
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 15. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

Rabb Győzőné polgármester, 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.

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7 
fős képviselő-testületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

LEADER pályázatok benyújtása 

Kácsor Zsolt vállalkozó telephely létesítési igénye 

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett és tárgyalási sorrenddel döntött:

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

2./ Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója (I. forduló) 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Az önkormányzat és szervei közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4. / Sásdi Általános Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5./ EFOP-3.9.2-16-2017-00044 az. számú „Humánkapacitások fejlesztése a Hegyháti Járásban” 
című pályázat előkészítésében és a pályázat szakmai megvalósításában közreműködő 
polgármester részére többletfeladat elvégzésére javadalmazás 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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6./ LEADER pályázatok benyújtása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

7. / Dömse Kft. Sásd Iparterület vásárlási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8. / Kácsor Zsolt vállalkozó telephely létesítési igénye 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 7./ és a 8./ napirendi 
pontokat az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés 
keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

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

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy január 25-én volt az utolsó testületi ülésük. 
Január 27-én a Cigány Önkormányzatok és Civil Szervezetek Országos Egyesülete fóruma volt 
a Közösségi Házban, melyen részt vett. Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata elnöke 
Orsós József hívta meg erre a fórumra. Kb. 60-an vettek részt rajta. Igazából ez egy tájékoztató 
volt, hogy mi is a tevékenységük.
Január 29-én részt vett a Baranya Megyei Önkormányzat meghívására „Az Éghajlati Paktum 
létrehozása Baranya megyében" KEOP-os pályázat záró konferenciáján. Többféle előadás volt 
a klímastratégiával kapcsolatosan. Egy gyakorlati kézikönyv is megjelent, amit az MSB Zrt. 
készített a Megyének. Ebbe a könyve Sásd is benne van az árvízről készült fotókkal. Az ügyben 
már tett lépéseket, hogy Sásd is betudja adni a pályázatot.
A gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatban szeretné tájékoztatni a testületet, hogy megbízta Gál 
János mérnököt a forgalomszámlálással, aki a számlálást megkezdte. Reggel 6 órától 9 óráig, 
majd délután 15 órától 17óráig kell végezni a számlálást. Az első mérés eredménye reggel 6 
órától 9 óráig átlagban 150 gyalogos/óra. Amint a teljes dokumentáció a rendelkezésére áll, 
önálló napirendi pontként fogják újra tárgyalni. A testület írásban megfogja kapni az anyagot 
róla.
Január 18-án a rendkívüli testületi ülésen beszéltek a KLIK tartozásáról, sajnos a mai napig 
nem érkezett meg az összeg az önkormányzat számlájára.
A védőnők elköltöztetése megoldódott, végül a Szent Imre út 23. szám alatti ingatlanba kerültek 
(ügyelet). Sajnos olyanokat hallott a városban, hogy a gyerekeket betegek közé vitték. A 
gyerekeknek a tanácsadás délután 14 órától kezdődik, a beteg rendelés pedig 11.30 órakor 
befejeződik és utána ki van szellőztetve. Minden rendben működik, már meg volt az első 
tanácsadás. A bérleti összeg, amiben megegyeztek az 50.000 Ft/hó, amelyből 10.000 Ft/hó-t a 
védőnők vállaltak, mint vállalkozók a 40.000 Ft/hó-t pedig az önkormányzat fizet. 
Megköszönte Merk Zsoltnak, a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a 
költöztetést.
A tegnapi nap folyamán elkezdte a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. költöztetni a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központot is. A jövő hét folyamán tudnak véglegesen beköltözni. Az 
irodák ki lettek festve, még az internet bekötésre kell várni.
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A kerékpárút pályázattal kapcsolatban jövő héten hétfőn fog menni a Baranya Megyei 
Önkormányzathoz szerződést aláírni.
A fő utcai fák metszésére szeretne újból visszatérni. A múltkori ülésen szó volt arról, hogy majd 
Fodor István hoz egy hozzá értőt, aki megmetszi a fákat. Ezt követően aztán Fodor István azt 
mondta, hogy Székely Szilárd tanácsnok azt mondta neki, hogy ezekhez a fákhoz nem szabad 
hozzányúlni. Még 1-2 évet lehet a metszéssel várni.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy amik kilógnak a járdára és az útra, azokat mindenképpen 
le kell vágni.

Rabb Győzőné polgármester javasolja, hogy Fodor Istvánnal egyeztetve a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság menjen ki és nézze meg, hogy mit lehetne tenni, mert 
hamarosan hajtani fognak a fák.
Az Ady utca és a Gárdonyi utca kereszteződésénél a hídhoz megvásárolták a hídgyűrüt a 
szükséges anyagok megvannak, de ilyen időbe még nem tudtak neki állni betonozni. De el fog 
készülni a munka.
Merk Zsoltnak sikerült Dombóváron traktort találnia, amit pályázaton nyertek.

Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügy vezetője elmondta, hogy így van. 
Sásd költségvetésébe tervezve van már a plusz költség, ami a traktor megvásárlásához 
szükséges.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Jókai utca lakói levelet írtak az 
önkormányzatnak. A központi csatornarendszerből kifolyt a szennyvíz és az árokba áll a 
szennyvíz. Bódog Tamás műszaki ügyintézővel azonnal intézkedtek ez ügyben. A DRV 
részéről kimentek és kitisztították. Állítólag annak idején ez a szennyvízrendszer nem lett jól 
kiépítve és ezért ezt rendszeresen karban kellene tartani. Ez ügyben írtak levelet a DRV-nek, a 
mai napig nem kaptak választ. Felkeresték azt az Osztályt is, aki kimondottan a szennyvízzel 
foglalkozik a DRV-nél és azt mondták, hogy elfogják végezni a fertőtlenítést, ami már 
megtörtént. Nekik egy végleges megoldás kellene erre a problémára, hogy rendszeresen 
tisztítsák a rendszert, hogy ne jussanak el idáig.
Február 7-8-án egy két napos tréningen vett részt Pécsett a Baranya Megyei Önkormányzat 
Baranya Paktum Iroda szervezésében. Ennek a Paktumnak ők is tagjai. Foglalkoztatási 
Osztályok szakemberei vettek részt. Mindenki elmondhatta a problémáit. A végleges megoldást 
várná a problémákra. Tanúsítványt is kapott, hogy részt vett a tréningen és sok fotót is.
Az előző testületi ülésen döntöttek abban, hogy a klímastratégiás pályázatot beadják. MSB Zrt. 
hívta fel rá a figyelmüket. Az MSB Zrt. készítette el a Megyéét is és mivel az övék is erre 
épülne, ezért Sásdét is ők fogják elkészíteni. Ezzel kapcsolatban még sokat fogja a testületet 
keresni.
Február 9-én volt a nyugdíjas farsang. 146 főre terítettek. Nagyon jó hangulatú rendezvény volt. 
Megköszönte Pál Csaba képviselőnek és Urvald Péter kulturális tanácsnoknak, hogy részt 
vettek a rendezvényen. Megköszönte az ÁMK dolgozóinak a terítést, a díszítést, a terem 
berendezését és a takarítást is. Külön köszönte Pintér Gábornak a zeneszolgáltatást. 
Megköszönte a jelmezes beöltözést az Őszidő Klubnak és a Levendula Klubnak a táncos 
műsort.
Ma reggel 6 órakor elindult a Sásd Város Koncertfúvós Zenekar Prágába a versenyre. 
Alpolgármester Úr is elutazott zenekarral. Sok sikert kívánt nekik.
Február 26-án 18 órakor lesz a Közösségi Házban a közmeghallgatás. A napokba fog kimenni 
a tájékoztató a lakosság részére. Még egy dologról fog értesülni a lakosság az pedig a 
közvilágítással kapcsolatos (közszolgáltató neve, elérhetősége hibák bejelentésére).
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Megkeresést kapott az EFOP pályázatokkal kapcsolatosan a megváltozott munkaképességű 
emberek támogatására. Március 1-től két főre tudják beadni a pályázatot, 6 órás 
foglalkoztatásra. Továbbra is a sportpálya gondozására szeretné a két főt alkalmazni.
Levelet kaptak, hogy február 22-én 9.30 órától az ÁMK-ba záró ellenőrzés lesz. Ami nagyon 
fontos, hogy meglegyen az ellenőrzésig a panelek rögzítése és hátul a parkolóba az 
akadálymentes parkolás helyén egy táblát kellene kihelyezni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ott az a probléma, hogy milyen anyagból 
is legyen, mert már készült kettő tábla és mind a kettő eltörött. Ami még része lesz az 
ellenőrzésnek, az eszközök ellenőrzése, melyek hiánytalanul megvannak.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérte Urvald Péter kulturális tanácsnokot, hogy ezek a 
dolgok legyenek megoldva.
Egyeztetett Rill Béla vállalkozóval a testvértelepülési táblával kapcsolatban, jelenleg várja az 
árajánlatot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Raaba-Grambach településnek megváltozott a címere, 
tehát ami van zászlójuk, azt is le kellene cserélni.
Szeretné bejelenteni a képviselő-testületnek, hogy a képviselő-testület valamennyi tagja 
hiánytalanul, a törvényben előírt határidő lejárta előtt vagyonnyilatkozati tételi 
kötelezettségének eleget tett és átadta az ügyintézőnek.
A szennyvízhez visszatérve, nekik is jobban oda kell figyelni erre. Igaz, hogy ők nem tudnak 
ebben intézkedni, hanem az üzemeltető tud csak. Az a szennyvízrendszer több, mint 25 éves. 
Ezek a csövek a rendszeres használattól elhasználódnak és bármikor előfordulhat dugulás. Csak 
azt tehetik, amit a Polgármester Asszony összefoglalt.
A KLIK-kel kapcsolatban, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőtől bekérték ismételten a 
számlákat. Azt javasolta, hogy várják meg a 15 napot, az holnap telik le és ha jövő héten nincs 
a pénz a számlán, akkor kapjanak egy ügyvédi felszólítást felhatalmazás alapján. Ha ennek sem 
tesznek eleget, akkor végrehajtásra kerül a sor.
Az Arad u. 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban úgy beszélték meg az Investment Kft.-vel, 
akik megnyerték a közbeszerzést, hogy ahogy megüresedik az épület úgy átadják felújításra.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Sásdi Szociális Szolgálat és a védőnők átadták 
a kulcsokat, a középső részben még nem tudnak dolgozni.

