
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 27. napján tartott 
üléséről.

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

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

Igazoltan távol: Hausmann Mária, Pintér Gábor, Székely Szilárd képviselők

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Amold 
Bernadettet, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. Megállapította, hogy 
a 7 fős képviselő-testületből jelenleg 4 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Hausmann Mária képviselő jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a mai testületi 
ülésen. Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

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

2. / Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása, szakmai
program felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető

3. / Beszámoló a Bölcsőde működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető

4. / Sásd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

5. / Közösségi Ház használati szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Meggyesi Mónika intézményegység
vezető
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6. / Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

7. / Sásd Város gasztroturisztikai fejlesztésének támogatása című LEADER pályázat
beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8. / Kitüntetési javaslat az év vállalkozója címre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 8./ és a 9./ napirendi 
pontokat az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés 
keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Pintér Gábor képviselő megérkezett a testületi 
ülésre.

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

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy először a február 26.-i közmeghallgatáson 
elhangzott kérdésekre szeretne válaszolni, mert akkor ott azonnal nem tudott. Az első ilyen 
kérdés, amit Szabó László helyi lakos tett fel, a 611 -es főúton buszmegálló kialakítása volt. 
Újra visszanézte a képviselő-testületi ülés anyagát és 2015. március 26.-i testületi ülésen 
foglalkozott a testület ezzel a témával. Akkor megszavazták az 50.000 Ft-ot a Ládonyi Kft., 
hogy vázlatterveket készítsen. Ezek a vázlattervek elkészültek, a testület elé belett hozva. Akkor 
a költségvetésben erre nem tudtak elkülöníteni, ugyanis az akkori árajánlat alapján ez a dolog 
3.945.500 Ft lett volna. Tehát foglalkoztak ezzel a dologgal, de anyagi forrás hiányában 
félretették.
A következő kérdés az Arad u. 1. szám alatti ingatlan felújításával kapcsolatban volt. Az 
akadálymentesítés miatt a rámpát pont akkor készítették el és ezzel elfoglalták az egész járdát 
a volt tüdőgondozó épülete előtt. A múlt héten kint volt a helyszínen Orbán Éva 
intézményvezetővel és a műszaki vezetővel együtt és megtekintették a helyszínen folyó 
munkálatokat. Azért is volt fontos, mert nagyon sok probléma merült fel (pl.: mosdók 
kialakítása a 75 fős létszám miatt...stb.). A pótmunkálatokat majd testület elé fogja hozni, ha 
meg lesz róluk a költségbecslés. Amikor ezen a helyszínbejáráson voltak akkor merült fel, hogy 
ahol majd a járda ki lesz alakítva az ott lévő fák útba lesznek, továbbá az ott dolgozóknak nincs
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parkolási lehetőségük és ezért sajnos ki kell őket vágni. Az egyik ezüstfenyőt talán megtudják 
menteni és karácsonykor a Közösségi Házba vagy a város központjába majd felállítják.
A közmeghallgatást követően napirendi pontjuk lett volna a testvérvárosi pályázat, ami 
elmaradt és a képviselő-testület tagjai e-mailben kapták meg a pályázati anyagot. Ezt a 
pályázatot a Vidám Kórusok Fesztiváljára adták be. Várják az eredményt.
A képviselő-testület kapott egy kérelmet Szigetvári Veronikától. A kérelemben a Rákóczi út 
28. szám alatt lévő üzletsor udvarán, a lángosozó üzlete előtt teraszt szeretne létesíteni a 
vendégei számára, 15 m2 területet szeretne. Úgy tudták, hogy az üzletek előtti zöld terület az 
üzlettulajdonosok saját tulajdonát képezi, ők is tartották rendbe, de megnézték a műszaki 
osztályon térkép alapján és kiderült, hogy ez a zöld terület az önkormányzat tulajdonában van. 
A testületnek muszáj ezzel foglalkoznia, mert meg kellene állapítani erre egy közterület 
használati díjat. Utána nézte és a vendéglátóipari előkertre és teraszra 800 Ft/m2 ár van 
megállapítva, ami az Áfa-t nem tartalmazza. Többen is megkeresték már ez miatt. Pl. Hirdi- 
Miklós Eszter a virágboltja előtti területet leszeretné gyeprácsozni. Ezen kívül a Pozsgaiék is 
hosszú évek óta áruikat kipakolják a járdára és a Gyurkovicsék is. Megkérdezte, hogy ez a dolog 
csak az újakra vonatkozzon vagy a régiekre is?

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy véleménye szerint mindenkire vonatkozzon és ne 
szezonálisan, hanem egész évre.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a járdák használatát is akadályozzák. Ezért 
véleménye szerint ki kellene küldeni minden üzlettulajdonosnak egy tájékoztató levelet, hogy 
van arra lehetőség, hogy béreljen területet az üzlet előtt, hogy ne a járdát szűkítse. Szerinte a 
m2 árat ne éves, hanem havi szinten határozzák meg, mert lehet, hogy valaki csak nyárra, arra 
a pár hónapra szeretne területet bérelni.

