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Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2018. február 26. napján tartott 
Közmeghallgatásáról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pál
Csaba, Pintér Gábor, Hausmann Mária, Székely Szilárd és Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző. Koszorús Tímea aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Szemmelrokné Vészi Adrienn 
jegyzőkönyvvezető, 32 fő helyi lakos

Rabb Győzőné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent lakosságot és a képviselő- 
testületet. Külön köszöntötte a Baranya Megyei Önkormányzat elnökét Nagy Csabát, a Sásdi 
Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát, a FIDESZ Sásdi Szervezetének elnökét 
Fodor Istvánt és a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnökét Zima Istvánt. Megállapította, hogy 
a képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg. Az első két napirendi 
pontot közmeghallgatás keretében tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.

1. / Beszámoló Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2. / Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

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

1./ Beszámoló Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi munkájáról 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a TOP-os pályázatok kapcsán a Baranya Megyei 
Önkormányzat Hivatalával konzorciumi partnerként közösen együtt dolgoztak.
Felkérte Nagy Csaba Elnök Urat, hogy a közös TOP-os pályázatokról tartsa meg tájékoztatóját.

Nagy Csaba a Baranya Megyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket. 
Elmondta, hogy a pályázatokkal kapcsolatban nagyon sokat egyeztetettek a Polgármester 
Asszonnyal, illetve a képviselő-testülettel. Nagyon sok visszajelzést kaptak a sásdi polgároktól, 
ami nagyon fontos volt nekik. A TOP-ot úgy hívják, hogy terület és településfejlesztési operatív 
program. A Kormány és az Unió által biztosított forrásokból jön össze. Megpróbáltak egy olyan 
fejlesztési csomagot összeállítani, amit az Unió is elfogad, ami első sorban város és település 
központú.
Az első ilyen közös pályázat a Sásd, Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz 
elvezetése. Olyan csapadékvíz elvezetési gondot tudnának megoldani sok-sok évre
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visszamenőleg azt gondolja, hogy rendezné ezeknek az utcák környezetének a problémáját. A 
következő a Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése. Ezek mind elnyert és most 
már aláírt pályázatok. Az összes TOP-os pályázatnál azt tudni kell, hogy 100%-os a 
finanszírozás. A pályázat nyertesei előleget kapnak. Nyilván vannak olyan fejlesztések, amik 
csak érintik Sásd városát. Van egy országos koncepció a kerékpáros közlekedés és 
turizmusfejlesztésére. Van egy országos útvonal, ami az országos kerékpárúthálózatba 
bekerülhessen egyébként Sásd. A Balaton-Dombóvár-Sásd-Pécs-Eszék útvonal 
vonatkozásában próbálják majd a turistákat lecsábítani. Ennek nagyon fontos szakasza lesz 
Kovácsszénája-Magyarhertelend-Sásd kerékpárforgalmi útvonal kialakítása és ez a megyei 
rendszer része. A fedett piac megvalósítása a következő, ami titkos reményük, de úgy tűnik, 
hogy összejön és közel 150 millió Ft-ot kaphat a város. Szintén ugyan ehhez a projekthez 
kapcsolódik a 215 millió Ft-os Városközpont megújítása. Itt olyan tervet vázolnak fel, ami azt 
gondolja, hogy városképi szempontból egy fejlesztés. A szolgáltatások szempontjából és 
építészeti szempontból is biztos előre tud lépni a város. Közel 820 millió Ft-ot tudnak a 
településre fordítani.
A kollégái összeállítottak egy olyan előadást is, ami EFOP-os operatív programokat mutatja be. 
Ezek mind megnyert pályázatok, ezek közösséget teremtő programok. Több éven át nyúló 
programok. A sásdiak nagyon jól írták meg a pályázatokat. A város nagyságához képest azt 
gondolja, hogy jól fog működni a város. Kicsit az oktatással is foglalkoznak. Lassan készül 
Sásdon a tanuszoda, de most már biztos el fog készülni, hiszen az itt dolgozó emberek felvétele 
zajlik. Nagyon fontos, hogy az állam vállalta ezeknek a tanuszodáknak a fenntartását, az 
önkormányzatoknak ez majd nem lehet a terhe. Nagyon fontos, hogy a Katasztrófavédelmi Őrs 
építése is elkezdődik. A Katasztrófavédelmi Megyei Igazgatósággal felvették a kapcsolatot, 
hogy városképi szempontból kerítés kiépítése kicsit igényesebb legyen, mint ahogy eredetileg 
tervezték. Nagyon fontos alapelv volt, hogy a tűzoltóság az megjelenjen Sásdon és kiegészíti 
ezt a fejlesztést, amit már átadtak. Ebben a ciklusban ez idáig 3 milliárd Ft fejlesztés érkezett 
Sásdra és remélik, hogy ennek még nincs vége.
A végére hagyott egy olyan projektet, ami szorosan nem kapcsolódik Sásdhoz. 2010-ben 
megélte, amikor volt a nagy árvíz, hogy a Megyei Katasztrófavédelmi Bizottságnak volt az 
egyik tagja és ő kapta azt a feladatot, hogy a homokzsákok feltöltéséhez homokot szerezzen és 
ez nem volt egy könnyű feladat. Ez után elindult egy szakmai munka. A Baranya csatornán a 
Vízmű területén elkészül egy záportározó, ami azért alkalmas lesz rekreációs tevékenységre is. 
Ez egy 28 ha területű tó lesz, ami hogyha árvíz keletkezik, akkor 54 ha területet fog elönteni. 
A munkák már elkezdődtek. Reményei szerint ez is csökkenti annak a lehetőségét, hogy még 
egyszer akkora árvíz legyen Sásdon, mint 2010-ben. Amit levetített az egy látványterv, kb. így 
fog kinézni, ha elkészül. Március 10-ig váiják a Vízügyi Igazgatósággal együtt az ötleteket, 
hogy hogyan is nevezzék el a záportározót, mert ez még is csak egy tó lesz.
Tényleg nagyon röviden próbálta összefoglalni és nem húzni az időt.
Megköszönte a lehetőséget és a figyelmet. Ha bármilyen kérdés, ötlet és gondolat merül fel, 
nagyon szívesen válaszol rá.

Fodor István helyi lakos elmondta, hogy fel szeretné hívni a képviselő-testület és mindannyiuk 
figyelmét a Városközpont megújításával kapcsolatban. A 66-os főúton a Stihl boltnál lévő nagy 
kanyar az nem maradhat ott, életveszélyes, négy leágazása van. Az lenne a javaslata, hogy a 
nagy kanyar helyére egy körfogalmat kellene csinálni. Ebbe a Közútkezelőtől kezdve mindenkit 
be kell vonni. Ennyit vegyenek esetleg figyelembe.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte Elnök Úrnak a tartalmas és részletes tájékoztatást.
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Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a záportározó látványtervhez lenne egy javaslata. 
Azok az ingatlanok, amik a háttérben látszódtak, azok nagyon sokat fognak érni. Azok állami 
földek voltak tavaly, az állam 20 éven belül visszavásárolhatja őket, ha szükséges. Lehet, hogy 
célszerű lenne megfontolni, mert az 120 ha ingatlan lehetőség a térségben, biztos nagyon sokan 
szeretnének ott ingatlant vásárolni, hogy ezek rekreációs célra hasznosíthatók. Ebből lehetne 
egy Orfühöz hasonló paradicsomot is kiépíteni. A Baranya csatorna lehatárolja az ingatlanok 
lehetőségét, ott egy lapos terület van, amivel nem nagyon lehet mit csinálni, de a túlsó 
domboldalon egy 150 ha nagyságú terület van, amit lehetne fejleszteni, hogyha az állam azzal 
az elővásárlási jogával élni tudna.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek kérdése az Elnök 
Úrhoz?
Mivel több kérdés nem hangzott el, ezért megköszönte az Elnök Úrnak a részletes tájékoztatását 
és a megjelenését.