Dr. Kaidon Béla ieg\fző elmondta, hogy a kerékpárút támogatási szerződésnél kiegészítené 
azt, amit a Polgármester Asszony mondott. A pályázat végrehajtása már március 1-jével 
megkezdődne a kiírás szerint és a támogatási szerződés tervezet szerint, amit a Polgármester 
Asszony hamarosan aláír. A befejezési határidő pedig jövő év szeptembere. Elég rövid az idő 
és még a dokumentációkat el is kell készíteni. A Megye, mint konzorciumi partner fogja 
elrendezni. A testület természetesen ennek tartalmával meg fog ismerkedni.
Az EFOP-3.9.2 az óvodai oktatási pályázat március 1-jével megkezdődik a tényleges 
végrehajtás. A konzorciumi partnerek már megkapták a számlájukra a támogatás rájuk eső 
valamennyi részét. Az ő részük is meg van, csak olyan probléma van, hogy az Államkincstárnál 
kötelező kezelni az alszámlát és terminált kell hozzájuk telepíteniük. Legalább két hétig nem 
tudnak a pénzhez hozzányúlni.
Az új GYEP-nél múltkor elmondta, hogy milyen problémáik vannak a finanszírozás kapcsán. 
Megkapták a költségvetési szervük alszámlájára a 153 millió Ft-ot. Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető Budapesten járt ez ügyben és hasznos tanácsokat kapott. Úgy néz ki, hogy a 
finanszírozás elindulhat és az önkormányzat is megkapja a pénzét, amit eddig megelőlegezett.
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Innentől úgy néz ki, hogy rendeződnek a dolgaik ezen a vonalon. Az előkészítésben résztvevő 
szakembereknek (2016-os megbízásokról van szó) 8 millió Ft-os keret lett megállapítva, 
ezeknek a kifizetése hamarosan megtörténik.
A temetőt szeretné szóba hozni. Hamarosan megnézik, hogy a sírmegváltásoknak milyen 
eredménye lett. Nagyon nagy a lakossági igény az urna sírhelyekre. Annak idején a kollégákkal 
közösen találták ki. A volt Margitmajori területrész egy része már tele van, azt mondták, hogy 
akkor a vele szembe levőt is ki tudnák alakítani urna sírhelyekre. Tovább gondolva megnézik 
a lehetőségeket. A Polgármester Asszonnyal végeznek egy helyszínbejárást is, ahol van az urna 
fal az előtti terasz rész az 1-es és a 2-es közötti szakasz, hogy oda esetleg egy gyalogos járda 
kiépítésével az oldalába is urna sírhelyeket lehetne e kialakítani. A költségvetésbe az I-es 
kosárba a temető fenntartásához pár százezer Ft-ot terveztek. Majd felmérik ezeket a dolgokat 
és vissza fognak jönni ezzel a testület elé.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy többen panaszkodtak, hogy a Hősök terénél lévő 
parkolóba kamionosok parkolni. Megkérdezte, hogy lehetséges lenne oda valami táblát kirakni, 
hogy ne parkoljanak ott? Múltkor is rendőrt kellett hívni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a személyautóknak kevesebb parkolóhely 
jut, illetve akadályozzák a forgalmat is.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy jelenleg azt a területet nem bántaná, hiszen pályázati 
célterület, majd elrendezik ezt a pályázat során. Minden alkalommal rendőrt kell hívni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy meg kellene őket kérni, hogy az üzletek mögötti 
kavicsos részre álljanak.