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy fel kellene mérni a jelenlegi állapotokat és valamilyen 
rendszer szerint átkeli gondolni a dolgokat. Tehát mérjék fel az állapotokat és a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja majd meg.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy mivel ez a dolog felmerült és kérelem is érkezett, 
ezért mindenképpen menjen ki az üzlettulajdonosoknak egy tájékoztató levél. Lássák azt, hogy 
a testület foglalkozik ezzel a dologgal, egységesen szeretnék rendbe tenni és hogy ezekkel a 
feltételekkel és lehetőségekkel lehet a továbbiakban kipakolni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy megnézik, hogy kinek van engedélye a 
nyilvántartásuk szerint. Aztán ha ez megvan, akkor a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság és a műszaki ügyintéző együtt beszéljék meg.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a terület használati díj hónapra van megállapítva. 
Tehát azokra a hónapokra lehet megadni az engedélyt, amelyekre a kérelmező kéri.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy van egy hatályos közterület használati 
rendeletük, amibe van egy táblázat és abba /óra van meghatározva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy menjen ki a tájékoztató levél és mindenki adja 
be egyenként a kérelmét és majd az adott hónapokra ki lesz számolva az összeg.
Továbbá elmondta, hogy március 1-jén Szociális Társulási ülések voltak. A Sásdi Szociális 
Társulási ülésen elfogadták a Társulás 2018. évi költségvetését. Ezen ülésen fogadták el még a 
Sásdi Szociális Szolgálat dolgozóinak a cafeteria juttatást is. A Sásdi Többcélú Kistérségi
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Társulási ülésen elfogadták a Társulás 2018. évi költségvetését. A költségvetés alapján a 
Társulásnak 879.827 Ft-ja van tartalékolva. Ezt az összeget majd a tagoknak elkülönített 
alszámlára szeretnék eltenni és akkor elvileg megtudnak szűnni.
Járási Esélyteremtő Felzárkózási Fórum volt március 6-án. Ezen a fórumon szó esett arról, hogy 
új HEP-et kell készíteni ebben az évben.
Ugyan ezen a napon keresték fel a Baranya Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 
(CSEÖH) nevében Bodomé Péter Judit esélyteremtési munkatárs. A lényege az, hogy a 
nemzeti tehetségprogram pályázatnak köszönhetően az a feladatuk, hogy családoknak szóló 
megyei szemlélet formára programokat szervezzenek, ahol tehetséges gyerekeket szeretnének 
jutalmazni. 2019. március 14-én Sásdra szeretnének jönni ilyen rendezvényt tartani.
A GYEP pályázatról szeretné tájékoztatni a testületet, hogy március 5-én kaptak egy levelet, 
amelyben arra kérték őket, hogy utalják vissza a 153.929.175 Ft-ot. Erre Jegyző Úrral közösen 
írtak egy levelet, melybe leírták, a támogatási szerződés értelmében, hogy az egész összeget 
nem küldik vissza. 39.774.395 Ft volt előirányozva, tehát ez az önkormányzat pénze volt. 
Hiszen tavaly október 1-től elkezdtek dolgozni emberek főállásba, akiknek a bérét az 
önkormányzat saját forrása terhére előlegezte meg. Várják az állásfoglalást. A GYEP-be folyik 
a munka, 22 fő dolgozik a pályázatban.
A múlt hét folyamán felkereste az önkormányzatot a Telenor képviseletében Győri Ildikó 
értékesítési menedzser. Ezen a megbeszélésen Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető és 
Gergász Attila informatikus is részt vett. Aminek az oka az volt, hogy nagyon lecsökkent az 
előfizetők száma. Kezdetekben a dolgozói előfizetői létszám 500 fővel indult annak idején. 
2018. májusában jár le a szerződésük. Mindenáron szeretnének ragaszkodni az 500 főhöz. Az 
500 fő biztos, hogy nem fog tudni létrejönni, mivel annak idején is nehéz volt összehozni. 
Maximum 40 fős csomagba gondolkodhatnak, ami talán teljesíthető. Jelenleg ajánlatot várnak, 
amivel majd vissza fog jönni a testület elé.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Telenor egy 40 fős intézményi 
kört szeretne fenntartani.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy július 31-el lejár az önkormányzati lakásbérlők 
nagy részének a szerződése. Ezért Koszorús Tímea Aljegyző Asszonnyal felhívó levelet írtak 
ez ügyben, illetve a tartozók részére. Vissza fog jönni ezzel a dologgal a képviselő-testület elé. 
Kettő nagyobb rendezvényük volt márciusban. Március 3-án volt a Farsang Farka rendezvény. 
Külön megköszönte Dr. Kajdonné Daczi Erikának, hogy ezen a délutánon a gyerekeknek 
versenyeket, sorjátékokat és ügyességi vetélkedőket szervezett és bonyolított le. Köszönetét 
mondott a Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Sásd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzatnak, a GYEP Iroda munkatársainak, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti 
Központnak, az AMK dolgozóinak és a konyha dolgozóinak. A rendezvény költségeit a két 
Nemzetiségi Önkonnányzat vállalta.
Március 14-én ünnepelték az 1848-49-es Forradalom és Szabadságharc 170. évfordulóját az 
Általános Iskola aulájában. Az ünnepi műsort az 5. évfolyamos tanulók adták. Megköszönte a 
műsort a felkészítő tanároknak és a tanulóknak.
Nagyon sajnálja, hogy nem tudott részt venni Székely Szilárd Tanácsnok Úr a testületi ülésen, 
mert válaszolni szeretne neki a március 19-én küldött levelére. A levélben arra kérte a testületet, 
hogy Hömyéken a megtelt csapadékvízelvezető árkokat ki kellene tisztítani. Tavalyi évben az 
Antal Attiláék előtti rácsos lefolyót kitisztították. Szabó Zoltánnál a csapadékvíz lefolyását 
lelassították. Székely Szilárd Tanácsnok Úr fölötti ároknál is a rácsos megoldást biztosították. 
A Vámosi Jolán, a Nagyné Jucika és a németek előtti árkot is kitisztították. A Lőtémél pedig 
minden éven tisztították. Kohner Józseftől egészen le a gödrei árokig tisztították az árkot és a 
Vass Béla telkétől a német dombról lefelé ugyan így megtörtént a tisztítás. Mivel egyre
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kevesebb a közmunkás, ezért szeretné javasolni, hogy a csapadékvízelvezető árkok tisztítására 
szervezzenek társadalmi munkát. Erre várna javaslatokat, hogy mikor és hogyan álljanak neki. 
Sajnálja, hogy pont az a személy nincs itt az ülésen, aki felvetette ezt a problémát, de 
természetesen őt sem szeretné kihagyni ebből a dologból. A másik dolog, amit Székely Szilárd 
tanácsnok felvetett, hogy Hammer Attila panasszal kereste fel. A panasz a következő volt, hogy 
a gödrei árokban nem jól zár a zsilip. Március 17-én egész éjszaka árvízkészenléti ügyeletet 
tartottak. Merk Zsolt, Bódog Tamás, Jusztinger Lajos és Kovács Zoltán folyamatosan 
szivattyúzták a vizet. Zároltak a zsilipek, mivel olyan nagy volt az esőzés. A Tollárék és az 
Antalék előtti kicsi árokból ki kellett szivattyúzni a vizet a gödrei árokba. Viszont a Tollárék 
felőli zsilip nem zár rendesen. 2015. március 26-án tartott testületi ülésen döntöttek teljesen új 
három zsilip csináltatásáról. A kivitelező 2 év jótállást vállalt a zsilipekre. A két év letelt 2017. 
márciusában, felvették vele a kapcsolatot, sajnos már Húsvét előtt nem tudott jönni, de Húsvét 
után érkezni fog. Előtte két héttel, amikor a belvíz volt magas az olvadás miatt 4 napon át a 
Hammer Attila udvarából a melléképületei mögött lévő belvizet szivattyúzták. Megkérte a 
képviselő-testületet, hogy adjon engedélyt arra, hogy a 4 készenléti embernek juttatást tudjon 
biztosítani. Mert úgy gondolja, hogy megérdemelnék ezt a juttatást, hiszen bármikor lehet rájuk 
számítani. Megköszönte mind a 4 személynek a munkáját. Március 16-án éjszaka sajnos a 
Baranya csatornába is nagyon magasan volt a vízszint, hogy egész éjszaka tartotta telefonon a 
kapcsolatot a dombóvári tűzoltókkal.

