatt.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy neki a február 15.-ei időpont nem lesz
jó. Megkérdezte, hogy február 14-re szerdára 16.00 órai kezdettel átlehetne rakni az időpontot?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a költségvetés tervezése most van folyamatban.
Tavaly meg volt ígérve, hogy a Kormány tárgyalni fogja az önkormányzati köztisztviselők
bérezését. Április 8-ig a Kormány nem fogja tárgyalni, tehát központi bérfejlesztéssel nem
kalkulálhatnak.
A közmeghallgatás február 26-án hétfőn lenne este 18.00 órakor. Erről mást nem is szeretne
mondani, mert önálló napirendi pontként lesz tárgyalva. A közmeghallgatás után testületi ülés
lesz.
Április 8-án országgyűlési képviselő választások vannak. Annyi kötelezettségük van, hogy a
Szavazat Számláló Bizottság tagjait újra kell választani.
Fontos lesz márciusba a költségvetési szervekkel és a Hivatalnak a gazdálkodási szabályokra
vonatkozó megállapodás, itt a jogköröket fogják telepíteni.
Aztán nagyon fontos még a Közösségi Ház használati szabályzatának felülvizsgálata, az ÁMK
igazgató már mondta, hogy elkészítettek egy újabbat. Előzetesen a Humánügyek Bizottságának
véleményeznie kell, mielőtt a testület elé megy. A testületnek március végével jóvá kellene
hagynia a szabályzatot.
Augusztusba a már korábban meghirdetett ÁMK igazgatói pályázat elbírálására kerül sor.
Legutóbb abba maradtak, hogy megvizsgálják az ÁMK szétszedését. Rá kellett jönniük, hogy
ez nem ilyen egyszerű, mert a konyhákkal akkor valamit kezdeni kell. Jelenleg egységes
irányítás alatt van. Inkább hagyni kellene úgy ahogy van.
A Hivatal beszámol munkájáról augusztus hónapban. Nem kell évente beszámolni, ezért tavaly
ki is maradt.
Szeptember 22-én ünnepi testületi ülés lesz a hagyományoknak megfelelően a Pite és
Borfesztiválra.
Októberben a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről lesz tájékoztató Orbán Éva
intézményvezető részéről.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ezt előrébb kellene tenni, mivel a 2017. évről
szeretne beszámolni az intézményvezető.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy novemberre tervezik a GYEP ütemezett teljesítéséről
a beszámolót. A pályázat előírja, hogy évente egyszer a szakmai vezetőnek be kell számolnia a
testület előtt a tevékenységéről.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a 2018. évi üléstervet az
előterjesztésben elhangzott egy módosítással együtt.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2018. (1,25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018.
évi üléstervét elfogadta azzal az egy módosítással, hogy a 2018. február 15.-re
tervezett testületi ülést február 14-én (szerdán) 16.00 órai kezdettel tartja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
3.1 Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy minden évben februárban tartották meg eddig a
közmeghallgatást. Az üléstervben is február szerepel, pontosabban február 26. A
közmeghallgatáson három napirendi pont lenne tárgyalva a beszámoló Sásd Város
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkájáról, a képviselői beszámoló a 2017.
évi munkáról és a Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének ismertetése.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy az idei évtől hagyják el
közmeghallgatáson a képviselői beszámolót, mert azt tapasztalja, hogy nagyon elhúzza az időt,
sokan haza mennek idő közbe és nem jut idő az egyéni, személyes problémák megtárgyalására.
Tehát külön ilyen napirendet ne tartsanak a közmeghallgatáson, erre nem volt kötelezettségük
csak egy lehetőség volt a jogszabály szerint.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, ha valaki szeretne a képviselők közül beszámolni, akkor
a Sásd és Vidékébe tegye meg és így sokkal több emberhez fog eljutni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ennek a törlése SZMSZ módosítást igényel. A 8-ik
napirendi pontban lesz az SZMSZ módosításról szó a nemzetiségek miatt, de akkor ott
megtehetik a törlést is.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy 2018. február 26-án tartsa meg a
közmeghallgatást a Közösségi Házban 18.00 órai kezdettel, az előterjesztésben módosítottak
szerint.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2018. (1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat képviselő-testülete 2018. február 26-án (hétfőn)
közmeghallgatást tart a Közösségi Házban 18.00 órai kezdettel az
előterjesztésben módosított (képviselői beszámoló a 2017. évi munkáról
napirend törlése) napirendi pontok szerint.
Határidő: a meghívó kiadására 2018. február 19.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