Rabb Gvőzőné 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

21/2018.(II.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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2./ Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési koncepciója (I. forduló)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy február 13-án kedden a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság részletesen megtárgyalta a költségvetést.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetésük fö összege 
majdnem 2 milliárdos, 1.983.000.000,- Ft. Ennek az összegnek a fele az EU-s pályázatoknak 
köszönhető és hát ezek miatt meg is emelkedett jelentősen a fejlesztési mérlegük. Ebből az 
1.983.000.000,- Ft-ból 1.377.000.000,- Ft a működési költségvetésük, tehát olyan 600 milliónyi 
a fejlesztési mérleg. Elég részletes a szöveges előterjesztés, amit is ki is küldtek a tagoknak. 
Kb. 10 millió Ft saját fejlesztési cél van megjelölve, nem beszélve a tartalékokról. A többi mind 
az EU-s pályázatoknak köszönhető fejlesztési cél, ami megjelent. Ami fontos mind a 
fejlesztésre, mind a működésre elmondható, hogy egyiknél sem tervezünk hiánnyal. Minden 
pályázat meglehetős kockázatokat visel. Nagyon kevés az olyan pályázat, melyhez nem kell 
pénzt hozzátenni. A GYEP-es pályázat többletköltségeihez 1 millió Ft-ot tartalékolva terveztek, 
de lehet hogy ennél több is lesz. Az év közben jelentkező többletbevételeiket nagyon 
megfontoltan kell esetleg többletkiadásokra fordítani. A belső tartalékaikat nem lehet mind 
teljesen felhasználni. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság kiemelt egy 
felosztható tartalékot 19 millió Ft-tal, amit majd a II. és a III. kívánság listákra lehet bontani. A 
működésben nem terveznek egyenlőre bizonytalan bevételt. Ennek több oka van, az előző évek 
gazdálkodása, ami elég jó alapot teremt ehhez a tervezéshez. Kiemelendők az adóbevételeik.

Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Székely Szilárd képviselő megérkezett a 
testületi ülésre.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy tavaly az államtól 351 millió Ft 
támogatást kaptak. Idén 357 millió Ft-ot kapnak. Ebbe benne van a polgármesteri illetmény 
kiegészítő támogatás, illetve a garantált bérminimum, a minimálbér emelésének hatásai. Tavaly 
ehhez kaptak 6 millió Ft-ot pluszba, idénre is be van építve. Ugyanakkor kijelenthető, hogy ezt 
az összeget a költségvetésük saját forrásaiból megtudják oldani. Ami még az állami 
támogatásokat illetően kiemelendő, a bölcsödéi támogatásuk az előző évhez képest majdnem a 
duplájára emelkedik, tehát nem kell, hogy hozzátegyenek. Az Óvodánál kevesebb támogatást 
kapnak, mint tavaly. Ennek oka az ellátotti létszám csökkenése. Csökkent maga az egy 
pedagógus álláshelyre jutó támogatás is. A többi részletről mind intézményi és mind 
önkormányzati szinten véleménye szerint elég részletesen írt az írásos előterjesztésben. A 
költségvetést illetően az I-es és Il-es kosárban van egy javaslata a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottságnak.

Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta, 
hogy 19 millió Ft-ot oszthatnak ki idén, ami azért ritka. Ez köszönhető az óvatos 
gazdálkodásnak is. Nagy biztonsággal az igények alapján kiosztható ez az összeg.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egy dologról szeretne beszélni, amit a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elé is bevitt. Már előzetesen említette a képviselő- 
testületnek, hogy kifognak dolgozni egyfajta bérfejlesztési szisztémát. Ez már a költségvetés I. 
kosarába beépül és sikerült úgy megoldaniuk, hogy ezzel nem nőtt az önkormányzat terhe, 
hanem 1 millióval csökkent úgy, hogy testületi döntéssel plusz egy állás helyet létesítettek, ami
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még nincs betöltve. Az maga 3,5 millió Ft lesz abból az 5 millió Ft-ból, amit hozzá kell tenni. 
A legfőbb ok a garantált bérminimum összegének emelése évről évre a kormányzat által. Ezáltal 
az ő törvényükben meghatározott illetményrendszerük szorzókkal és alapokkal (38.650 Ft, ami 
10 éve nem változott) összecsúszott és már a felsőfokú végzettségűek is 10-15 éves szakmai 
múlttal is minimálbérre csúsztak be, azaz 180.500 Ft-ra. A garantált bérminimum 2016-ban
129.000 Ft, tavaly 161.000 Ft és idén pedig 180.500 Ft. Ez 40%-os emelés. Ezzel szembe a 
képviselő-testület 2016-tól most március 1-jei esetleges béremeléssel együttesen 30%-os 
béremelést hajt végre. Jelenleg plusz 15%-os bérfejlesztésről beszélnek, a középfokú 
végzettségűeknek pedig 10%-os. Kiegészítés úgy, hogy 15%-kal emelnék az illetmény alapot. 
A rendelet tervezet és a költségvetés ezt tartalmazza és a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság ezt támogatja. így a 38.650 Ft helyett 44.500 Ft-ra emelkedik. Jelen 
pillanatban az önkormányzat teherviselésével összhangban ezt meg lehet lépni. Március 1-től 
ha a testület elfogadja ezt a javaslatot, átlagba bruttóba 30-50.000 Ft fizetésemelés jelentkezik. 
Ezt a következőképpen tudják megoldani. A rendelet tervezetben szerepel egyrészt a Hivatali 
38.650 Ft 44.500 Ft-ra történő emelése - amit az önkormányzat megtehet a törvényi 
módosítások alapján - valamint továbbra is biztosítja a korábban megállapított 15%-os 
illetménykiegészítést a felsőfokú végzettségűeknek és a középfokú végzettségűeknél pedig 
10%-os illetménykiegészítést alapul véve jutalom alapot képeznek. A Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság ezt így elfogadta és ezt tartalmazza a költségvetési tervezet.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy véleménye szerint is szükségszerű ezt az emelést 
meglépni.

Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta, 
hogy intézményenként összesíti az egyes kosarak döntéseit. Az Óvodánál minden tételt 
elfogadtak, így 2.850.000 Ft-tal rendelkezhet. Van egy álláshely, amit eddig közmunkással 
oldottak meg, de továbbra ez nem lehetséges, így ennek az összegnek a jelentős részét a bér 
teszi ki (2.122.000 Ft). A Könyvtárnál 4.886.000 Ft többletet fogadtak el. Itt is van egy álláshely 
ugyan úgy, mint az Óvodánál, arra ebből az összegből 1.726.000 Ft kerül kifizetésre. A 
rendezvényekre 150.000 Ft, a borversenyre a 60.000 Ft, az augusztus 20-i piknikre 300.000 Ft, 
a Pite- és Borfesztiválra 800.000 Ft, a karácsonyi vásárra 200.000 Ft, a szilveszteri futásra
100.000 Ft és a honismereti szakkör rendezvényeire 200.000 Ft igényt elfogadták. A majálisra 
a 200.000 Ft helyett 250.000 Ft-ot fogadtak el. A nyugdíjas Kluboknál nagyon eltérő arányok 
voltak, ezért a Levendula Klubnak és az Őszidő Klubnak is 100-100.000 Ft-ot állapítottak meg. 
A zenekar 900.000 Ft-os igénye helyett 500.000 Ft-ot fogadtak el. A Vegyeskar támogatása, a 
kért 500.000 Ft helyett 400.000 Ft-ot szavaztak meg. A Vidám Kórusok találkozójára és a 
Közösségi Ház weblapjának felújítására egyenlőre nem terveztek összeget, mivel más 
pályázatban szerepelnek. A következő az ÁMK Konyhák és csarnok. A napközikonyhába plusz 
szakács álláshely 3 órás és 3 hónapra, melynek összege 650.000 Ft. Az Óvodába konyhai 
villamosgépekre, a digitális fényképezőre és a kölcsönzőpult iroda klímára kért igény egyenlőre 
kérdéses, mivel pályázatban szerepelnek. Számítógépre 170.000 Ft-ot és a seprőgépre 50.000 
Ft-ot fogadtak el. Zenelejátszóra 200.000 Ft-ot, kamerarendszer javításra 441.000 Ft-ot 
szavaztak meg. Az önkormányzatnál a cafetériára az 5 millió Ft-ot elfogadták. A betervezett 
tételeket nem sorolja fel. Ami nagyon fontos lett volna, hogy megoldják az Arad u. 1. szám 
alatti ingatlan tető részét. A tetőre 9 millió Ft-ot terveztek, de 5 millió Ft-ra lett módosítva, mert 
egyenlőre többet nem tudtak rááldozni. De erre mindenképpen vissza kell térniük.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeretné kiegészíteni az elmondottakat. A Sásd 
Városi Sportkör sportpálya öltöző pályázatának önerejéről döntöttek még, amit az 
önkormányzat biztosít. Ennek összege 400.000 Ft.

7



A mai nap folyamán egyeztetett Meggyesi Mónika intézményegység-vezetővel, Urvald Péter 
kulturális tanácsnokkal és Pintér Gábor képviselővel a rendezvényekkel kapcsolatosan. Úgy 
döntöttek, hogy idén szeptember 28-án lenne a Vidám Kórusok találkozója és szeptember 29- 
én pedig a Pite- és Borfesztivál. Ma jelezte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek, hogy 
a külkapcsolatokra idén nem lett elkülönítve összeg, eddig is minden évben volt.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mekkora a szabad keret, amivel rendelkezhet?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 500.000 Ft van tervezve a szabad 
keretre.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az az összeg általában elég szokott lenni külkapcsolati 
dolgokra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Pite- és Borfesztivál rendezvény költségeit három 
projektből tudják finanszírozni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Sásd Város Önkormányzata 2018. 
évi költségvetésének I. fordulóját fogadja el a II. és III. kosárban felsorolt működési és 
fejlesztési kérelmekkel együtt.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

22/2018.(11.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének I. 
fordulójának előterjesztését megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy szintén a 
mellékletként csatolt Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által 
javasolt II. és III. kosárban felsorolt működési és fejlesztési kérelmeket a 
végleges költségvetésbe be kell dolgozni.