Pál Csaba képviselő jelezte, hogy távoznia kell a testületi ülésről 15 percre.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy teljesen mértékben támogatja 
Polgármester Asszony javaslatát.

Dr. Kaidon Béla ieuvző elmondta, hogy 168 munkaóra van egy hónapban, az heti 40 óra. Ha 
1.000 Ft-os órabért állapítanak meg, akkor az egy hónapba 168.000 Ft. Ez a minimálbér fölött 
van, de ez a legkisebb adható kötelező minimálbér alatt. De mivel éjszaka is dolgoznak, ezért 
kellene egy nappali és egy éjszakai díj. A nappali díj legyen reggel 6 órától este 22.00 óráig, az 
éjszakai díj pedig este 22.00 órától reggel 6.00 óráig. A nappali díj lehetne 1.000 Ft/óra, viszont 
az éjszaki díjnak ennek a dupláját kellene adni, tehát 2.000 Ft/óra. Összegeket ne rendeljenek 
mellé a költségvetésbe, mert nem tudják a rendkívüli, váratlan helyzeteket.
A képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy az óra kimutatás szerint a 
többletmunkaként kifizethesse az érintett dolgozóknak.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy teljesen reálisak a díjak.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte, hogy szavazzanak a Jegyző Úr javaslatáról.