4./A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje nyári zárása, napközbeni gyermekfelügyelet a
bölcsődés és óvodás gyermekek számára
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy megtörtént a 2017/2018 nevelési év
nyári időszakának szülői igényfelmérése. Az igények alakulását a nyári időszakra a mellékelt
táblázat tartalmazza. A szabadságok kiadását az iskolai szünethez igazítva nem tudják
megkezdeni a magas gyermeklétszám miatt. A gyermekek nyári felügyeletének biztosítása
érdekében július hónapra két óvónői bér és egy dajka bér többletköltségként való betervezése
szükséges, amit megbízási díjként gondolt egységesen. Kb. 600.000 Ft-ról lesz szó. A kollégái
önként vállalták a feladatot.
Kérte a képviselő-testületet, hogy az előterjesztést véleményezze és fogadja el.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ennek a feladatnak a megoldása
többletköltséget ró az önkormányzatra. Az óvoda dolgozói rajtuk kívül álló okok miatt
kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy kevesebb gyermek jön.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága tudomásul vette, hogy
nincs nyári zárás ebben az évben és azt javasolja a képviselő-testületnek, hogy az
intézményvezető által előterjesztett plusz költségek vállalásával oldja meg az óvoda folyamatos
nyitva tartását.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az intézményvezető által
előterjesztett plusz költségek vállalásával oldja meg az Óvoda és a Bölcsőde folyamatos nyitva
tartását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2018. (1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi ÁMK igazgató
előterjesztése alapján a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéjének a 2017/2018
nevelési évre vonatkozó nyári nyitva tartását elfogadja és gyermekek nyári
felügyeletének biztosítása során felmerülő plusz költségeket (kb. 600.000 Ft)
Sásd Város Önkormányzata vállalja.
Határidő: 2018. szeptember 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Rákóczi úti gyalogos-átkelőhely létesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Bódog Tamás műszaki ügyintéző
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Rákóczi úti gyalogos-átkelőhellyel
kapcsolatosan már sok kört futottak. A gyalogos-átkelőhely kérdése tavaly februárban merült
fel először. December 14.-i testületi ülésre meghívta Gál János Mérnök Urat, ekkor mindenki
feltehette kérdéseiket. Ezen a testületi ülésen nem tudtak előrébb mozdulni. Ezt követően
javasolta, hogy egy közlekedési szakemberrel, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsággal és a képviselőkkel együtt egy helyszínbejárást végezzenek, ez meg is történt január
16-án. Ezen a helyszínbejáráson részt vett a Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási
Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Útügyi
Osztály vezetője Somorjai József, a Közút Nonprofít Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága
Forgalomtechnikai és Kezelői Osztálya részéről Eszlári Tamás, Gál János Mérnök Úr és
természetesen a képviselő-testület tagjai. A helyszínbejáráson több kérdés merült fel.
Megnézték azt a helyet is, hogyha létrehoznak egy gyalogos-átkelőhelyet, akkor hol lehetne azt