Határidő: 2018. február 26.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület már döntött abban, hogy február 26-án a 
közmeghallgatást követően a végleges költségvetést fogja elfogadni a rendelet tervezettel 
együtt.
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3./ Az önkormányzat és szervei közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot. Törvényi 
változások voltak, ezért kellett átdolgozni a közbeszerzési szabályzatot. A szabályzatot 
szakember dolgozta át. O csak a különös eljárási szabályokat emelte át a korábbi 
szabályzatukból és ez alapján kell eljárni. A különös eljárási szabályok sajátos szabályok, nem 
kőtelező őket erre senki. Ennek a lényege az, hogy az építési beruházásnál 8 millió Ft, egyéb 
szolgáltatásnál 4 millió Ft felett a polgármester dönthet úgy, hogy -független attól, hogy nem 
éri el a közbeszerzési értékhatárokat- ezek a tevékenységek a közbeszerzési szabályoknak 
megfelelően törvény szerint válassza ki a kivitelezőt. Ha így dönt, akkor abban az esetben 
kötelező a szabályok szerint eljárni és betartani. Ebben az esetben viszont a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a döntéshozó. Minden más estben, mivel nincs már az 
egyszerűsített eljárás, minden esetben a döntéshozó a képviselő-testület ott, ahol kötelező 
közbeszerzési eljárást lefolytatni. Ezek a főbb változások, amit a törvény előír. Nagyon nagy 
szerepe lesz a közbeszerzési terv összeállításának és készítésének, ami kötelező március 31 -ig. 
Közbeszerzési akkreditált szakértőt kötelesek bevonni. Már megegyeztek a szakértővel, Dr. 
Túri Attilával, hogy ezt a tevékenységet elfogja végezni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, Meződ, Pálé, 
Varga, Vázsnok Községek Önkormányzatának és Költségvetési Szerveinek Közbeszerzési 
Szabályzatát fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

23/2018.(11.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város, Baranyaszentgyörgy, Felsőegerszeg, Gödre, 
Meződ, Pálé, Varga, Vázsnok Községek Önkormányzatának és Költségvetési 
Szerveinek Közbeszerzési Szabályzatát elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Gyözőné polgármester
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4.1 Sásdi Általános Művelődési Központ igazgatói pályázatának kiírása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az Igazgató Asszonynak nyáron fog lejárni az 5 éves 
kinevezési időszaka. A képviselő-testületnek arról kellene döntenie, hogy a köznevelési törvény 
szerinti normál pályázati eljárást vagy az egyszerűsített, viszonylag egyszerűbb ismételt 
megbízási eljárást kíván lefolytatni. A Humánügyek Bizottsága megtárgyalta a kérdést és úgy 
tudja, hogy beszerezte az Igazgató Asszonynak az erre vonatkozó nyilatkozatát is, miszerint 
kívánna pályázni a következő ciklusra is. A Bizottság a nyilatkozat alapján a kiadott határozati 
javaslatok közül az „A” változatot támogatja.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt határozati javaslatok közül az „A” változatot fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

24/2018.(11.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Gálné Banizs Gabriella 
igazgató nyilatkozata alapján pályázati eljárás lefolytatása nélkül kívánja a Sásdi 
Általános Művelődési Központ intézményvezető (magasabb vezető) 2018. 
augusztus l-jét követő második 5 éves megbízását megadni az igazgató részére. 
Az ehhez szükséges döntés előtt megkeresi
a) a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje 

intézményegység nevelőtestületét egyetértése megadása,
b) Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatát egyetértése megadása,
c) A Sásdi Általános Művelődési Központ alkalmazotti közösségét véleménye 

kialakítása,
d) a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje szülői 

szervezetét véleménye kialakítása
érdekében.

Határidő: érdekeltek megkeresésére azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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5./ EFQP-3.9.2-16-2017-00044 az. számú „Humánkapacitások fejlesztése a Hegyháti 
Járásban” című pályázat előkészítésében és a pályázat szakmai megvalósításában 
közreműködő polgármester részére többletfeladat elvégzésére javadalmazás 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban kérte személyes érintettségének 
megállapítását. Átadta az ülés vezetését Pál Csaba korelnöknek.

Pál Csaba korelnök átvette az ülés vezetését.
Javasolta a testületnek, hogy Rabb Győzőné polgármester napirendi ponttal kapcsolatos 
személyes érintettségét állapítsa meg.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