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 Képviselő-testületének

40/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Merk Zsolt, 
Bódog Tamás, Jusztinger Lajos és Kovács Zoltán személyek részére 
árvízkészenléti többletmunka elvégzéséért anyagi juttatást biztosít. Az anyagi 
juttatás nappali díját reggel 6 órától este 10 óráig 1.000 Ft/óra, az éjszakai díjat 
pedig este 10 órától reggel 6.óráig 2.000 Ft/óra összegben állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az érintett személyek 
részére a ledolgozott óra kimutatás szerint az anyagi juttatást kifizesse. A 
polgármester egyúttal felhatalmazást kap, hogy a jövőben ezen többletmunkákat 
anyagilag is elismerje, illetve díjazást állapítson meg.

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy múlt hét csütörtökön meghívást kapott 
Magyarhertelendre a Fructal gyártó Szövetkezet üzem átadó ünnepségére, melyet részt is vett. 
Az oroszlói Polgármester Úrral Molnár Gáborral elmentek megnézni a magyarhertelendi 
üdülőt. Nagyon rossz állapotban van a nyaraló, a támfal is megvan repedve. Ez az üdülő több 
önkormányzatnak van a tulajdonába. Éppen fa kivágások folynak az üdülő melletti erdőrészben 
és azok a fák, amik közvetlenül az üdülő mellett vannak, azokat a fákat otthagyták, nem vágták 
ki. A lényeg, hogy a Polgármester Úrnak az volt a kérése, hogy tárgyalja meg a testület, hogy 
mit szeretne a nyaraló tulajdonrészévei tenni, mert őt érdekelné. Ezt majd szeretné, ha külön 
napirendi pontként is tárgyalnák. A Polgármester Úr rendbe tenni a tulajdonosi 
önkormányzatok közmunkásaival együtt az üdülő területét. Ez már évek óta probléma. Azt a 
három nagy fát is ki kellene vágatni, Polgármester Úr elfogja ezt intézni, melynek költségét a 
tulajdonos önkormányzatok fogják összeadni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy sajnos a támfal megerősítése nagy munka és nagy 
összeg is.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérte Dr. Jusztinger János Alpolgármester Urat, hogy vegye 
fel a kapcsolatot Molnár Gábor Oroszló Község Polgármesterével és szervezzen meg egy 
megbeszélést az érintett polgármesterekkel.
Addigra kellene beszerezni értékbecslést és a támfalra pedig árajánlatot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kell egy műszaki felmérés és egy értékbecslés, amit 
Sásd előlegezzen meg és utána lehet leülni beszélni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a legjobb az lenne, ha Sásd megszabadulna a 
tulajdonrészétől.

Urvaid Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy amikor fel lett újítva az üdülő, akkor 
az önkormányzatok tulajdoni arány alapján járultak hozzá?

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem, pályázati pénzből lett felújítva.
Javasolta, hogy amely önkormányzatok tulajdonosok, azoknak a polgármestereivel végezzenek 
egy helyszínbejárást.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ír egy e-mailt az érintett 
polgármestereknek és ha van szándék az eladásra, akkor utána költsenek az értékbecslésre.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy bízza meg az Alpolgármester Urat, 
hogy e-mailben keresse fel az érintett polgármestereket és szervezzen egy megbeszélést a 
magyarhertelendi üdülővel kapcsolatosan.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

41/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete és polgármestere megbízza Dr. 
Jusztinger János Alpolgármester Urat, hogy a magyarhertelendi üdülővel 
kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az érintett polgármesterekkel és szervezzen 
egy megbeszélést.

Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az EFOP 3.9.2 Humánkapacitások fejlesztése 
pályázattal kapcsolatosan az érintett óvodák és az iskolák vezetőivel volt megbeszélés. Ezen a 
megbeszélésen az MSB Zrt. munkatársai is itt voltak.
Ugyan ezen a napon beszélt az MSB Zrt. munkatársaival a Klímastratégia pályázatukról is, 
aminek a pontos megnevezése a „Helyi klímastratégiák kidolgozása, valamint a 
klímatudatosságot erősítő szemlélet formálás”. Már említette a testületnek, hogy június 1. 
napjával be lehetne adni ezt a pályázatot, de sajnos olyan magas a pályázatban az elvárt lakosság 
szám, hogy Sásd nem tud rá pályázni.
A csapadékvízelvezetési pályázatuk már két évvel ezelőtti és ez alatt a két év alatt annyira 
megemelkedtek az árak, hogy a pályázatban elnyert támogatási összeg nem lesz elegendő a 
megvalósításhoz. Három cégtől kaptak árajánlatot, de majd a Jegyző Úr részletesebben 
beszámol róla.
Tájékoztatja a testületet, hogy most készül az ötletpályázat a ravatalozó felújítására (belül az 
épület, fa szerkezet kezelése, új kapu, vizesblokk kialakítása) a kamerarendszerre és az 
alternatív energiákra. A kamerarendszerre már kaptak árajánlatot, ami bruttó 2.595.626 Ft-ról 
szól. Valószínű, hogy a Lőtéri részt majd le kell húzniuk a listáról.