megvalósítani. Meg is egyeztek abban, hogyha megvalósul a gyalogos-átkelőhely, akkor annak
az adott helyszíne az Énei butikkal szemben vezetne át. így az ottani parkoló is megmaradna.
Ez együttesen a szakemberek véleménye. A testületnek most már kellene hoznia valamilyen
döntést ebben az ügyben. Meg kellene bízni a Mérnök Urat, hogy végezzen gyalogos forgalmon
számlálást és ha az adatok alátámasztják, akkor mindenképpen meg kell valósítaniuk a
gyalogos-átkelőhelyet. A reggeli időszakba, ha 10 perc alatt 30 embernél több halad át az
érintett útszakaszon, akkor már indokolt a gyalogos-átkelőhely létesítése a gyalogosok védelme
érdekében.
Javasolta, hogy bízzák meg a Mérnök Urat a forgalomszámlálással, aztán terveztessék meg a
gyalogos-átkelőhelyet és utána is tudnak dönteni majd ebben az ügyben.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tervező fog számlálni hivatalosan.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy erősítsék meg, meg cáfolják, hogy
amiről Polgármester Asszony beszélt az az első variáció volt, a második pedig, hogy a parkoló
is megmaradjon az a Bölcsőde ablakával szembe kerülne a gyalogos-átkelőhely. A Mérnök Úr
is elmondta, hogy azért jobb a második hely, mert a kanyarból kevésbé gyorsulnak fel az autók.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy mennyibe kerül a terveztetés?
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Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy a forgalomszámlálás 40.000 Ft lenne, a
tervezés pedig kb. 400.000 Ft.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy nagyon nagy hibának tartja, ha az adott helyre
gyalogos-átkelőhelyet raknak.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a forgalomszámláláshoz milyen terv
szükséges?
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy semmilyen. A költségvetés előtt arról döntsenek,
hogy megszámolják a forgalmat, hogy van e egyáltalán létjogosultsága és ha van, akkor adjanak
ki fél millió Ft-ot a tervezésre.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy amiről a helyszínen beszéltek meg
amiről most itt szó van az módosult. Hiszen szó sem volt arról, hogy muszáj a
forgalomszámlálással terveztetni is.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tervezőnek kell végrehajtani a forgalomszámlálást
a tervezés keretében, mert azt fogadja el a Hatóság hitelesnek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy indítsák el a folyamatot
forgalomszámlálással és utána visszatérnek rá.
A módosító javaslata az lenne, hogy bízzák meg Gál János mérnököt a forgalomszámlálással
és annak ismeretében döntsenek a tervezésről.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy az Alpolgármester Úr határozati
javaslatáról szavazzanak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
12/2018.(1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi úti gyalogos
átkelőhely létesítése ügyében úgy döntött, hogy megbízza Gál János mérnököt
azzal, hogy az érintett útszakaszon végezzen forgalomszámlálást.
A képviselő-testület majd a forgalomszámlálás ismeretében dönt a gyalogos
átkelőhely tervezéséről.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy rosszul szavazott az előbb, mert félreértette a kérdést.
Kérte, hogy ismételjék meg a szavazást.
14