25/2018. (11.15.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Rabb Győzőné polgármester 
napirendi ponttal kapcsolatos személyes érintettségét megállapította.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági 
ülésen részletesen megtárgyalták. Az Alpolgármester Úr is részt vett a Bizottsági ülésen és 
elfogadta. Azért mondta ezt el, mert most nincs itt és nem tud szavazni, de ő fog aláírni a testület 
nevében. A pályázatok költségvetései úgy lettek összeállítva, hogy lehetőleg a helyi 
szakemberek és a pályázatban résztvevő munkatársak valamilyen szintű díjazást kapjanak. 
Kimondottan az EFOP-3.9.2 pályázatról beszél, ami a napirendi pont tárgya. Konzorciumi 
együttműködésben valósul meg 8 résztvevővel, van benne egy önkormányzati társulás és 7 
önkormányzat. Ezek az önkormányzatok együttműködnek és együttesen valósítják meg 
olyannyira, hogy a költségvetést szét kellett bontani önkormányzati szintekre. A gesztor 
önkormányzat Sásd és a gesztor önkormányzat irányításával és együttműködésével valósítják 
meg. Úgy állították össze az anyagokat, hogy a polgármesterek, mint kulcsszereplők a pályázat 
sikeres megvalósításában a többletfeladataik el legyenek ismerve valamilyen jelképes szinten 
javadalmazásban részesüljenek. Csak úgy, mint valamennyi közreműködő munkatárs és 
szakember helyi szinten javadalmazásban részesülnek. Nem csak Sásdról beszél, hanem az 
érintett többi településről is. Kettő határozati javaslat van. Van egy előkészítési, ami csak 
Sásdnál jelentkezik a többieknél nem. A másik pedig a szakmai megvalósításra vonatkozik. A 
díjazás összege bruttó 320.000 Ft, mivel ez közérdekű adat, ezért a törvény értelmében 
nyilvános ülésen kell, hogy tárgyalja a testület. A megbízási szerződés ki van osztva, ami csak 
akkor lép hatályba, ha ma a testület igent mondd rá és az Alpolgármester Úrnak kell majd 
aláírnia. A szerződésbe tavalyi dátum szerepel, mivel az előkészítésre vonatkozik és az tavaly 
volt, amit most fogadtatnak el.
Az első, hogy a testület megállapítsa a polgármesternek az összeget, vegye tudomásul és 
fogadja el ezt a szerződést így ebben a formában.
A polgármester legfőbb feladatai az előkészítés során a konzorciumi partnerek felkutatása, az 
együttműködési formák kitalálása, összehangolása, egyeztetése. Mind az összes települést 
megkereste, kettő településnek (Felsőegerszeg, Baranyaszentgyörgy (saját pályázata van) nem
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volt hajlandósága az együttműködésre. Az érintett intézmények vezetőivel, az 
iskolaigazgatókkal is folyamatos egyeztetések voltak a szakmai program közös 
kimunkálásában.

Pál Csaba korelnök kérte a testületet, hogy a Jegyző Úr határozati javaslatáról szavazzanak.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (Rabb Győzőné polgármester napirendi ponttal kapcsolatos személyes érintettsége miatt 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

26/2018. (11.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete a beterjesztett megbízási 
szerződést - amelyben Sásd Város Önkormányzata vezette konzorcium által 
elnyert „Humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben -  kedvezményezett 
térségek” című EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázat előkészítésében, a 
konzorciumi és egyéb együttműködő partnerekkel történő egyeztetések 
megszervezésében és lebonyolításában, továbbá a támogatási kérelem 
összeállításában, valamint a szükségletfelmérés, előzetes igényfelmérés és 
célcsoport elemzés (szakember/szaktudás kapacitások felmérése, stb.) pályázati 
felhívás szerinti elkészítésében nyújtott többletfeladataira Rabb Győzőné 
polgármesterrel megbízási szerződést kötött egyszeri bruttó 320.000 Ft 
megbízási díjjal. Jóváhagyja és engedélyezi a polgármester részére a pályázati 
forrás terhére a megbízási díj kifizetését. A képviselő-testület megállapítja, hogy 
a 2017. február 24. napjával feltételesen megkötött megbízási szerződés a 
képviselő-testület döntésével válik hatályossá és végrehajthatóvá.

Határidő: 2018. február 28.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy széles kör a szakmai megvalósítók köre, ebbe az 
óvodai dolgozóktól kezdve a polgármesterekig bezárólag nagyon sokan vesznek részt. Ezeknek 
a programoknak az adott településen kell megvalósulnia, nélkülözhetetlen a polgármesterek 
bevonása ezeknek a programok előkészítésébe, megszervezésébe, az intézményeknek a 
rendezvényeken való részvétele a kapcsolattartás és az ezzel kapcsolatos egyeztető feladatok 
ellátása. Mivel Sásd a gesztor, ezért a sásdi polgármesternek az egész csapatot egybe kell 
tartania, össze kell hangolnia a tevékenységeket. A közbeszerzési eljáráson kötelező lesz az 
oktatás képzésnél összehangolt közös ajánlatkérést csinálnia valamennyi helyszínre egy 
közbeszerzési eljárás keretében. Bruttó 70.000 Ft van részére megállapítva. A kis településekkel 
van egy olyan egyezség, hogy a pénzügyi feladatokat ellátó kollégák a pénzügyi irodában 
ezekből az összegekből valamennyit fognak kapni (többletmunka) és ezekre szerződést is 
fognak kötni. Kiosztásra került a szerződés tervezet.
Kérte a testületet, hogy fogadja el a határozati javaslatot.
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Pál Csaba korelnök kérte a testületet, hogy a Jegyző Úr határozati javaslatáról szavazzanak.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül (Rabb Győzőné polgármester napirendi ponttal kapcsolatos személyes érintettsége miatt 
nem szavazott) az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