Pál Csaba képviselő ismét jelen van a testületi ülésen.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az EFOP 3.9.2 pályázatuk végrehajtása már 
megindult. Az EFOP 1.5.3 pályázat pedig május 1. napjával indul. Ennél a pályázatnál tartozik 
egy költségvetéssel, de ha meg lesz akkor a testület elé fogja hozni. 43 millió Ft-ot lehúztak a 
teljes összegből, viszont, hogy honnan lesz lehúzva az még nincs véglegesítve. A támogatási 
szerződésen fontos volt lehúzni, de majd lesz annak egy módosított verziója. Gondjaik vannak 
a személyi jellegű kifizetéseknél, főleg a hivatali dolgozók vonatkozásában. Rendkívül sok 
egyeztetést folytattak le, mert elég nagy keveredések vannak országosan is saját teljesítésben 
történő kifizetések jogi megítélése vonatkozásában. A Túri ügyvédi irodával - akik a két 
pályázatnál közbeszerzési szakértők - rendszeres levélváltásban vannak. Múltkor már mondta, 
hogy a polgármestereket sikerült a közbeszerzési törvény hatálya alól kivonni. A hivatali 
munkatársakat is próbálja kivonni, van is rá mód és lehetőség csak még nem lett megerősítve. 
Ugyanis a projektmenedzsmentek vezetői a pénzügyi irodavezető és az aljegyző, mindegyik 
vezetőnek minősül. A szakmai megvalósításban ő is közreműködik valamennyire. A 
vezetőknek a további foglalkoztatását a köztisztviselői törvény tiltja és csak megbízási díjat 
kaphatnak saját teljesítésben. Ennek viszont pályázat szempontjából vannak bizonyos törvényi 
feltételei. A 3.9.2-es pályázatnál bemegy egy kérelem, hogy a közreműködő szervezetként a 
Közös Önkormányzati Hivatalt is figyelembe vegyék, van rá mód és lehetőség. Ebben az 
esetben saját teljesítésben ki lehet az érintett dolgozókat fizetni megbízási díjjal. Ezt még az 
Irányító Hatóságnak jóvá kell hagynia. Az 1.5.3-nál könnyebb a helyzetük, mert ott a pályázati 
felhívás tartalmazza már ezt a lehetőséget, hogy a hivatali dolgozók saját teljesítésben történő 
kifizetése elszámolható. Erre is kaptak állásfoglalást, tehát ott probléma nem lesz.
Az új GYEP-el kapcsolatban Polgármester Asszony már elmondta a finanszírozási helyzetüket. 
Az Irányító Hatóságnál van a Polgármester Asszony levele, arra várnak, hogy a Hatóság írjon 
erre a levélre. A 39 millió Ft-nak itt kell maradnia azon az alszámlán, amit törvényesen 
megnyitottak. A tavalyi évet ez alapján tudják elszámolni és minden utána történő kifizetésről 
már az Államkincstárnál megnyitott alszámláról történő kifizetéssel lehet. A 3.9.2-nél is már az 
alszámla a kormányrendelet alapján az Államkincstárnál van, de a mai napig nem tudnak 
hozzányúlni az összeghez. Még azt sem tudják, hogy hivatalosan megkapták e az összeget. 
Elvileg csütörtökre lesz az önkormányzatnak terminálja és akkor már látni fogják az összeget. 
Az Arad u. 1. szám alatti épület szigetelésével kapcsolatban is kell levelet írniuk, ugyanis az 
első mérföldkő beszámolási dokumentációi összeállítása során kaptak egy észrevételt a 
közreműködő szervezettől (Magyar Államkincstártól). Több olyan tétel is van, ami a pályázati 
kiírással összeegyezhetetlen, ami egyébként a támogatási szerződés szerves része is. Ilyen pl., 
hogy új kazánt kell beállítaniuk és az ahhoz kapcsolódó kazánház kialakításának költségeit nem 
ismerik el. Ha ezeket a tételeket összeadják, akkor ez 1,8 millió Ft. A támogatási szerződés 
kötelező mellékletében szerepel a műszaki leírás és az ahhoz kapcsolódó dokumentáció. 
Érvényes közbeszerzési eljárás alapján, beárazatlan költségvetés alapján meglett a nyertes 
pályázó. Tehát ezeket a műszaki feladatokat kötelezően meg kell csinálniuk a kivitelezővel 
hiszen erre kötöttek szerződést. Belső munkaanyagként tett jelzést feléjük. Hiszen ezt 
támogatási szerződés módosítással lehet módosítani. A következő lépés az kell, hogy legyen, 
hogy végig kell járniuk a szolgálati utat és az Irányító Hatósághoz kell fordulnia a Polgármester 
Asszonynak, hogy erősítsék meg, hogy akkor ez valóban így van és akkor szerződés 
módosítással töröljék a műszaki elemeket. Ebben az esetben a különbözet kifizetése, 
finanszírozása az önkormányzat kötelezettsége lesz.
A következő a csapadékvíz elvezetéses nyertes pályázatuk (17 millió Ft). A kivitelezési 
munkákra 14 millió Ft van beállítva, amelyre az Investment Kft. készítette a műszaki leírást, az 
engedélyes tervdokumentációt megbízással külön szerződéssel. Kiviteli terv is készült és adtak 
egy árajánlatot. A beárazatlan költségvetésükre három cég adott árajánlatot. Az egyik cég az 
Investment Kft., aki a pályázatot összeállította, a másik a Méje Kft., a harmadig pedig a 
Szedibau Kft. A legolcsóbb ajánlatot a Méje Kft. adta. Az ő ajánlata is 9 millió Ft-tal több, mint
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amennyi a pályázat szerint rendelkezésükre áll. A másik két cég ehhez képest is rátettek 8 millió 
Ft-ot, tehát 17 millió Ft-tal többről adták az ajánlatot. A Méje Kft.-t tudják elfogadni, mivel az 
a reális összeg. Nincs munkaerő, megemelkedtek a munkavállalói költségek, nincs szakember, 
ezért drágult meg ennyire két év alatt a munka. Az önkormányzatnak ezeket a munkákat 
mindenképpen meg kell csináltatnia. Nem csak azért, mert támogatási szerződésük van, hanem 
azért is, mert az uszoda nem fog tudni működni, ha ezt az árkot nem csinálják meg. Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági szinten meg kell nézni a lehetőségeket.
Az uszodánál van egy kötelezettségük, amit meg kell csinálniuk, ezek a közmű bekötések (víz, 
szennyvíz). Erre 15 millió Ft van tartalékba helyezve. Jelenleg engedélyeztetés alatt van, az 
engedélyeztető a DRV Zrt. Hiánypótlások voltak.
A választási előkészületekről szeretne még pár szót mondani. Holnap este 18.00 órakor a 8 
település, összesen 12 szavazatszámláló bizottságának összes tagja a polgármesterekkel együtt 
meghívást kaptak eskütételre és oktatásra. Mindenki megkapta a tájékoztatót, hogy hova kell 
menni szavazni.
Az infrastrukturális eszközbeszerzési pályázattal (100 millió Ft) kapcsolatban kaptak 
hiánypótlást, tehát még nincs elbírálva. Hétfő délutánig kellett a hiánypótlást megcsinálni, meg 
is csinálták. Egy-két hónapon belül számíthatnak döntésre.
A képviselő-testület 31/2018.(11.15.) KTH. számú határozatát nyilvánosan kihirdette, 
mely a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva van.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy közmeghallgatáson felajánlotta a február havi 
tiszteletdíját a Kaposvári buszmegálló felújítására. Pál Edittel felvette a kapcsolatot és meg is 
történt az összeg kifizetése.