Natív Csaba a Baranya Menyei Önkormányzat elnöke megköszönte a meghívást és a 
figyelmet.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeretné folytatni a beszámolót. Az Elnök Úr a 
TOP-os és az EFOP-os pályázatokról is beszélt. Azért szeretne egy vidékfejlesztési pályázatról 
is beszélni, ami a várost és a környékbeli lakosságot érinti. Ez egy LEADER-es pályázat volt. 
Meződ Község Önkormányzata adta be ezt a pályázatot és Sásd Város Önkormányzata 
konzorciumi partner. Ezen a nyertes pályázaton 19.972.179 Ft-ot nyertek. 95%-os 
támogatottságú a pályázat. 10 millió Ft értékben traktort nyertek a hozzá tartozó kellékekkel 
(kasza, ágdaráló, tárcsa.. .stb). Mivel még nem kapta meg Meződ a támogatási szerződést, ezért 
még nem tudták megvásárolni a traktort, de már le van foglalva. Még egy fontos pályázat, amit 
az önkormányzatuk nyert egy KÖFOP-os pályázat, amit a Hivatal ügyviteli korszerűsítésére, 
integrálására, központosítására adtak be. A pályázaton 6.987.470 Ft-ot nyertek.
Nyertes pályázatuk egy EFOP-os pályázat az Integrált térségi gyerekprogramokra, ami 500 
millió Ft-os pályázat „Gyökerek és szárnyak” a címe. Hátrányos helyzetű gyerekekkel és 
családjaikkal foglalkozik. Gyerekek, fiatalok és családok életminőségének javításáról szól. Ez 
egy szakmai program, amibe szakmai szervezetek vesznek részt. Ennek volt egy pályázata az 
infrastrukturális pályázat, amit beadtak közel 100 millió Ft-ra. Ebből a pályázatból 50 millió 
Ft-ot szánnak a sportpályára, a faház teljes felújítására tetőszerkezettel együtt. Új játszótér 
kialakítását szeretnék megvalósítani 12,7 millió Ft-ért, aztán a vizesblokkok felújítása, 
akadálymentes vizesblokk kialakítása a terv és gázkazán. Beadtak még egy pályázatot 10 millió 
Ft-ra a rendőrségi udvarban működő Gyerekesély Iroda fűtéskorszerűsítésére. Remélik, hogy 
ezen a pályázaton is nyerni fognak. Ezen kívül még két LEADER-es pályázatot adtak be, Sásd 
Város gasztroturisztikai fejlesztése (4 millió Ft) és zártkert fejlesztése Sásdon címmel 
(majdnem 10 millió Ft).
Olyan fontosabb döntésekről szeretne beszélni, amiket 2017-ben Sásd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete hozott. Eladták a Fáy András u. 38. szám alatti megüresedett rendőrségi 
bérlakást. Eladták továbbá a Dózsa György u. 12. szám alatti ingatlant az MTS Oldtimer Kft. 
részére. Vállalkozás bővítésére vásárolta meg. A Kft. tulajdonosa jogosította fel, hogy a 
közmeghallgatáson jelentse be, hogy a cég gazdaságfejlesztési program pályázaton 50.050.000 
Ft-ot nyert. Támogatták az általános iskolás tanulók lengyelországi útját (100.000 Ft-tal). 2017. 
januárjától az önkormányzat 120.000 Ft/hó bérleti díjat fizet a fogorvosi rendelő bérlésére azért, 
hogy a fogorvosi ellátás zökkenőmentesen folyjon. Dr. Péter Lilla fogorvos babát várt, így 
helyette új fogorvossal megtudták oldani a rendelést. Tehát továbbra is zökkenőmentes a 
fogorvosi ellátás. A tavalyi évben az ügyeleti ellátás elég nehézkes volt (finanszírozási
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probléma). Sikerült a 21 önkormányzattal megegyezni, így tavaly év eleje óta az ügyelet több 
támogatást kap. Az Óvoda kazánját teljesen ki kellett cserélniük (7,3 millió Ft), ez egy korszerű 
energiatakarékos kazán. A jelenlegi piac, ahol van az a terület nagyon régóta a Renner gyerekek 
tulajdonában volt, de tavaly végre sikerült az önkormányzatnak azt a területet megvásárolnia. 
A Rákóczi Ferenc út 38. szám alatti lakóházat sikerült lebontatniuk (2,8 Ft+Áfa). Jelenleg az 
építési törmelék még ott van, sajnos nem tudták még elszállítani, mivel fel van ázva a talaj. 
Épül a sásdi Tűzoltóőrs. A rekonstrukciós keretük terhére a gerincvezeték javítására és a 
szennyvíz közmű bekötésére 6.490.000 Ft+Áfa-t biztosítottak. Az önkormányzat saját 
költségvetéséből a Deák tér csapadékvíz elvezetését és a piacnál lévő felhaj tót megcsináltatta 
(1,5 millió Ft). A játszóterekkel kapcsolatban szeretné tájékoztatni a lakosságot, hogy június 
12-én a Baranya Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége szabványossági 
ellenőrzést végzett a játszótereken. Megállapították, hogy a sportpályán lévő játszótér 
balesetveszélyes. Ezért úgy határozott, hogy leszerelteti a játékokat és lezáratta az egész 
játszóteret a balesetek megelőzése miatt. Ahogy már említette az infrastrukturális pályázat útján 
új játszóteret terveznek oda. A Fáy A. u. játszótéren lévő játékok kijavítását elfogadta az 
ellenőrzést végző hatóság, tehát megfelel az előírásoknak.
Kormányzati döntés értelmében Sásd Város Önkormányzatának köteles volt településképi 
rendeletet hozni, hogy ki milyen módon szeretné településképét meghatározni. Ennek a 
településképi rendeletnek a megalapozója a településképi arculati kézikönyv. Az államtól ennek 
az elkészítésére 1 millió Ft-ot kaptak.
A szociális célú tűzifa pályázaton tavaly 224 m3 tűzifát nyert az önkormányzat.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Év Vállalkozója Rencsár Kálmán a Soltút Kft. 
vezetője lett. A díjat a vállalkozók bálján kapta meg.
Augusztus 20-i Szent István napi megyei rendezvényt a Közösségi FIázban tartották meg, ahol 
a képviselő-testület kitüntető díjakat adott át. Vadas Zoltánná pedagógus részére több évtizedes 
szakmai munkájának elismeréséül Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést, Bódog Vilmosné a Sásdi 
Általános Művelődési Központ és Könyvtár nyugalmazott vezetőjének több éves szakmai 
munkájának elismeréséül Köz Szolgálatáért Díj kitüntetést és néhai Rabkovács Tibor Sásd 
Város jó hírnevének öregbítéséért életútja elismeréséül Sásd Város Díszpolgára Díj kitüntetési 
címet adományozott.
Elvégezték az új temetővel szembeni terület rekultivációját és a tanuszodától kikerült földdel 
töltötték fel.
Pályázati forrásból felújították az 1956-os kopjafákat és Büszkeségpont lett a neve. 
Közmunkaprogram keretében nyertek egy kis traktort.
A tanuszoda építése folyik. Jövő héten fognak leülni a kivitelezővel egyeztetni. Előreláthatólag 
nyár elején lesz az uszoda átadva.
Az önkormányzat 2018. januáijától a közvilágítás kapcsán új szolgáltatóra váltott. A szolgáltató 
neve SMHV Energiaszolgáltató Kft. Erről egy tájékoztatót küldött ki a lakosságnak, mely 
elérhetőségeket is tartalmaz, ahova a hibákat lehet jelenteni.
2017. év végén Sásd Város költségvetésének 8 millió Ft tartaléka volt, így zárták az évet. 
Részéről ennyi lett volna a 2017. évi munkáról szóló beszámoló.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Sásd Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2017. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testületének