Rabb Győzőné polgármester ismételt szavazást kért a testülettől.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
13/2018.(125.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi úti gyalogos
átkelőhely létesítése ügyében úgy döntött, hogy megbízza Gál János mérnököt
azzal, hogy az érintett útszakaszon végezzen forgalomszámlálást.
A képviselő-testület majd a forgalomszámlálás ismeretében dönt a gyalogos
átkelőhely tervezéséről.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Általános iskola felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ehhez tartozó anyagot előzetesen megkapták a
képviselők. Amióta nem a fenntartó önkormányzat állapítja meg az általános iskolák
beiskolázási körzetében az ún. harmadik véleményezési eljárást. Ahogy tavaly is a
Kormányhivatal ragaszkodik a testületi véleményezéshez. A Sásdi Általános Iskola
beiskolázási körzetéhez továbbra is azok a települések tartoznak, amik eddig is.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy értsen egyet az általános iskola
felvételi körzetével.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2018. (1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola 2018/19-es
tanév felvételi körzetével egyetért.
Határidő: 2018. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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A képviselő-testület együtt, összevontan tárgyalta a 7.-9. napirendi pontokat.

7. / A Nemzetiségi Önkormányzatokkal
felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

kötött

együttműködési

megállapodások

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
8. / A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
9. / Az EFOP pályázatok miatt új kormányzati funkciók felvétele
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy először is az Alpolgármester Úr javaslatára térne ki
a közmeghallgatás napirendi pontjának törlésével kapcsolatban. Az a kezdeményezés, amiből
kiindultak az Mötv.-nek volt viszonylag új rendelkezése, hogy a képviselő köteles a kapcsolatot
tartani a választópolgárokkal és tájékoztatást nyújt képviselői tevékenységéről. Előírták maguk
számára, hogy ez a közmeghallgatás keretében történő formális tájékoztatásnyújtással
történjen. Még mindig eleget tesznek az Mötv.-nek hogyha ezt informálisan teszik meg. Tehát
nincs akadálya annak, hogy az SZMSZ 34. §-ába foglalt rendelkezés (1) bek. d) pontja, ami
szerint a közmeghallgatás témája, módja a képviselő-testület tagjainak tájékoztatója az éves
tevékenységéről pontját, ami állandó napirendi pont volt azt a képviselő-testület hatályon kívül
helyezze.
2017. december 21-én módosították a nemzetiségi törvényt egészen apróbb módosításai
vannak. Teljesen formális módosításai vannak a nemzetiségi törvénynek, amelyet a
Kormányhivatal elvár, hogy vezessék át a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
megállapodásokon. Arról van szó, hogy eddig a nemzetiségi törvény szerint a települési
önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között a hivatal által ellátott feladatokra kötött
megállapodásnak milyen részeket kell tartalmaznia. Maga a megállapodás szövege most is
megfelel a törvény előírásnak. De pl. nincs benne, hogy a Hivatal szakmai segítséget is nyújt
és hogy a gazdálkodási feladatokban adatszolgáltatási kötelezettséget is teljesít. Miközben
maga a megállapodás szövege az jelenleg is kitér a Hivatalnak erre a feladataira. Még egy
dologgal módosították az önkormányzatok kötelezettségeit, hogy azt a helyiséget, amelyet havi
meghatározott időtartamban kell biztosítani ingyenesen a nemzetiségi önkormányzatok részére
a Hivatal Tanácskozótermét ajánlották fel és a nemzetiségi önkormányzatok székhelyének
(Sásd, Dózsa Gy. u. 32.) is ennek kell lennie. Mivel a megállapodások szövege az SZMSZ
része, ezért azt is kell ez miatt módosítaniuk.
Kéri a testületet, hogy a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési
megállapodásokon hajtsák végre a nemzetiségi törvényben módosított szövegmódosítást és az
SZMSZ-t pedig módosítsák úgy, hogy a 61/B. § erre a megállapodásra utalás szövege
tartalmazza a szakmai segítségnyújtást és a gazdálkodási végrehajtási feladatok éllátására való
utalást. Magát az újonnan kötött megállapodásokat is tegyék bele az SZMSZ 2. mellékletébe.
Továbbá elmondta, ha már sz SZMSZ-t módosították, akkor a rá épített EFOP humán
közszolgáltatások fejlesztésével foglalkozó pályázatoknál az önkormányzat a megvalósító,
ezért az önkormányzatnak kell rendelkeznie azokkal a tevékenységi kódokkal is, amelyek a
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pályázatok megvalósításához szükségesek, ezt az SZMSZ-en is be kell vezetni. A kormányzati
funkciókat a törzskönyvi nyilvántartásba is fel kell vetetni. A kormányzati funkciók felvételéről
kell a testületnek határozatot hoznia és az SZMSZ 3. mellékletében, amely az önkormányzat
által ellátott kötelező és önként vállalt közszolgáltatási feladatok sorolja fel. Két ponttal
egészítenék ki az önként vállalt közszolgáltatási feladatokat. Az egyik a gyermekek, fiatalok és
családok életminőségét javító programok, hátrányos helyzetű gyermekek támogatása, a másik
pedig a humán közszolgáltatások fejlesztése a minőségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés
növelése érdekében. Mindkét pályázat tevékenységével és céljával összhangba kerülne ezzel az
SZMSZ.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az Aljegyző Asszony
előterjesztését fogadja el az SZMSZ módosítást, a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött
együttműködési megállapodások módosítását és az EFOP pályázatok miatt új kormányzati
funkciók felvételét illetően.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
1/2018.(1.29.) önkormányzati rendelete

