Jegyzőkönyv:

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 26. 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, Hausmann Mária
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző,
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Szemmelrokné Vészi
Adrienn jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol:

Pintér Gábor, Székely Szilárd képviselők

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát.
Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés határozatképes
és azt megnyitotta. Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokközül töröljék a lakásbérleti szerződések
felülvizsgálatát, mert a következő testületi ülésen fogják megtárgyalniés pluszba az alábbi
napirendi pontokat tárgyalják meg:
-ÁMK Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi beszámolója
- Pályázat a Sásd, Dózsa György utcai járdák felújítására
- Az önkormányzat közmű gördülő fejlesztési tervében meghatározott időarányos fejlesztési
igények
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. /Közétkeztetés térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Sohonyai Bernadett élelmezésvezető
3. /Az önkormányzat pályázata a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
Elöadó:Rabb Győzőné polgármester
4. /Az állami fenntartású Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola, Sásdi Általános Iskola igazgatói, a
Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatói pályázatainak véleményezése
Elöadó:Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
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5. /Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatói megbízása
ElöadóiRabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
6. /AMK Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi beszámolója
Előadó: Meggyesi Mónika intézményegység-vezető
7. /A Sásd Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetésével (TOP-2.1.3-15BA1-2016-00010 azon.sz.) összefüggő többletköltségek finanszírozása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
8. /A Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BA 1-2016-00008
azon.sz.) során felmerült pótmunka igények meghatározása, forrás biztosítása
Elöadó:Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
9. /Pályázat a Sásd, Dózsa György utcai járdák felújítására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
10. /A Sásd Fáy András u. 38. I. emelet 6. ajtó szám alatti üresen álló bérlakás értékesítése
Elöadó:Rabb Győzőné polgármester
11 ./Az önkormányzat közmű gördülő fejlesztési tervében meghatározott időarányos fejlesztési
igények
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
12. /Sásdi Deutsch Klub elhelyezése
Elöadó:Rabb Győzőné polgármester, Pintér Gábor képviselő
13. /Beszámoló a Humán ügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Elöadó:Hausmann Mária bizottság elnöke
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 13./ napirendi pontot
az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés keretében
tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Napirend

tárgyalása:

1./Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
ElőadóiRabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó testületi ülésük március 27-én volt.
A Telenor Magyarországtól egy értékesítési menedzser ismételten felkereste az
önkormányzatot a tegnapi nap folyamán. Jegyző Urékkal tárgyalt és majd fogják küldeni az
ajánlatukat, azzal majd testület elé fog jönni.
A közvilágítással kapcsolatban elszeretné mondani, hogy az új szolgáltató a hibákat
folyamatosan megküldi az önkormányzatnak, mindig leírják, hogy melyik utcában mit
javítottak.
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A zsilipekkel kapcsolatban szeretné a képviselő-testületet tájékoztatni, hogy megnézte az a
kivitelező, aki annak idején csinálta őket. Megállapította a kivitelező, hogy egyik zsilipnek
sincs problémája. Annyi a probléma, hogy a zsilipek közvetlen környezetét tisztítani kell.
Jelezte Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és a jövő hét
folyamán neki fognak állni a munkának. Ezen kívül a Zöldfa utcai árkot géppel fogják
kitisztíttatni. Kis Norberttel már meg is beszélte a munkát.
Felkeresték a Pannon TV-től és azt ajánlották, hogy évente 12 alkalommal a város
eseményeiről, rendezvényekről híradó tudósítást készítenének és azt saját adásba, valamint a
pécsi székhelyű Pannon Televízió műsorába 5 alkalommal leadnák. Ennek a szolgáltatásnak a
díja havonta 39.000 Ft lenne. Ez egy lehetőség, de nem kötelező. Majd egyszer valamikor
visszatérhetnek erre az ajánlatra.
Március 28-án a Közösségi Fíáz előtt szürőbuszos anyajegy szűrés volt és diabetikus adott
életmódtanácsokat. A Nemzeti Egészségmegőrző Központtól és a Dombóvári Kórház
igazgatója keresték meg ezzel a lehetőséggel. Csak meghatározott létszámmal fogadták a
személyeket. Ezen a szűrésen a Hivatal dolgozói és az intézményeik dolgozói tudtak csak részt
venni.