32/2018.(11.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete a Sásd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

2./Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének ismertetése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László Pénzügyi irodavezető köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy a 2018. évi 
költségvetés a „pályázatok és a kockázatok" szavakkal jellemezhető. A működés biztonsága 
főként az előző évek takarékos gazdálkodásának köszönhetően ebben az évben nagy 
valószínűséggel garantálható. Ezt alátámasztja az, hogy a képviselő-testület a költségvetés 
tárgyalásánál az intézményi és önkormányzati többletigények közül majdnem 20 millió Ft-os 
összeget a költségvetés végleges verziójába betervezett. Ez jellemzően működési kívánságok, 
melyek rendezvényekhez, illetve apróbb karbantartásokhoz köthető, de már ebben a szakaszban 
betervezhetővé vált 5 millió Ft-os mértékben az önkormányzati dolgozók cafeteriája is. Az 
önkormányzati költségvetés 1.992.556.000,- Ft-os együttes bevétellel és kiadással van 
tervezve, de ennek kb. fele a fent említett pályázatoknak köszönhető kiadás és bevétel. A 
költségvetésben 11 olyan pályázat van tervezve, melyeknek összegei jellemzően 
meghatározzák az idei költségvetést, de 2-5 éven keresztül a következő időszak költségvetését 
is befolyásolják. Kiemelendő az 500 millió Ft-os GYEP pályázat az ehhez kapcsolódó 100 
milliós Infra, a 240 illetve 190 milliós EFOP Humán pályázatok, valamint a TOP-os pályázatok. 
A korábbi években is tervezett tanuszoda építéshez ebben az évben is tervezünk 15 millió Ft- 
os saját erőt. Ez is mutatja, hogy a felsorolt pályázatok főként jelentős összegük miatt roppant 
nagy kockázatot jelent a költségvetés számára. A sok pályázat adminisztratív terhei a hivatal 
humán erőforrásait nagyon leterhelik így nem csak a finanszírozás, hanem a bürokratikus 
nehézségek is nagy veszélyt tartogathatnak. A költségvetés 1.382 millió Ft-os működési és 611 
millió Ft-os fejlesztési mérleggel van tervezve és ami a korábbi évekhez képest előrelépés, hogy 
bizonytalan bevételt a költségvetés nem tartalmaz. így a 2018. évi költségvetésnek nagy 
biztonsággal vághatnak neki.

Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy fogadják el a 2018. évi költségvetési 
tervezet ismertetéséről szóló tájékoztatót.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?

Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta a testületnek, hogy fogadják el.

Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

33/2018. (11.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Város 
Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének ismertetéséről 
szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester lehetőséget adott a város lakosságának, hogy kérdéseiket 
feltegyék.

L a k o s s á g i  h o z z á s z ó l á s o k :

Bergovecz Jánosné helyi lakos elmondta, hogy szó volt a játszóterekről. A Fáy András u.-i 
játszótéren a hintának hiányzik az ülőrésze, tehát ez a játszótér nincs rendben.
A szociális célú tűzifát ne igénylés alapján lehessen kapni, hanem aki fával fűt mindenki kapjon 
1 m3 fát. Van olyan, aki tűzifával tüzel és amikor megkapja utána eladja. Tehát nincs értelme 
annak, ami alapján osztják a tűzifát.
Az Arad u.-ban a védőnői szolgálattól a szociális szolgálatig teljesen elvették a járdát, nincs 
járda, ahol közlekedni lehetne.
A Fáy András u.-ban nagyon rosszak a járdák, életveszélyes.
A Fáy András u.-ból ki és mikor fogja elvinni a karácsonyfákat?
Szintén a Fáy András u. nincs világítás a garázssoron. Az önkormányzat vett egy oszlopot 
300.000 Ft-ért, amit a piactéren kiselejteztek, azt felállították a Fáy a. 38. szám elé, azóta se a 
36. számnál se a 32. számnál nincs oszlop. Megkérdezte, hogy mikor lesz világítás?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Fáy András utcai világítás miatt ma beszélt a 
Koller Zoltánnal és azt mondta, hogy 3 oszlop fog még odakerülni, a lámpák is megvannak. 
Ahogy az idő engedi el fog készülni. Tavaly az önkormányzat saját költségvetéséből 515.290 
Ft-ot különített el erre a célra.
Az Arad u.-i járda azért nincs az említett szakaszon, mert felújítás alatt vannak pályázat útján 
az intézmények.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az Arad u.-i felújítási, műszaki terveket bekéne 
mutatni a testületnek, mert az Alpolgármester Úrral ők sem tudták, hogy nincs járda.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta Székely Szilárd tanácsnoknak, hogy minden pályázat 
anyaga rendelkezésre áll a testületnek, hogy megnézze.

Fodor István helyi lakos megkérdezte, hogy a Fáy A. u.-ban mi került ennyibe a 
villanyoszlopon, mikor 10.000 Ft-os tétel? Elmondta, hogy az ő idejében is probléma volt. A 
Fáy A. u.-ban a garázs felőli részt és a Deák térnél ugyan így, adják oda a lakóknak. Ne az 
önkormányzatnak legyen ez a dolga. Tehát a lakóknak oda kell adni azokat a területeket, 
amelyek az ingatlanhoz tartoznak és akkor mindjárt megoldódnak ezek a problémák.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Fáy A. u.-i területek magántulajdonban vannak, 
társasházi közös tulajdon és nem önkormányzatiak. Ennek ellenére a testület úgy döntött, hogy 
közvilágítást szerel fel.

Bergovecz Jánosné helyi lakos elmondta, hogy csak az épület az övék, a telek nem.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy legjobb tudomása szerint a páratlan 
utcai garázssor a társasházak tulajdonában van, a páros utcai garázssor pedig nem.

Bergovecz Jánosné helyi lakos megkérdezte, hogy a Fáy A. u. 38. szám alatti háztömb a 
Hivatal tulajdonában van?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nincs az önkormányzat tulajdonában.

Bergovecz Jánosné helyi lakos megkérdezte, hogy akkor a lakókat nem lehetne felszólítani, 
hogy rakjanak ott rendet? Befolyik a pincékbe a víz, mert nem hajlandók kitakarítani a saját 
részüket.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Fáy A. u. 38. szám alatti lakótömbbe 
lakógyűlésen részt vett valamikor az ősz folyamán. Azért járt ott, mivel az önkormányzatnak 
több bérlakása is van ott. A lakógyűlésen kezdeményezte, mint lakótárs, hogy alakuljanak 
társasházzá. Ez a lakóközösség még nem alakult jogilag társasházzá, nem szednek közös 
költséget. Tulajdonképpen nincs pénz semmire. Odáig jutott ez az ügy, hogy már a lakók 
többsége egyetért azzal, hogy társasházzá alakuljanak. Az önkormányzat felajánlotta azt a 
segítséget, hogy felvállalja a társasházzá alakulásnak a költségeit (ügyvédi és egyéb 
költségeket). Ha jól tudja meg is indult a társasházzá alakulás, az ügyvéd intézi ezeket a 
dolgokat. Véleménye szerint a tavasz folyamán ez be is fog következni. Onnantól kezdve 
rendeződni fognak ott a problémák. Valóban nehéz úgy működni, hogy nincs társasház 
közösség és a nem fizető lakóknak „sarát” azt a többi fizető lakók próbálják meg állni.