27/2018. (11.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Rabb Győzőné polgármesterrel megbízási 
szerződést köt az önkormányzat vezette konzorcium által megvalósítandó „Humán kapacitások 
fejlesztése a Hegyháti járásban” című EFOP-3.9.2-16-2017-00044 azonosító jelű pályázat 
lebonyolításában saját teljesítés keretében való szakmai megvalósítóként történő 
közreműködésére. Az előterjesztésben beterjesztett megbízási szerződés tervezeteben foglalt 
feltételeket és feladatokat jóváhagyólag elfogadja. Ennek megfelelően a projekt 
megvalósításában szakmai megvalósítóként feladatai különösen az alábbiak:
- A különböző projektszintű programok előkészítésében való közreműködés, különösen a 
konzorciumi partnerekkel való együttműködés elősegítése. Projektgazdaként közreműködik a 
szükséges információk átadásában, a konzorciumi tagoktól az információk beszerzésében. 
Szükséges mértékben koordinálja a konzorciumi partnerek programmegvalósítását, 
együttműködését, ezzel is elősegítve a szakmai vezető és projektmenedzsment szakmai 
munkáját. Folyamatosan kapcsolatot tart és felügyeli az oktatás-képzésre szerződött 
vállalkozások szerződésben vállalt kötelezettségeinek betartását, e tekintetben összehangolja, 
és szükséges mértékben egyezteti a konzorciumi partnerek tevékenységét, különös tekintettel a 
közbeszerzési kiírások tartalmi meghatározására. Összehangolja a konzorciumi partnerek 
között a teljesítésigazolások kiadásának szükségességét, ellenőrzését.
- Sásd Város Önkormányzata konzorciumi tag szakmai megvalósítójaként végzi a projekt 
keretében meghatározott tagi szintű szakmai feladatok segítését, feladata a célcsoporttal való 
kapcsolattartás, toborzás, bevonás, ESZA kérdőívek kitöltése.

A díjazása havi bruttó 70.000 Ft, megbízatás időtartama 2018. március 1-től 2020. február 29- 
ig. Felhatalmazza a képviselő-testület Dr. Jusztinger János alpolgármestert, hogy a 
polgármester feladatkörében eljárva a megbízási szerződést a képviselő-testület nevében Rabb 
Győzőné polgármesterrel megkösse az előterjesztésben benyújtott megbízási szerződés tervezet 
szerint.

Flatáridő: 2018. február 28.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester visszavette az ülés vezetését.
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6./ LEADER pályázatok benyújtása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy 3 LEADER-es pályázatról kellene dönteniük. A 
legfontosabb, mivel február 5-től március 5-ig van a beadási határideje, az ,,Alternatív energia 
kiegészítő alkalmazása, alternatív energiaforrásokra alapozó közlekedésfejlesztés ” című 
pályázat. Ebben a pályázatban napelemes lámpákról lenne szó. Ezeknek a napelemes 
lámpáknak a darabja 520.000 Ft minden tartozékkal együtt, de a telepítése nincs benne az plusz 
pénzbe fog kerülni. Első sorban a sportpályára gondoltak, ahol a játszóudvar lesz kialakítva és 
a piacteret és Deák teret összekötő járdaszakasz megvilágítására. A pályázaton 3,5 millió Ft-ot 
lehet nyerni.
Javasolta a testületnek, hogy adja be a pályázatot.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

28/2018.(11.15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-
19.2.1.-61-6-17 kódszámú „Alternatív energia kiegészítő 
alkalmazása, alternatív energiaforrásokra alapozó közlekedésfejlesztés”
című felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat beadására.

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a következő pályázat a „ Vallási, kegyeleti és 
közösségi rendeltetésű ingatlanok eszközök rehabilitációja és fejlesztése A pályázat március 
1-jén fog megjelenni és április 1-ig van a beadási határideje. Az új temető ravatalozójának 
felújítására gondoltak, vizesblokkok kialakítására és az első szinten lévő umafalas résznél a fák 
felnyírására, hogy közlekedni lehessen a fák alatt. Ennél a pályázatnál is 3,5 millió Ft-ot lehet 
nyerni.
Javasolta a testületnek, hogy adja be a pályázatot.

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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

29/2018.(11.15.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-
19,2.1.-67-7-17 kódszámú „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű 
ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat beadására.

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

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a harmadik LEADER-es pályázat a >rd 
közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és fejlesztéseké'’ és 
közbiztonságot szolgáló pályázat. Ennek a beadási határideje március 3-tól április 5-ig. Ezt a 
pályázatot kamerarendszerre szeretnék beadni. A temetőhöz, ahol a rekultivációt végezték, a 
sportpálya játszóudvarához, a csomóponthoz és a 3 városhatárhoz gondolták a kamerarendszert. 
2 millió Ft-ot lehet nyerni a pályázaton.
Javasolta a testületnek, hogy adja be a pályázatot.

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

30/2018.(11-15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a VP6-
19.2.1.-61-4-17 kódszámú „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot 
leginkább javító, helyi programok és fejlesztések” című felhívásra.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat beadására.

Határidő: 2018. március 3.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta munkáját.

/ o
Kmft.

5 ül
Rabb Győzőné \ \
polgánnester VJ
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