A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2018. (1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évben is eleget téve a
felülvizsgálati kötelezettségének, a nemzetiségi törvény változásának
átvezetésével módosítja -a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint- a
nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat.
Határidő: 2018. január 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2018. (1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete új közfeladatok ellátása miatt
Sásd Város Önkormányzata törzskönyvi nyilvántartásban felvett kormányzati
funkcióit felülvizsgálva a következő változtatásokat határozza el.
A kormányzati funkciók közé fel kell venni a
095020 - Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés
104060 -A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
kormányzati funkciókat.
Határidő: bejelentésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10./KEHQP-1.2.1 kódszámú Helyi klímastratégiák kidolgozása,
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat előkészítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző

valamint

a

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata is pályázhat
klímastratégiára. Az MSB Zrt.-től kaptak levelet, ők eltudnák készíteni ezt a pályázatot.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Megye már tavaly elkészítette a megyei szintüt. Az
MSB Zrt. készítette el a megyei klímastratégiát és a helyi klímastratégiát ez alá kell rendelni,
ezért ajánlkozik az MSB Zrt., hogy ők megtudnák ezt csinálni és akkor nem lenne eltérő a
Megyétől. 20 millió Ft-ig lehet pályázni, 24 hónap alatt lehet megvalósítani.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy örül, hogy elismerték az EU-ban, hogy igen is
szükség van egy klímával kapcsolatos környezetvédelmi stratégiára és arra, hogy a helyi
lakosságig eljut, hogy ez mit tehet ennek érdekében, hogy a saját és a következő generáció
egészségét legfontosabb lehetőség szerint, mértékben megóvják. A programokkal
kapcsolatban, jó lenne, ha majd bevonnák legszélesebb körben a helyi lakosságot. Tartalmas
programokat sikerüljön megvalósítani, ahol ennek a pályázati programban megfogalmazott
dokumentumnak az üzenete minél jobban elérjen a társadalom legszélesebb körei számára.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az
MSB Zrt.-vei ez ügyben tárgyaljon és amikor már olyan lehetőség van, hogy a pályázatot be
lehet adni, akkor dolgozzon ki egy olyan javaslatot, amit a testület majd meg fog tárgyalni.
Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy a Jegyző Úr határozati javaslatáról
szavazzanak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
17/2018.(125.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy a KEHOP-1.2.1 kódszámú Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a
klímatudatosságot erősítő szemléletformálás című pályázat előkészítése
érdekében az MSB Zrt.-vel tárgyaljon. Továbbá amikor már lehetőség van az
említett pályázat beadására, akkor az MSB Zrt. dolgozzon ki egy olyan
javaslatot, amit majd a testület megtárgyal.
Határidő: a pályázati felhívás megjelenésének napja
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11./ „Védjük meg településeinket, védjük meg hazánkat!” című felhíváshoz csatlakozás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy e-mailen érkezett a „Védjük meg
településeinket, védjük meg hazánkat!” felhívás, illetve a határozati javaslat. írásban is
megkapta mindenki. Úgy tudja, hogy Dr. Jusztinger János Alpolgármester Úrnak van egy
módosító határozati javaslata.
Átadta a szót Dr. Jusztinger János Alpolgármester Úrnak.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy valóban e-mailen küldött a válaszához
csatolva egy módosító javaslatot írásban az eredeti határozati javaslathoz. Ezt azért tette, mert
az előzetes e-mail váltás alapján úgy mérte fel a helyzetet, hogy egyes képviselők esetleg
aggályosnak tartják az eredeti javaslatot. Bármennyire is jó szándékból is teszi és tette az előző
napirendi pontnál is, remélve azt, hogy a módosított javaslattal kellő támogatást kap a gyalogos
átkelőhely ügye, többet nem szeretne szembe menni az eredeti javaslattal, ezért az írásbeli
módosító javaslatát visszavonja.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy fontosnak tartja a módosító javaslat elfogadását,
hogy a kényszerbetelepítést minden módon akadályozzák meg Magyarországra. A módosító
határozati javaslatot előterjeszteni szükségesnek ítéli és előterjeszti sajátjavaslataként.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy tudomása szerint az eredeti határozati javaslatot
váiják az önkormányzattól.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy abból a szempontból tartotta fontosnak
a módosítást, pontosítást, hogy egy jogilag értékelhető határozatot fogadjanak el. Az eredeti
határozat számára jogilag nem volt értékelhető.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az eredeti határozati javaslathoz a nevét nem adja.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ez az egész mögött politikai cél van.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a módosító határozati javaslat minden szavával
egyetért.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az eredeti határozati javaslatot szerette volna
keresztül vinni, de mivel van módosító javaslat, ezért arról kell szavazniuk.
Kérte a testületet, hogy Székely Szilárd tanácsnok módosító javaslatáról szavazzanak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
18/2018.(1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Védjük meg településeinket,
védjük meg hazánkat” felhívásról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Sásd Város Önkormányzata képviselő-testülete elutasítja az illegális migrációt, és azt,
hogy a településünkön valamely szervezet az illegális migrációt elősegítő irodát
működtessen.
Határidő:
Felelős:

közlésre, 2018. január 30.
Rabb Győzőné polgármester

2. Sásd Város Önkormányzata képviselő-testülete úgy határozott, hogy felkéri
Magyarország Kormányát, amennyiben szükséges, a jövőben jogszabályokkal
akadályozza meg a településekre komoly fenyegetést jelentő
tömeges
kényszerbetelepítést.
Határidő:
Felelős:

közlésre, 2018. január 30.
Rabb Győzőné polgármester

12./ Javaslat a tanuszoda nevére
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Sportközpontoktól kapott e-mailt,
hogy mivel a tanuszoda a beruházás végéhez közeledik, ezért szükséges meghatározni a
tanuszoda elnevezését. Mivel a legtöbbet Sásd Városa áldozta ezért az uszodáért önerőbe és
minden másba is, ezért azt javasolja, hogy „Sásdi Járási Tanuszoda” elnevezést javasolják az
uszodának.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
19/2018.(1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdon épülő
tanuszodának a „Sásdi Járási Tanuszoda” elnevezést javasolja.
Határidő: 2018. február 12.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

13./ Egyebek
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy volt kint Raaba-ba családi látogatáson és ott látta
táblán kiírva, hogy „Unsere Partnergemeinde Sásd”. Ez nagyon jól esett neki. Véleménye
szerint nekik is jól esne, ha Sásdon is kint lenne Raaba-Grambach település neve, tehát a táblára
rá kellene szerkeszteni Raaba-Grambachot is.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy megbízzák Rill Bélát, hogy a meglévő táblára
szerkessze hozzá a település nevekhez Raaba-Grambachot is.
Javasolta a testületnek, hogy testvértelepülésük gesztusát viszonozva, ők is tüntessék fel RaabaGrambach település nevét táblájukon.
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
20/2018.(1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
testvértelepülésük Raaba-Grambach gesztusát viszonozva Sásd Városa szintén
feltünteti testvértelepülései között Raaba-Grambach település nevét is.
A képviselő-testület megbízza Rill Béla helyi vállalkozót (Rill Dekor Kft.) a
testvértelepülések táblájának újra szerkesztésével.
Határidő: 2018. március 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester mindenkinek megköszönte
a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.
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