Bergoveczné Nemes Brigitta helyi lakos megkérdezte, hogy miért nem lehet a Fáy A. utcán 
végig menni és megkérdezni, hogy van e még ilyen lakótömb? Mert náluk sincsen. Nekik van 
egy takarékkönyvük minden hónapba arra raknak pénzt, hogy tudják rendbe rakni a 
lépcsőházukat.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nekik arra van rálátásuk, ahol van 
önkormányzati bérlakás. Ok nem, mint egy hatóság, hanem mint tulajdonostárs mentek oda. 
Ezzel a házzal úgy gondolja, hogy elindultak jó irányba a dolgok. Olyan társasháznál, ahol 
minden lakás magán tulajdonban áll nem tud mit csinálni az önkormányzat, hiszen nincs hozzá 
semmi köze.

Bergoveczné Nemes Brigitta helyi lakos elmondta, hogy ezt megérti. De azt nem, hogy nem 
lehet őket felszólítani arra, hogy rendbe tartsák. Volt olyan, amikor ő rakta rendbe azt a 
háztömböt is, mert már nem tudta elnézni, hogy a lépcsöházba bokáig ért a víz.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak ehhez sajnos nincs 
köze, a társasházak felügyeletét ellátó jegyzőnek lehet. Elvileg 6 lakás fölött kötelező 
társasházzá alakulni. Tehát ha nem történt meg a társasházzá alakulás és 6 lakásnál több van a 
lakóházban, akkor ott lehetne kötelezni, de nem az önkormányzatnak (régebben az ügyészség 
felügyelte), hanem úgy tudja, hogy a település jegyzőjének.
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Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy a Fáy A. u. 38. szám alatt most már csak egy lakása 
van az önkormányzatnak és az is üresen áll. Majd a testület eldönti, hogy mi lesz a sorsa. Tehát 
az önkormányzat ki fog vonulni ezekből a házakból. Csak a lakók tudnak egymáson segíteni. 
Az volna a jó, ha minden társasház, lakótömb ezt az utat követné. Segítséget ők maguk is tudnak 
adni, hogy milyen dokumentumok kellenek és mit kell ahhoz tenni, hogy ez elkészüljön. Azt 
tudni kell, hogy ez pénzbe kerül. Egy társasház alapító okiratot csak ügyvéd által lehet 
elkészíttetni és ellenjegyezetten lehet a Földhivatalhoz és be lesz jegyezve maga a társasház. Itt 
a lakóknak kell együttműködni. A társasház úgy viselkedik, mint egy magántulajdon, ez 
magántulajdon is. Az önkormányzat maximum tanácsot tud adni, de mást nem tehet. Amiről az 
Alpolgármester Úr beszélt jogászként is valóban igaz, hogy a törvényességi felügyeletet a 
jegyző látja el akkor, ha az alapvető törvény kötelezettségeinek nem tesznek eleget. De ha a 
lakók vitáznak egymással, akkor abból bíróság lesz.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a társasházzá alakulás költsége minimum 100.000 Ft.

Ács József helyi lakos elmondta, hogy a Szent Imre úton a templom bejárattal szembeni járdát 
minél előbb meg kellene csinálni, mert balesetveszélyes.
A másik észrevétele és sérelme, hogy Sásd Városában kb. 10 hulladékgyűjtő van kirakva, 
nagyon kevés. Pl. a Kaposvári úton egy sincs kirakva. Nem egy nagy összeg ezeket legyártani. 
Megkérdezte, hogy a közmunka a Kaposvári útig miért nem ér el? Nem csak a város fő részén, 
hanem a Kaposvári úton is szeretne egy kis előrelépést.