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

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

42/2018.(111.27.) 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 Gyözőné polgármester
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2,/BeszámoIó a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása, szakmai 
program felülvizsgálata
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság együttesen tárgyalta ezt a napirendet. Mindenki 
megkapta az írásos előterjesztést.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy több irányba is döntést kell hoznia a képviselő- 
testületnek. Nem csak a szakmai beszámolót kell elfogadniuk az elmúlt évről, hanem szükség 
lesz a térítési díjakon is változtatni és az intézményi térítési díjat is meg kell állapítani. Tehát 
némi emelést kell végrehajtaniuk. Az ebéd normál díjánál egy 5%-os emelést, míg a 
kiszállításos ebénél 2-3%-os emelést kell végezni. Tehát 480 Ft és 555 Ft-ban kell az Áfás 
intézményi térítési díjat megállapítani. Ez utóbbit majd rendeletben. Ugyanakkor jogszabályi 
változások és az elmúlt évben szerzett tapasztalataik miatt a szakmai programon és az annak 
mellékletét képező ellátottakkal kötendő megállapodás tervezete és a szolgáltatásnak a 
szervezeti és működési szabályzatán is kell változtatni. Mindezek változásoknak meg kell, hogy 
jelenjenek a helyi rendeletükben is, nyilván a térítési díj változásoknak és a jogszabályi 
módosításoknak is meg kell jelenniük. A térítési díj befizetésének időpontját is bele kell 
foglalniuk a helyi rendeletükbe, mivel ezt eddig nem tartalmazta. A Humánügyek Bizottsága 
azt javasolta, hogy a tárgyhót követő hónap végén kell térítési díjat fizetni. A kellő felkészülés 
érdekében a dokumentumok, illetve a rendelet hatályba lépésének napját 2018. május 1-jében 
javasolja meghatározni.