Jelezte, hogy Pintér Gábor képviselő megérkezett a testületi ülésre.
Továbbá elmondta, hogy április 13-15-ig a Hivatallal kirándulni voltak Bükfürdőn.
Megköszönte, hogy az apparátussal tölthetett el 3 napot.
Április 3-án volt a borverseny. Megköszönte az Alpolgármester Úrnak, hogy helyettesítette őt.
A Belügyminisztériumtó kapott egy támogatói okiratot. Településük kiegészítő támogatásban
részesült. 56 m3plusz kiegészítő tűzifa juttatást kaptak. Jövő év február 15-ig kell a rászoruló
családok között szétosztaniuk és jövő év március 31-ig kell elszámolniuk vele.
A GYEP pályázattal kapcsolatban már az előző testületi ülésen említette, hogy levelet írtak az
Emberi Erőforrások Minisztériuma Végrehajtási Osztályához előleggel kapcsolatban és
állásfoglalást kértek. Sajnos azt a választ kapták, hogy az összeget vissza kell utalni. Az
összeget haladéktalanul vissza is utalták. Eddig még összeget nem kaptak vissza, jelenleg
várnak rá. Addig az önkormányzat finanszírozza a GYEP-ben dolgozó személyek bérét.
Az EFOP-3.9.2 pályázatnál folyamatosan folynak az egyeztetések, elindult a munka. Az EFOP1.5.3 pályázatnál még csak egyenlőre a héten volt egy zártkörű megbeszélésük. A jövő hét
folyamán a pályázatban résztvevő intézményekkel, dolgozókkal személyesen fog egyeztetni.
Az országgyűlési választásokról is szeretne pár szót mondani. A 4-es választókörzetben Nagy
Csaba a FIDESZ- KDNP országgyűlési képviselőjelöltje lett a győztes. Megköszönte az Hivatal
dolgozóinak, hogy ilyen zökkenőmentesen lebonyolították a választást. Nagy Csabának jó
egészséget és sok sikert kívánt a munkájához. Reméli, hogy továbbra is a jó kapcsolatot tovább
tudja Sásd Városával ápolni.
Három LEADER pályázatról szeretne említést tenni. A LEADER-es pályázatoknál
ötletpályázatot kell beadni és ha a bíráló bizottság érdemesnek találják, akkor kell a pályázaton
részleteibe kidolgozni. Az egyik a gasztroturisztikai pályázat, ami pozitív elbírálást kapott. Ezt
a pályázatot igazából a Pite- és Borfesztiválra adták be. A pályázat részletes költségvetése
elkészült. Az árajánlatok tekintetében hiányosságok vannak, jelezte Piri Julianna, aki a
pályázatot írja. Kérte az ÁMK-t és Urvald Péter kulturális tanácsnokot, hogy foglalkozzon a
hiányoságokkal, mert hamarosan érkezni fog a hiánypótlás. A második pályázat a vallási,
kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok pályázata, amit szintén a bíráló bizottság
érdemesnek talált. Ez a pályázat a temető ravatalozójára, vizes blokkok kialakítására lett
beadva. A harmadik pedig a közlekedés- és közbiztonságot javító pályázat, ezt is szintén
pozitívan bírálták el. Hamarosan itt is részletes kidolgozás lesz.
Három rendezvényre szeretné felhívni a figyelmet. Most szombaton lesz az
Eletet az éveknek Országos Szövetségének Baranya megyei szervezetének nyugdíjas
találkozója. Szeretné meghívni a képviselő-testület tagjait erre a rendezvényre. 32 műsorszám
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van a meghívóban. Több, mint 250-en fognak részt venni. Most már 4-ik alkalommal adnak
helyszínt ennek a találkozónak. Május 1-jén Majális lesz Sásdon. Gyerekeknek lesz program,
majd fellép a roma hagyományőrző tánccsoport, 19.00 órától Egri József lép fel, aki operetteket
és retro dalokat fog énekelni. 50 perces élő műsor lesz. Május 5-én lesz a Vállalkozók bálja a
Közösségi Házban, mindenkit vár szeretettel. A testület már megkapta a meghívókat.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a KL1K Pécsi Tankerületi Igazgatóságával szemben
végrehajtás keretében 4,6 millió Ft-os ügyvéd által elkészített követelést a közjegyzőnek
beadták. 0,9 % késedelmi kamat lett felszámolva.