Szabó László helyi lakos megkérdezte, hogy a 611-es főúton a dombóvári sorompó után 
valahová tervbe volt egy buszmegálló, hogy ez még tervbe van-e vagy sem?
A tüzép utáni szakaszon van-e tervbe járda szakasz az új telep felé, mert az egy nagyon 
veszélyes útszakasz?
Ha nagyobb eső esik, akkor megkéri az önkormányzati tagokat, hogy a gyalogos-átkelőknél 
menjenek végig, mert mindegyiknél víz áll.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte Ács József helyi lakosnak az észrevételt. Ebben 
az évben a közmunkások kb. 20-al kevesebben lesznek, mint eddig voltak, csökkentették a 
létszámot. Egyre nehezebb lesz a város karbantartási munkáit megoldani. A főutak széleit nem 
az önkormányzatnak kell takarítani, hanem azt a közútnak kellene, folyamatosan jelezték 
feléjük. A közmunkásokkal gazoltatja az út szélét is, de mindig attól tart, hogy baleset lesz 
belőle. Igazuk van, hogy rosszak a járdák, főleg a főút és a gyalogos-átkelőhelyeken is nehéz 
átjutni. Folyamatosan jelzik a problémákat. Az ez évi költségvetésbe különítettek el egy kisebb 
összeget az utak és a járdák megcsináltatására, de még a testület nem döntött abban, hogy 
konkrétan melyikeket csinálják meg.
A buszmegállóval kapcsolatban kb. 3 évvel ezelőtt - amikor megalakult a testület -  készítettek 
egy költségvetést (meg is van az anyag), ami nagyon sokba került és így a költségvetés nem lett 
elfogadva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy arról volt szó a pályázatok előkészítésekor, hogy a 
Zöldváros projektbe, ami már be van adva mód és lehetőség lesz arra, hogy valamennyi 
buszmegállót felújítsák. Illetve ahol hiányzik azt is meg lehet építeni. Sajnos a pályázati 
kiírásba és a megyével történő konzultáció alapján a buszmegállók felújítása, pótlása elmarad. 
Tehát majd a jövő év története lesz a képviselő-testület részéről, hogy ezekre a buszmegállókra 
visszatérően foglalkozzon. Most nem olyan régen tudták meg, hogy a projektbe a buszmegállók 
nem fémek bele.
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Albrecht Ferenc helyi lakos megkérdezte, hogy Sásdon melyik beruházást sikerült időben 
elkészíteni? Mert véleménye szerint ilyen még nem volt. Ezeknél a beruházásoknál kiszoktak 
rakni egy táblát, amelyen a beruházás kezdetének és befejezésének időpontját feltűntetik. A 
tanuszodának a tábláját már többször megnézte és kezdetbe ki volt írva, hogy mi a befejezési 
határidő, legközelebb ment arra már le volt ragasztva. Utána filctollal odaírtak egy újabb 
határidőt, mire legközelebb ment arra már az is eltűnt. Fogalma sincs, hogy ez az uszoda mikor 
fog elkészülni. Megkérdezte, hogy a kivitelezőkkel szembe hányszor volt az önkormányzatnak 
kötbérigénye a csúszások miatt?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mivel állami beruházás, az önkormányzatnak 
joga sincs arra, hogy kötbért fizettessen. Sajnos ezekről az önkormányzat nem tehet, nagyon 
nagy a szakmunkás hiány. Az uszodánál is nem ennyi dolgozhatna, hanem ennél sokkal több, 
de sajnos szakember hiánnyal küzdenek. Bízzanak abban, hogy egyszer elkészül az uszoda. 
Egyetlen egy olyan beruházás volt, ami időre át lett adva, az pedig a Mentőállomás.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amit az önkormányzati beruházásról konkrétan 
tudnak, hogy elkezdődött a megvalósítása. Az Arad u. 1. szám alatti szakaszon elvették a járdát, 
mert elkezdődött az akadálymentesítés, ez már az Arad u. 1. szám alatti ingatlan felújítása (81 
millió Ft). Erre az ingatlan felújításra van kivitelező és van szerződés is, szeptember 30-ig 
műszakilag át kell, hogy adják. Ez konkrét határidő.
A másik ilyen beruházás az árokrendszer, a Kossuth L. u.-i és Dózsa Gy. u.-i kereszteződésétől 
elvezetni a csapadékvizet le a vásártérig (17 millió Ft). Az uszoda technikai vizét, amit évente 
kétszer eresztenek le (700 m3) valahol el kell folynia. Ennek is idén készen kell lennie.
Az uszoda indulása június. Az uszodánál egy dolguk van. ami fontos, hogy a közműveket 
biztosítsák. Már biztosították az áramot, gázt és jelenleg a víz-szennyvíz bekötés van 
engedélyeztetés alatt.
A kerékpárúinál még nincs támogatási szerződés, majd abba lesz konkrétan beleírva, hogy 
meddig kell teljesíteniük. A támogatási szerződés jelenleg előkészítés alatt van és ez alapján 
úgy tudják, hogy 2019. őszére meg kell lennie. Közbeszerzési eljárásba lesz kiválasztva a 
kivitelező.
Mindenféle szerződésükbe, amit mostanában kötnek a kötbér benne van. EU-s elvárások is. 
Közbeszerzési kiírások, komoly feltételek vannak és közbeszerzési szakértőt alkalmaznak. Ezt 
számon is kérik az önkormányzaton, ha indokolatlan csúszások vannak.
A Zöldváros és a piaccsamok építése pályázatok még nincsenek elbírálva, valamikor tavasszal 
várható.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az Arad u. 1. szám alatti ingatlan felújítására nyertek 81 
millió Ft-ot, ami a tetőre nem vonatkozik. Az árajánlatok alapján az önkormányzatnak a tető 
megcsináltatása 14 millió Ft-ba kerülne. Ami azt jelenti, hogyha azt megcsináltatják, akkor 
másra nem lesz pénz.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy Albrecht Ferenc helyi lakos kötbér kérdésére 
szeretne reagálni. Kicsit úgy vette ki a szavából, hogy a testület hanyagul kezeli ezt a fontos 
anyagi kérdést. Amikor az önkormányzat saját maga, saját forrásból finanszírozott egy 
beruházást vagy vállalta a kivitelezői feladatokat, akkor még nem volt csúszás a 
beruházásokban. Idén az önkormányzat saját forrásból finanszírozta a Rákóczi F. út 38. szám 
alatti épület elbontását, ami megtörtént és határidőre be is fejeződött. Egy régebbi beruházás, a 
Kaposvári úti járdákat az önkormányzat saját cégével, dolgozóival végeztette el és ott sem volt 
csúszás. Igaz, hogy állami pénzből, de az önkormányzatnak meg kellett előlegezni.
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Továbbá elmondta, hogy a Közösségi Ház és az Általános Iskola felújításával több, mint 1 évet 
csúsztak. Az országos tendenciákkal ellentétben ki tudták mindig választani a legolcsóbb 
kivitelezőt. Viszont ezt a beruházást 100%-ban a magyar állam finanszírozta. A vállalkozó az 
állami pénzből szerződés keretében előleget igényelt, erre törvényi lehetősége volt. Úgy volt, 
hogy februárig meg is jön a vállalkozás részére az előleg. A beruházás befejezését pedig 
kitűzték szeptemberre. A kitűzött befejezési határidőig nem jutott hozzá a kivitelező az 
előleghez. Innentől kezdve a beruházó a vállalt határidőket felmondta teljes joggal. Nem tudtak 
kötbért érvényesíteni, mert az eredeti vállalások megsemmisültek és nem az önkormányzat 
hibájából. Ahol nem az önkormányzat felelős a pénzek kifizetéséért ott eljárnak, amit a 
lehetőségeik megadnak.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy most volt egy pályázat az járdák, 
utak felújítására. Baranya megyében 56 település nyert ezen a pályázaton. Megkérdezte, hogy 
miért nem élt Sásd Város Önkormányzata ezzel a lehetőséggel, miért nem pályázott?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy városok erre nem pályázhattak, azért nem adták 
be.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy ilyen kizáró ok nem volt, hogy 
városok nem pályázhatnak. Szeretné látni ahová ez le van írva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ebbe nem szeretne belemenni.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy közmeghallgatáson vannak és 
nagyon sok utcát, járdát érintett volna.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogyha pályázhattak volna, akkor biztos beadták volna.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata csak olyan pályázatokat 
ad be, amiket előzetesen egyeztetett magasabb szinten.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy úgy tudja, hogy Sásd Város 
Önkormányzata sokallotta a 15% önerőt.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy nem is hallottak róla, hogy 15% önerőt kellene 
hozzátenni.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy ezt most nem érti. Úgy gondolja, 
hogy erre a kérdésére nem kapott kielégítő választ.
Elhangzott, hogy bizonyos munkákat azért nem lehet elvégezni, mert egyre kevesebb a 
közmunkás. Vannak a közmunkások között, akik tiszteséggel dolgoznak ennyi pénzért is. 
Megkérdezte, hogy nem lehetne felvenni embereket és rendes munkaidőbe foglalkoztatni őket? 
Úgy gondolja, hogy ez nem lenne akkora nagy kiadás.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy idei költségvetés kettő ilyen embert tartalmaz, ahol 
muszáj volt meglépni, de egyszerűen több ember nem fér bele.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy annak a két embernek a bére 5 millió Ft és 8 millió 
Ft tartaléka van a városnak.
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Takácsné Somo2Vvári Mária helyi lakos elmondta, hogy meg kell vizsgálni, hogy mire van 
pénze a városnak és mire nincs. Lenne egy olyan ötlete, javaslata, hogy a képviselők 
lemondhatnának a tiszteletdíjuk egy részéről vagy esetleg csökkenthetnék is. Van egy teljesen 
hivatalos kimutatása, hogy más településeken, Sásdhoz hasonló településeken mennyi a 
tiszteletdíja az alpolgármesternek és képviselőknek. El kellene gondolkodni ezen. Úgy gondolja 
ezek nem titkos adatok. Hasonlítsák össze Sásdot Pécsváraddal, amely kb. akkora település, 
mint Sásd. Pécsváradon az alpolgármester 0 Ft tiszteletdíjat vesz fel és a képviselők is 0 Ft-ot 
vesznek fel. Mágocson az alpolgármester tiszteletdíja havi 90.000 Ft lett volna, mert lemondott 
róla, a képviselők havi 30.000 Ft+10.000 Ft bizottsági tagság, melynek feléről lemondtak. 
Sásdon az alpolgármester tiszteletdíja 246.780 Ft+37.017 Ft költségtérítés, képviselők 
tiszteletdíja 82.260 Ft és a külsős bizottsági tagok díja 30.690 Ft.
Tudja, hogy a mai napon napirenden van a gyalogos-átkelőhely, mert megtörtént a 
forgalomszámlálás. Ennél a témánál sem hallottak mást, hogy hol és mennyit lehet spórolni. 
Volt már Sásdon olyan, hogy a képviselők fél évre lemondtak a tiszteletdíjukról. Megkérdezte, 
hogy miért kell ekkora összegeket megszavazni? Ha valaki alpolgármesternek vagy 
képviselőnek indul elsősorban úgy gondolja, hogy a településükért indulnak. Ezzel nem azt 
mondja, hogy ne kapjanak pénzt, mert dolgoznak érte.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy igaz, hogy nem lett megemlítve, de szeretne 
hozzászólni. O társadalmi megbízatású polgármester, amennyibe kerül a városnak hosszú 
éveken át az fele annyi, mintha főállású polgármester lenne. Úgy gondolja, hogy a munkáját 
maximálisan ellátja, mely nagy felelőséggel jár.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy Mágocsnak van egy főállású polgármestere, aki 
egész nap ott tud dolgozni. Sásdon a polgármester - amikor megalakult a testület - nyilatkozott 
és a testület is így látta jónak, hogy tudjon támaszkodni még valakire, mert ugyanis ő több 
munkahelyen is dolgozik. Úgy gondolták, hogy támaszkodjon egy alpolgármesterre, aki 
tényleges munkát végezzen mellette. Több féle alpolgármestert is el lehet képzelni, valaki 
szakvéleményt is készít részére segíti a döntéseit komoly szakmai tudással. Egy tanszékvezető 
egyetemi tanárról beszélnek.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos megkérdezte, hogy az alpolgármester mindig 
Sásdon tartózkodik?