Pál Csaba Pénzügyi. Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta, 
hogy kb. 1,5 millió Ft kintlévőségük van. Pontos összeget majd a zárást követően tudnak 
mondani. Jelenleg Gáspár János szedi a szociális étkeztetésre a pénzt, most úgy tűnik, hogy 
ilyen probléma nincs. Egy hátralékosuk volt, akit kizártak az étkezésből. Ha ezt tudják tartani 
akkor nem lesz gond. A hátralékosoktól pedig valamilyen formában megpróbálják behajtani a 
pénzt, ha elkészül a pénzügyi kimutatás.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Gáspár János havi szinten fogja jelezni a 
Humánügyek Bizottsága felé a hátralékosokat.
Javasolta a testületnek, hogy a szociális étkeztetés működéséről szóló beszámolót fogadja el 
azzal, hogy az intézményi térítési díjon változtatni szükséges, az étkeztetés térítési díját nettó 
378+Áfa-val 480 Ft-ban, a kiszállított ebéd díját pedig nettó 437+Áfa-val 555 Ft-ban állapítsa 
meg.

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 Képviselő-testületének

43/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló beszámolót 2018. 
évre elfogadta azzal, hogy az intézményi térítési díjon változtatni szükséges.
A Képviselő-testület az étkeztetés térítési díját nettó 378+Áfa-val 480 Ft-ban, a 
kiszállított ebéd díját pedig nettó 437+Áfa-val 555 Ft-ban állapítja meg 2018. 
május 1. napjától.

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

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve a szociális étkeztetés szakmai programját is fogadja el a kiadott anyag szerint.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

44/2018.(III.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve a Sásdi Szociális Étkeztetés szakmai programját felülvizsgálta és az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatoltak alapján 2018. évre 
elfogadta.

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

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy mindezen változásokat a helyi 
szociális rendeletben is, az előterjesztés mellékletében foglalt tervezett tartalommal tüntesse 
fel.

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:
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
3/2018.(1 V.3.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 
2/2015.(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./Beszámoló a Bölcsőde működésérők térítési díj meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága a tegnapi nap 
folyamán megtárgyalta. Mindenki megkapta az írásos előterjesztést. Gálné Banizs Gabriella 
ÁMK igazgatót is meghallgatták.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy ismételten azokra a problémákra 
szeretné felhívni a testület figyelmét, amiket írásban jelölt. Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezetővel megbeszélték, hogy a gondozási díjak mértékén nem kívánnak emelni, hanem 
megtartanák a testület által tavaly kiszabott gondozási díjak napidíját.
A Bölcsőde szakmai munkájáról pedig a vezetői feladatokkal megbízott kisgyermeknevelő 
számolt be.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület megpróbált valamilyen 
formában teijeszkedni, de sajnos annyira beépült a terület, ahol az Óvoda és a Bölcsőde 
működik, hogy sehol nem tudnak plusz csoportszobát kialakítani. Csak pályázati lehetőségben 
lehet a jövőt illetően gondolkodni.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogyha a szeptemberi kezdésnél fennáll a 
túljelentkezés, akkor szeretne segítséget kérni a döntésben.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott Sásdi ÁMK 
Bölcsődéjének működéséről szóló beszámolóját fogadja el a térítési díjjal együtt.

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 rendeletet alkotta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

45/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Bölcsődéjének 2017-2018-as nevelési év első 
félévében végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadta azzal, hogy a 2018. 
évben az intézményi gondozási díjon nem kíván változtatni. Tehát a tavalyi 
évben megállapított 200 Ft/nap összegű gondozási díj marad.

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

4./Sásd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a közbeszerzési tervet, ahogy az 
előterjesztésbe is leírta március 31 -ig kell elfogadni. A közbeszerzési terv nem vonja maga után 
a benne szerepeltetett közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. A 
pályázatok várhatóan az összeszámítás szabályai szerint a közbeszerzés hatálya alá vonni, 
melyek megfogják a feladataikat növelni. Közbeszerzési szakértőket fognak majd alkalmazni, 
hogy megoldják ezeket a feladatokat.
Az építésnél a kerékpárútvonal kialakítása szerepel. A szolgáltatásoknál a két pályázaton túl, 
ahol rendezvényszervezések, illetve képzések szerepelnek, az új GYEP-es pályázat is 
megjelenik hasonló feladatokkal és képzésekkel. Az EFOP-os pályázatok kapcsán elkészítettek 
egy olyan összesítést, ahol fennáll az egybeszámítás kötelezettsége és várhatóan további 
feladatok várnak majd rájuk, amit közbeszerzéssekkel kell megoldani. Akkor majd a 
közbeszerzési tervüket módosítani fogják, lehet, hogy pár éven belül ez meg is fog történni. 
Közbeszerzési szakértők állnak a segítségükre, hogy ezeket szabályosan megtudják csinálni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a közbeszerzési terv nem tartalmazza azokat a 
megvalósítandó feladatokat, melyek pályázatairól még nincs döntés. Azokat majd 
automatikusan be kell emelniük.

Rabb Győzőné polgármester javasolja a testületnek, hogy fogadja el Sásd Város 
Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervét.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

46/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési 
tervét elfogadja.