Az EFOP-3.9.2 pályázat szakmai megvalósítása elindult. Most kezdődnek el a szakemberek
szerződés szerinti alkalmazása. Most már tudják, hogy kit milyen jogcímen tudnak kifizetni. A
szakmai programok egyeztetése és kidolgozása az MSB részéről most történik. A Túri ügyvédi
iroda pedig majd ez alapján fogja kidolgozni részletesen a közbeszerzési felhívást, amelyet
majd be kell hozni a testület elé.
Az EFOP-1.5.3 pályázat lényegesen nagyobb hátrányban van. Ott még a szakmai megvalósítás
nem kezdődött el. Most kezdődnek a mozgolódások a szakmai előkészítés és egyeztetések
kapcsán. Szakemberek foglalkoztatásának, alkalmazásának előkészítési stádiumában vannak,
tehát még nincs véglegesítve, semmilyen döntés nem született. Azt tudják, hogy kit milyen
jogcímen tudnak alkalmazni. Még mindig képlékeny a költségvetés.
A Rill Dekor Kft-től kapott egy levelet Polgármester Asszony felkérése alapján. Az üdvözlő
táblák, amik vannak a város bejáratánál a testvértelepülési címereket ki kellene tenni és az
önkormányzat küldje meg részére a Rabba és Mogilány címerét. Kiderült, hogy Raaba címere
megváltozott. Rákeresett Raaba hivatalos honlapjára és 2015. január 1-jével törvényileg
megszüntettek 4 települést és a 4 településből csináltak egy települést, amit úgy hívnak, hogy
Raaba-Grambach. Raaba-Grambach településnek új képviselő-testülete is van, mely 21 tagból
áll. Akkortól, ahogy ezek a települések megszűntek, úgy a települési együttműködési
megállapodásuk is megszűnt. Tehát jelenleg érvényes osztrák testvértelepülési megállapodásuk
nincsen. Ha szeretnék ezt tovább folytatni, akkor Raaba-Grambach településsel új
megállapodást kellene kötni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Raababól 50 fő fog érkezni a Vidám Kórusok
találkozójára. Jó lenne akkor jelezni feléjük, hogy akkor jó alakalom lenne a kapcsolatukat
megújítani.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy úgy gondolja továbbra is testvérvárosként
kezelik Sásdot. Továbbra is kezdeményezzék a kapcsolat fenntartását.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy levelet kellene írni nekik és az új
testületük részéről kell egy döntés.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy írnak egy levelet, hogy Sásd továbbra is szeretné
a testvérvárosi kapcsolatot tartani és ha az ő részükről is rendben van, akkor szeptemberben egy
ünnepi testületi ülés keretében a szerződést aláírnák.
Dr Kaidon Béla jegyző a képviselő-testület 38/2018.(11.26.), 39/2018.(11.26.) és az
50/2018.(111.27.) KTH. számú határozatait nyilvánosan kihirdette, mely a jegyzőkönyv
mellékleteként is csatolva van.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt időszakban a képviselőtestület 3 dologgal is megbízta, ezekről az ügyekről szeretne beszámolni. Az első a Sásd Városi
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Koncertfúvós Zenekarral volt kapcsolatos, hogy hogyan lehetne a zenekar finanszírozását,
fenntartását valahogy úgy átalakítani, hogy abban azok az önkormányzatok is részt vállaljanak,
ahonnan zenekari tagok járnak a zenekarba. Egyeztetett Elek Péterrel és Elekné Andreával. Ott
tart az ügy, hogy felmérték milyen önkormányzatok jönnek szóba és nagyjából mi lenne az,
ami mindenki számára elfogadható arányos felosztás, hogy ez a dolog működőképes legyen.