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy nem, nem is erről beszélt, hanem a munkájáról.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy attól mert alpolgármester a 
végzettségének semmi köze az alpolgánnesteri munkájához. A polgármesternek nincs jogi 
diplomája, akkor nem érdemel annyit?

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy itt helyi közügyekről kellene 
beszélniük, ha ez is közügy akkor muszáj rá reagálni. Amikor 2014-ben felállt ez a testület 
akkor egyrészt a kormányzat egy teljesen új díjazást vezetett be minden önkormányzatnál. 
Ennek megfelelően teljesen átalakultak a tiszteletdíjak a polgármestertől a képviselőig. 
Természetesen az utolsó Ft-ig le lehet mondani mindenkinek. Amikor Sásd költségvetése ezt 
megkívánta, akkor a képviselő-testület minden tagja lemondott több hónapon keresztül. Amikor 
meghatározták a polgármester és alpolgármester, illetve a képviselő díjazását akkor arra is 
figyelemmel voltak, hogy Sásdnak mindig főállású polgármestere volt, az új ciklustól kezdve a 
polgármester ezt társadalmi megbízatásba vállalta. Ha anyagi oldalról nézi és összeadja a 
költségeket akkor azt mondja, hogy jelenleg a polgármester és alpolgármester együttes díja nem
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éri el azt, amit egy főállású polgármesternek törvény szerint minimálisan ki kellene fizetni. Ha 
pedig a felelősség oldaláról nézi, akkor azt gondolja, hogy egy társadalmi megbízatású 
polgármester mellett igen is szükség van olyan alpolgármesterre, aki általános helyettese tud 
lenni és nem egy alkalommal nagyon komoly felelősséggel járó döntéseket kell meghozni. 
Továbbá elmondta, hogy itt tartózkodik mindennap Sásdon. Természetesen a munkáját elvégzi 
az egyetemen, ha úgy alakul naponta többször jön Sásdra. A programjait mindig a szerint 
igazítja, ahogy azt Sásd megkívánja. Legutóbb a gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatban jött 
vissza Sásdra, ha közmeghallgatás vagy testületi ülés van, akkor pedig azért. Mindig is ez volt 
az első és mindig is ez lesz az első. Ezen túl azt gondolja, hogy személyeskedés lenne és az 
nem a közmeghallgatáshoz tartozik.

Takácsné Somogyvári Mária helyi lakos elmondta, hogy az Alpolgármester Úr elmondta, 
hogy a képviselői tiszteletdíjakat mi alapján határozzák meg. Miért kell ekkora összegeket 
meghatározni, ha kevés a pénz a járdák felújítására, a játszóterekre? Van millió más dolog, 
amire szüksége lenne a városnak. A gyalogos-átkelőhely 1 évvel ezelőtt került napirendre, mást 
se hallottak, hogy nincs pénz rá. 1 év alatt jutottak el idáig, hogy megtörtént a 
forgalomszámlálás. El kellene gondolkodni, hogy mire van, mire nincs és mi az, amire kell 
pénz.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az a szakember, aki a forgalomszámlálást végezte 
nem is javasolja a gyalogos-átkelőhelyet.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy tárjenek vissza a közmeghallgatásra.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy mindegyik képviselőnek ebben a 
kérdésben nagyon nehéz válaszolni. Akár a gyalogos-átkelőhelynek akár más beruházásnak a 
meghiúsulásának az oka, hogy itt a polgármester, az alpolgármester és a képviselők tiszteletdíjat 
kap, akkor nagyon boldogok lennének. Soha nem ez volt az akadálya. Volt időszak, amikor 
Sásdon 12 tagú képviselő-testület működött. Ezt a 12 tagú képviselő-testületet elbírta a város 
és a főállású polgármestert. A gyalogos-átkelőhelynek sem a testületnek a díjazása az akadálya.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy Sásdon még beruházás vagy fontos fejlesztés nem 
maradt el ez miatt, hogy mennyi a képviselő-testület tiszteletdíja. Sőt ez miatt még senkit sem 
kellett elbocsátani, a város tudta kezelni ezeket a gazdasági kérdéseket.

Boldog Andrea helyi lakos elmondta, hogy hét éve járja az utat Sásd és Ausztria között. Azt 
látja, hogy a hazájában mindenhol megfáradt, depresszióban szenvedő, mások hibáját kutató 
emberek vannak. Köszöni a testület munkáját, mert mindig talál újat, aminek örülhet. Mindig 
van, ami miatt bosszankodik is, pl. a kutya ürülék, mert nincs Sásdon olyan, ahol le lehetne 
tépni gyűjtőzacskót és összeszedni. Jó lenne, ha lenne 5-6 ilyen hely, ahol ezt igénybe lehetne 
venni. A új temetőnél a parkoló lehetne kavicsos vagy sóderes, mert mindig sár van. meg kell 
kérdezni az önkormányzatot, hogy tudnak segíteni valamiben, mint árvízkor is. Ez a város nem 
csak a testületé, a polgármesteré és az alpolgármesteré, hanem mindenkié. Sásdnak nincs egy 
Betleheme se. Jövőre Adventkor fényképez majd Betlehemeket kistelepüléseken, hogy milyen 
is az valójában. Nem csak az önkormányzaton múlik az, hogy a városnak karácsonyi hangulata 
legyen. Van Óvodájuk, iskolájuk, nyugdíjas klubjuk mindenki készülhetne erre tudatosan 
mondjuk már szeptembertől.
Megkérdezte, hogy a Deák téren garázssort lehet e bővíteni? Továbbá megkérdezte, hogy a 
piactér és a Deák tér összekötő szakaszon járda vagy út lesz? Parkolóegységeket lehet e növelni, 
mert nagyon kevés parkolási lehetőség van.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a garázsok bővítésével kapcsolatban (5-6 ember 
szeretne ott garázst építeni) elszeretné mondani, hogy amíg a Zöldváros projektnek nem tudják 
a pontos helyét, mert ott az a cél, hogy minél több zöld terület legyen és nem az, hogy minél 
több garázst építsenek. Ebben felelőtlenül a képviselő-testület nem tud mondani semmit, 
dönteni nem tud.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ha bárkinek volt ötlete, azt mindig 
támogatták, egy kulturális érdemű vagy akár Betlehemet is Közösségi Ház szinten is. Anyagi 
ráfordítás is történik minden évben. Támogatja azt, hogy álljanak össze és társuljanak. Itt is 
vannak különböző közösségek, akik hozzá is tesznek a nagyhoz (Nemzetiségi 
Önkormányzatok, Nyugdíjas Klubbok). Viszont odáig nem jutnak el, hogy közösen 
gondolkodjanak. Hisz abban, hogy egy idő után az emberek változni fognak és működni fog.

Boldog Andrea helyi lakos elmondta, hogy nincs meg a kellő motiváció az összefogásra.

Szabó Gyula helyi lakos elmondta, hogy rossz járdák miatt ö is érdekelt a Kaposvári úton, 
mivel tiszta vizes a háza. Amikor csinálták a járdát 1994-1995-ben kárt okoztak neki.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy helyszíni vizsgálatot is tartottak, mivel az állítása 
szerint a rossz járda kivitelezése építés miatt vizesedett fel a háza. A képviselő-testület 
megfelelő alapossággal járta végig ezt a kérdést. Polgármester Asszony vezetésével még 
igazságügyi szakértőt is igénybe vettek. A képviselő-testület döntése alapján és a szakértő 
egyértelműen azt állapította meg, hogy a járda kivitelezésének nincs köze a ház 
felvizesedéséhez. Innentől kezdve polgári peres vitás ügy, tehát ezt bíróságon lehet eldönteni 
és nem közmeghallgatáson.