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

5./Közösségi Ház használati szabályzatának felülvizsgálata
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Meggyesi Mónika intézményegység
vezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága a tegnapi nap 
folyamán megtárgyalta. Megköszönte a szabályzat elkészítésében nyújtott segítségét az 
Alpolgármester Úrnak és a Jegyző Úrnak.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy véleménye szerint ez egy jól megírt 
szabályzat. Amiben szeretné, ha döntene a képviselő-testület, a szolgáltatással egybekötött 
terembérleti szerződés „A” vagy „B” változatának elfogadása. Mind a két szerződés változatba 
beemelték az 50.000 Ft biztosítékot.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága a „B” változatot 
javasolta elfogadásra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy lenne kérdése a terembérleti szerződés mintával 
kapcsolatban, ami a 3. számú függeléknél található. Megkérdezte, hogyha bálokra kiadják a 
termet, akkor ezt a fajta terembérleti szerződést kötik meg? A szerződés minta 7-ik pontjában 
a biztosíték összege kivan hagyva. Ha megvan az összeg, akkor be kell ima azt az összeget.

Meggyesi Mónika intézményegység-vezető elmondta, hogy igen, ezt a terembérleti szerződést 
kötik meg bálokra és itt nincs biztosítékra.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy nem kellene elgondolkodni, hogy mégis legyen 
biztosíték.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy 2.400 Ft-os terembérleti díjnál 50.000 Ft- 
os biztosítéki díjat beemelni véleménye szerint nem feltétlenül kellene. A szerződés 
tartalmazza, hogy az okozott kárért a bérlő tartozik anyagi felelőséggel.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor tévedésből maradt benne a biztosíték összege, 
tehát nincs erre szándék, hogy belekerüljön.

14



Rabb Gvőzőné polgármester javasolja a testületnek, hogy fogadja el a Közösségi Ház 
terembérleti szabályzatát a kiadott anyag alapján, továbbá a 4. számú függelék Szolgáltatással 
egybekötött bérleti szerződés minta lakodalmakra „B” változatát fogadja el.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 

47/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Közösségi Ház terembérleti szabályzatát elfogadja. 
Továbbá a Képviselő-testület a Közösségi Ház terembérleti szabályzatának 4. 
számú függelékének - Szolgáltatással egybekötött bérleti szerződés minta 
lakodalmakra - ,,B’' változatát fogadja el.

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

6./Külterületi helyi közutak fejlesztése önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a külterületi helyi közutak fejlesztése, 
önkonnányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és 
munkagépek beszerzése című felhívásra Meződ Község Önkormányzata által beadott 
pályázatot nyertesként bírálták el. Sásd Város Önkormányzata ebben a pályázatban 
konzorciumi partner Felsőegerszeg Község Önkormányzata és Varga Község
Önkormányzatával együtt. A döntés értelmében két munkagép nem elszámolható a pályázat 
keretein belül, ezért ezek beszerzése nem fog megtörténni. Illetve a pályázatban szereplő traktor 
az EU-s szabályok miatt már idén január 1-től nem helyezhető forgalomba Magyarországon. 
Emiatt egy másik, de drágább traktort kell beszerezniük. így a projekt teljes költsége és az 
elszámolható költség összege is megváltozott, ezáltal az önerő mértéke is változni fog. A három 
konzorciumi partnerünk nehéz anyagi helyzete miatt csak az eredetileg tervezett önerővel tud 
hozzájárulni a projekthez. Sásd Város Önkormányzata a három község megnövekedett többlet 
önerejét a sajátján felül átvállalja.
Javasolja a testületnek, hogy a pályázathoz szükséges saját, illetve a községek többlet önerejét 
vállalja.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselö-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

48/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete a kü lterü leti helyi közutak 
fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, 
karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című felhívásra 
beadott 1917193278 támogatási határozat számú, 20.472.563 Ft összköltségű 
nyertes projekt megvalósításához Meződ, Felsöegerszeg és Varga Községek 
megnövekedett többlet önerejével együtt összesen 4.693.293 Ft saját forrást 
biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

7./Sásd Város gasztroturisztikai fejlesztésének támogatása című LEADER pályázat 
beadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ezt már jelezte a képviselő-testületnek, hogy 
van ilyenre lehetőség és hogy be kellene adni. Először ötlet pályázatot kell készíteni, amit, ha a 
bíráló bizottság jónak ítélne, akkor lehetne dolgozni a pályázaton. Amit a kiadott anyagban 
megkaptak az már a részletes költségvetése ennek a pályázatnak. Elkezdték begyűjteni az 
árajánlatokat is. Piri Julianna fogja a pályázatot megírni és ha nyertes lesz a pályázat, akkor 
sikerdíjat fog fizetni az önkormányzat a pályázat írójának. Ennek a pályázatnak van önereje, 
ami 203.000 Ft. Ebből a pályázatból szeretnének sátrat, fényképezőgépet, szőnyeget, 
ajándéktárgyakat vásárolni.
Javasolta a testületnek, hogy nyújtsa be a pályázatot.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

49/2018.(111.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Sásd 
Város gasztroturisztikai fejlesztésének támogatása címmel, a VP6-19.2.1.-61-2- 
17 kódszámú „Helyi-térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések'’ 
felhívásra.

Határidő: azonnal
Felelős: 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.
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Rabb Győzőné 
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