Egyenlőre informális kapcsolatfelvételre került sor és úgy tűnik, hogy nagy akadályokba fog ez
ütközni néhány polgármester részéről, de folyamatban van az ügy. Lehet, hogy nem lesz olyan
széleskörű, mint ahogy tervezték, de azt gondolja, hogy az is nagy segítség lenne a városnak és
a zenekarnak is, ha néhány önkormányzat bekapcsolódna.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szomorúan vette tudomásul, hogy május 1-jei
rendezvényükön nem tudott a zenekar fellépni, mert másik helyszínen szerepelnek. Olyan
híreket is hallott, hogy Elek Péter karnagy máshol is vezet egy zenekart. Mindenképpen
szeretné ezt tisztázni a karnaggyal.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a május 1-ről nem tud, lehetséges, hogy
ez is finanszírozási okok miatt vezethető vissza. De véleménye szerint az első feladatuk az
lenne, hogy a város rendelkezésére álljanak.
A következő feladata a Fáy András u. 38. szám alatti lakóház jogilag társasházzá való
alakulásában való közreműködés. Nem ment egyszerűen, de azt gondolja, hogy sikeres volt.
Sikerült mindenkinek a hozzájárulását megnyerni és innentől kezdve gyakorlatilag jogilag és
rendezetten tud működni az a társasház, ahol az önkormányzat jelenleg még két lakástulajdona
van.
A harmadik pedig a Magyarhertelendi üdülővel kapcsolatos dolog. Május 30-ig lépni fog az
ügyben és lefognak ülni beszélni az érintett polgánnesterekkel és kifognak menni a helyszínre
körül nézni. Tehát ez még várat magára.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót
fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2018.(IV.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
2./Közétkeztetés térítési díjak felülvizsgálata
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Sohonyai Bernadett élelmezésvezető
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos
előterjesztést. Van egy strukturális változás az általános iskolai gyermekeket alsósra és felsősre
felosztják a konyhai étkeztetésben, mind norma és mind térítési díjak tekintetében. A térítési
díjak hozzá vannak kötve a nonnákhoz. A felsősöknél 5%-os emelést terveztek, emiatt a térítési
díjaikat is emelni kell. A felnőtt étkezőknél is szintén áremelés lesz. A térítési díjaknál a 180%os automatizmust hagyták, ami eddig is volt.
Sohonyai Bernadett élelmezésvezető elmondta, hogy az írásos anyagban minden benne volt,
ezért nem szeretné kiegészíteni az anyagot.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a határozat meghozatalát követően a szociális
rendeletben is keresztül kell vezetni ezt a változást (gyerekétkeztetés térítési díjakat).
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott anyag alapján fogadja el
közétkeztetés térítési díjakat.
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 Képviselö-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
53/2018.UV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselö-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt előterjesztés alapján a kiadott norma és a térítési díj
táblázatban foglalt árakat alkalmazza 2018. május 1. napjától a bölcsődei, óvodai
és általános iskolai étkeztetésben.
Határidő: 2018. május 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a szociális rendeletben is vezesse
végig a változást.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete
4/2018.(1 V.27.) 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./Az önkormányzat pályázata a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás
támogatására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a pályázat elsődleges célja azon települések
támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami, illetve egyéb víziközmü-szolgáltató által
végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a
víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen
meghaladják.
Javasolta a testületnek, hogy a 2018. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
7

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

Sásd Város Képviselő-testületének
54/2018.(IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018. évi lakossági víz- és
csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár
felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2018. május 7.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
4./Az állami fenntartású Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola, Sásdi Általános Iskola
igazgatók a Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatói pályázatainak
véleményezése
Előadó:Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága megtárgyalta ezt a
napirendi pontot. Az intézményi tanácsban vesz részt az iskolában és ők ott már múlt héten
hétfőn véleményezték. Először a Sásdi Általános Iskola igazgatói pályázatának
véleményezésével szeretné kezdeni. Az anyagot mindenki megkapta ezzel kapcsolatban.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottságának nem alakult ki
egységes állaspontja. A tagok nem tudtak közös nevezőre jutni, ezért a Bizottság szeretné a
testületre bízni, hogy milyen álláspontot alakít ki.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy egy személyről kell véleményt alkotni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a Humánügyek Bizottságának mi
volt a döntésképtelenségének az alapja?