Szabó Gyula helyi lakos elmondta, hogy a járdát úgy kellett volna megépíteni, hogy az 1 
méterbe legyen 1,5 cm lejtés és ne a ház alá lejtsen.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Takácsné Somogyvári Mária helyi lakosnak szeretne 
néhány szót mondani. Amikor le kellett mondaniuk a tiszteletdíjukról, akkor ő javasolta, hogy 
mondjanak le és mindenki egyöntetűen lemondott. Utána rendeződött a helyzet és most 
megkapják azt, ami a törvény szerint megjár nekik. Nagyon sajnálja, ha úgy látszik, hogy nem 
dolgoznak meg a pénzükért, pedig nagyon sok munkájuk van. Nem anyagi megfontolásból 
képviselő. Örömmel látja, hogy Sásd napról-napra szépül. Véleménye szerint ilyen ciklus még 
nem volt, hogy ennyi minden érkezett Sásdra. Tudja, hogy rengeteg a gond és a baj (járda 
foltozás... stb.), de megtesznek mindent. Sásd nagyon jó helyzetben van.

Pál Edit helyi lakos elmondta, hogyha mindenki összefog akkor szeretné, ha közösen 
felújítanák a Kaposvár úti buszmegállót, mivel nagyon rossz állapotban van. Ha valaki le 
szeretne mondani a tiszteletdíjáról, akkor ő is lemond annyiról és abból fel lehetne újítani a 
buszmegállót. Már utána járt 77.000 Ft-ba kerülne az üvegezés, szerezne festéket és le is 
festenék az egész buszmegállót. Sokan mondták, hogy szívesen adnak bele pénzt és fektetnek 
bele energiát. Tavasszal szeretné ezt a felújítást megcsinálni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a buszmegálló felújítására felajánlja a következő havi 
tiszteletdíjának összegét.

Pál Edit helyi lakos megköszönte a felajánlást.
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Rabb Győzőné polgármester a közmeghallgatást bezárta és tájékoztatta a résztvevőket, hogy 
a képviselő-testület nyilvános ülés keretében folytatja ülését. A közmeghallgatáson részt vevő 
sásdi polgároknak megköszönte a megjelenést.

Rabb Gyözőné 
polgármester

Kmft.
r  j  ■

jegyző
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J e g y z ő k ö n y v :

Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselő-testületének 2018. február 26. napján tartott 
testületi üléséről.

Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

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

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül 
az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:

- Dömse Tamás János Sásd Iparterület vásárlási kérelme

- Kácsor Zsolt vállalkozó telephely létesítési kérelme 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat elfogadta az 
alábbi tárgyalási sorrenddel:

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

4. / Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása, az
önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének elfogadása (Hivatal, 
ÁMK)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

5. / Fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6. / Sásd Rákóczi Ferenc úton végzett forgalomszámlálás adatainak ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

7. / Sásd településen szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8. / Dömse Tamás János Sásd Iparterület vásárlási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9. / Kácsor Zsolt vállalkozó telephely létesítési kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 8./ és 9./ napirendi 
pontot az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés 
keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy lenne egy ügyrendi kérdése a 
közmeghallgatással kapcsolatban. Elfogadták a közmeghallgatás körébe tartozó két napirendet, 
az egyik a beszámoló Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. évi 
munkájáról, a másik pedig Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési tervezetének 
ismertetése. Megkérdezte, hogy a közmeghallgatás elején a vetítés melyik napirendhez 
tartozott?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az első napirendhez tartozott.

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

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy február 15-én volt az utolsó testületi ülésük. A 
Sásd Városi Koncert Fúvószenekar Prágában aranydiplomát nyert. Elek Péter karnagy a legjobb 
karnagy díjat nyerte el. Gratulált a zenekarnak. Május 5-én a Vállakozók bálján műsort fog a 
zenekar előadni.

Dr. Jusztin2er János alpolgármester gratulált a zenekarnak. Elmondta, hogy volt alkalma 
elkísérni a zenekart erre az útra, természetesen nem a város költségén. Profi zenekarok között, 
profi zenészekkel sikerült egy olyan eredményt elérni, amiért tulajdonképpen kimentek. Amiről 
álmodni sem mertek, ahhoz pedig 0,2 pont hiányzott a 100 pontos rendszerben, hogy kiemelt 
arany diplomát kapjanak. Ennek az egész munkának az Elek Péter a kulcsa, hogy ezt a 60 fős 
társaságot össze tudja fogni. Egy-egy hangszer olyan értéket képvisel, hogy azt Sásd Városa 
soha nem fogja tudni megfinanszírozni a zenekarnak. Viszont ott ült az eredményhirdetés 
alkalmából és 25-ször elhangzott Sásd neve. Egyszer érdemes lenne leülni azokkal a 
polgármesterekkel beszélni, ahonnan a zenekarba tagokat adnak. Azt gondolja, hogy sokkal 
több megmérettetésre is elmehetne ez a zenekar, ugyanekkora vagy még nagyobb sikereket 
érhetne el, ha sikerülne megegyezni egyfajta térségi zenekar felállításáról, ahova 
megegyezéssel minden egyes település beledobná a sajátját és minden egyes településnek vinni 
a hírét a világban a zenekar. Ez az Elek Péterrel működőképes is lenne. Egy profi zenekarról 
van szó, nagyon komoly müveket és komoly hangszereken játszanak, ami nagyon sok pénzbe 
kerül. Javasolja a jövőre nézve, ha kell személyesen is közreműködik benne próbáljanak meg 
egy kiindulópontként egy találkozót összehozni az érintett polgármesterekkel. 3-4 
polgármesterről lenne szó. Üljenek le megbeszélni és próbáljanak meg egy térségi zenekart 
létrehozni. Nem kellene hagyni, hogy ez a társaság szétmenjen, hiszen komoly zenészek vannak 
és ezt folytatni kell.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egyetért az Alpolgármester Úr által elmondottakkal. 
Ezt a zenekart újra kell gondolni, ha kell akár hegyháti, járási szintre. Az a baj, hogy már voltak
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próbálkozások Vásárosdombó felé és az akkori, a mostani polgármester elzárkózott ez elől, 
pedig gyerekeik vannak a zeneiskolából itt. Ez nem egy egyszerű történet.
Úgy gondolja, hogy a Hegyhát Fúvós Egyesületbe van a jövő, neki kellene nyitnia a 
felajánlásokkal, a megfelelő szponzorálással akár a vállalkozók szintjén és beszállni az 
önkormányzatoknak is. Ennek a zenekarnak Egyesületi fenntartásba kellene átkerülnie 
megfelelő anyagi háttérrel. Természetesen Sásd ugyanúgy adna helyet, mint eddig és ugyan 
úgy segítené is.

Pintér Gábor képviselő kérte, hogy nevezzék meg, hogy melyik településekről lenne szó?

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy Vásárosdombó, Kaposszekcső, 
Dombóvár, Kisvaszar, Meződ, Sásd.
Mi az a szint, amit elveszíthetnek? Prágában volt egy válogatott zenekar különböző osztrák 
tartományokból, a legjobb zenészeket válogatták össze erre az egy versenyre. A válogatott 
zenekartól 0,6 ponttal maradt le a sásdi zenekar.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ezzel az eredménnyel, amit most elértek, 
mindenképpen érdemes lenne egy megbeszélést összehozni.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a helyi focira bármikor felajánlhatják az iparűzési 
adójuk 50%-át és amikor van egy ilyen nemzetközi hírű zenekaruk arra meg nem különíthetnek 
el. El kellene gondolkodni azon, hogy kezdeményezzenek egy jogszabály módosítást, hogy a 
kulturális dologra is lehessen adni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a költségvetési törvényben bejegyzett működési 
engedéllyel rendelkező kulturális szervezeteknek adnak állami támogatást. Azt kellene 
megnézniük egyrészt, hogy zenekart ilyen minősítéssel be tudnák e tenni, hogy kapjanak állami 
támogatást.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy beszél Elek Péterrel és ha a testület 
felhatalmazza, akkor megpróbál egy találkozót összehozni a polgármesterekkel. Hamar el 
kellene kezdeni, mert törékeny ez az egész.

A képviselő-testület és a polgármester felkérte Dr. Jusztinger János alpolgármestert, hogy 
a Sásd Városi Koncert Fúvószenekar jövőbeni sikeressége és összetartása miatt találkozót 
szervezzen az érintett polgármesterekkel.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy folytatná a Jókai utcai szennyvízcsatorna 
dugulásával. A DRV Zrt. írt levelet az önkormányzatnak a lakossági panaszra, amiben a 
következőket írták: az érintett csatorna szakaszt havi rendszereséggel mosatják a további 
dugulások elkerülése érdekében. A csatorna szakasz kamerázására előreláthatólag 1 hónapon 
belül fog sor kerülni. A kamerázás eredményéről tájékoztatják az önkormányzatot és ennek 
ismeretében társaságuk javaslatot tesz a probléma végleges megoldására. Kimegy ez a levél az 
érintett lakóknak is, akik a bejelentést tették.
Március 22-én lesz a víz világnapja. A DRV Zrt. küldött értesítést a víz világnapjáról, a 
gyerekek rajzzal pályázhatnak. Plakátot kellene készíteni, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy 
a víz milyen fontos, hiszen az élet eleme.
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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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

34/2018.(11.26.) KTH. számú határozata

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

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

4./Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadása, az 
önkormányzati költségvetési szervek 2018. évi költségvetésének elfogadása (Hivatal, 
ÁMK)
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy már február 15-én testületi ülésen, illetve 13-án 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsággal is részletesen átbeszélték a 2018. évi 
költségvetést. Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének elfogadásához 
szükséges az önálló intézmények költségvetéseinek külön-külön elfogadása is (Sásdi Család- 
és Gyermekjóléti Központ, Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, Sásdi ÁMK, Sásd Város 
Önkormányzata).
Javasolta a testületnek, hogy először egy határozattal fogadja el a 2018. évi költségvetéseket. 

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 

35/2018.(11.26.) KTH. számú határozata

1. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
2018. évi költségvetését elfogadja.

2. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
2018. évi költségvetését elfogadja.

3. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2018. évi költségvetését 
elfogadja.

4. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2018. évi 
költségvetésében a fenti költségvetési szervek költségvetését figyelembe 
veszi, a rendeletében tervezi.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletét fogadja 
el.

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

Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzatának 

2/2018. (11.28.) önkormányzati rendelete 

Sásd Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./Fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy írásos előterjesztést mindenki 
megkapta. Az alsóőrsi üdülési díjaknál nem terveznek idén emelést, tavaly volt egy nagy arányú
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emelés. A fonyódligeti üdülési díjaknál tervezetek bizonyos arányú emelést. Az emelés 
legfőképpen a felnőtteket fogja érinteni. A felnőtteknél 10% körüli emelés van az árakban, 
viszont a gyermekeknél úgy hagynák, ahogy eddig is volt.
Ami viszont nagy problémájuk, hogy nincs Fonyódligeten gondnokuk.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy folyamatosan telefonál ez ügyben, de nem 
vállalja el senki.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2018. évi 
fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjakat fogadja el.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

36/2018ÍII.26.) KTH. számú határozata

l.Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztés alapján a 2018. évi alsóőrsi 
üdülő használati díjat nem módosítja.
2. A képviselő-testület az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
előterjesztés alapján módosítja a 2018. évi fonyódligeti üdülő használati díjakat.

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

6./Sásd Rákóczi Ferenc úton végzett forgalomszámlálás adatainak ismertetése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta a forgalomszámlálásról a 
teljes anyagot. A tervdokumentációból idézett: „A jelenleg mért forgalmi adatok és egyéb 
szükséges feltételek mellett indokolt lehet a gyalogos-átkelőhely létesítése az Önkormányzat 
döntésének függvényében.” Ez a mondat az, amiből ki kell indulniuk. El kell döntenie a 
testületnek, hogy a gyalogos-átkelőhelyet megterveztessék vagy ne. Ami nem azt jelenti, hogy 
meg is kell valósítani. Kérdés, hogy rászánják-e a bizonyos összeget a terveztetésre és annak 
birtokában döntenek.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy számára érthetetlen, hogy miért ezt a mondatot 
emelte ki a mérnök. Ugyanis az előző mondat az ellentéte. Az álláspontja a tanulmánnyal 
kapcsolatban, hogy ellentmondásos dolgok vannak benne, nem a kiemelt mondatot tartja a 
legfontosabbnak. Hanem azt, hogy kimaradt belőle hogyha ott autók állnak akkor annak milyen 
hatása van.
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Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mennyi a tervezés díja?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy kb. 570.000 Ft. Terveztessék meg, ennyit még 
áldozzanak rá. Ha még is kiderül, hogy a lámpás megoldás lehetséges csak, akkor még mindig 
eldönthetik, hogy megcsináltatják vagy sem.
Javasolta a testületnek, hogy terveztesse meg a gyalogos-átkelőhelyet. Kérte a testületet, hogy 
szavazzanak a javaslatáról.

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással 
érvényes döntést nem hozott.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy sajnálja, hogy úgy kellett tartózkodnia 
és úgy került egyáltalán testület elé újra az ügy, hogy ö kérte, hogy hozzák be.

7./Sásd településen szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki megkapta. Olyan 
emberekről beszélnek, akik eddig is tisztelettel, becsülettel, lelkiismeretesen és szorgalommal 
dolgoztak. Tehát az eddigi működésűk alapján a korábbi szavazatszámláló bizottsági tagok 
megerősítését javasolja.

Rabb Győzőné polgármester 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.
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Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 

37/2018.(11.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szavazatszámláló bizottságok tagjait és 
póttagjait az alábbiak szerint megválasztja. A megbízatás az országgyűlési képviselők 
következő általános választásának kitűzéséig tart. Szavazatszámláló bizottság tagjai:
Bergovecz Jánosné 
Bódis Lászlóné 
Császti Gyöngyi Gizella 
Dömse Jánosné 
Farkasné Antal Mária 
Gúzsai Lajosné 
Illés Diána
Kaszásné Magyar Ilona 
Meggyesi Mónika 
Nagy Józsefrié 
Papp Tímea 
Sajgó Lászlóné 
Balogh Attiláné 
Berendi Pál 
Bódog Vilmosné 
Fábiánné Bársics Gabriella 
Földi-Deutsch Józsefhé 
póttagok: Deák Veronika

Gellner Krisztina 
Halász Klára 
Keresztes Andrea 
Markó Csilla 
Pataki Andrea 
Salamon Lászlóné 
Sohonyai Bernadett 
Tóth Mária

Fáy u. 30.
Hársfa u. 3.
Ady u. 25.
Fáy A. u. 26.
Arad u. 11.
Fáy A. u. 24.
Fáy A. u. 15-17. 
Gárdonyi u. 18.
Hársfa u. 1.
Fáy u. 20.1/3.
Hömyék 39/b.
Fáy A. u. 29.
Gárdonyi G. u. 32.
Fáy A. u. 30.
Deák tér 5.
Rákóczi F. út 26/C.
Petőfi u. 21.

Diófa u. 2.
Gárdonyi G. u. 24. 
Arad u. 18. 
Rákóczi F. út 25. 
Deák tér 5.
Deák tér 3. 
Kaposvári út 51. 
Zöldfa utca 29. 
Deák tér 2.

Határidő: eskütételre és alakuló ülésre 2018. április 5.
Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző, Rabb Győzőné polgármester

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

/
t í l

J I C
Rabb Győzőné
polgármester \  jegyző
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