Pál Csaba bizottság tagja, képviselő elmondta, hogy nagyon nem értenek egyet a Deutsch
Klub elhelyezésének problémáival, mikor az iskolában ott vannak a kihasználatlan helyek. Ha
az Igazgató Asszony nem ért egyet azzal, hogy a Deutsch Klub maradhasson az iskolában,
akkor értelemszerűen nem tudják támogatni a pályázatát.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ez nem ide tartozik, hiszen a pályázatáról
beszélnek. Majd az adott napirendi pontnál beszéljenek a Deutsch Klubról.
Pál Csaba bizottság tagja, képviselő elmondta, hogy pont azért mondta el, mert összefügg a
két napirendi pont.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogyha ez miatt az ügy miatt nem tudott
dönteni a Humánügyek Bizottsága, akkor véleménye szerint úgy lenne célszerű, hogy először
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a Deutsch Klub elhelyezését tárgyalnák meg és azt követően döntenének a pályázat
vél emén yezésérő 1.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy úgy gondolja, hogy amikor a testületi ülés
megkezdésekor beszéltek a napirendi pontokról, ezt akkor kellett volna jelezni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy teljesen igaza van, ezért tett javaslatot
a napirendek cseréjére.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak az Alpolgármester Úr
javaslatáról.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
55/2018.(IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 4./ napirendi
pontként tárgyalja meg a Sásdi Deutsch Klub elhelyezése című napirendet és ezt
követően dönt az állami fenntartású Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola, Sásdi
Általános Iskola igazgatói, a Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálat
főigazgatói pályázatainak véleményezéséről.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
4./Sásdi Deutsch Klub elhelyezése
ElőadóiRabb Győzőné polgármester, Pintér Gábor képviselő
Rabb Gvőzőné poteármester elmondta, hogy kb. 2 hete Galambosné Wágner Éva Sásd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke felkereste azzal, hogy a Deutsch Klubnak az
iskolából el kell költöznie, ahogy az iskolába elkezdődnek a felújítások. Azt is hozzátette, hogy
jó lenne, ha végleges helyet találnának a Klub részére. Galambosné Wágner Éva a volt Hivatal
tárgyalótermét szerette volna a Deutsch Klubnak, de megmondta neki, hogy azt nem lehet,
hiszen ott működik a GYEP Iroda. így merült fel, hogy az önkormányzatnak milyen ingatlanai
is vannak. Aztán végül a Rákóczi Ferenc út 25. szám alatti ingatlanhoz kezdeményezett
helyszínbejárást ez ügyben. Ezen a helyszínbejáráson Jegyző Úr, Bódog Tamás műszaki
ügyintéző, Pintér Gábor képviselő, Galambosné Wágner Éva elnök, Merk Zsolt a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és ő maga volt. Tulajdonképpen megfelelne ez
a hely mindenki azt mondta, csak eléggé lelakott állapotban van. Ennek az ingatlannak a
felújítása nagyok sok pénzbe kerülne, ezt az önkormányzat saját költségvetéséből nem tudja
biztosítani. Galambosné Wágner Éva beszélt a Raaba-iakkal, a hét folyamán jönnek Sásdra és
megtekintik az ingatlant. Megkérte Pintér Gábor képviselőt, hogy ő is legyen jelen ezen a
megtekintésen. Ha felmerül egy ilyen megkeresés, akkor ezzel foglalkozni kell. Véleménye
szerint fel kellene ajánlani a Deutsch Klub részére ezt az ingatlant, hogy elfogadják vagy nem,
tudnak e forrást hozzá szerezni vagy nem, ez a Klubon múlik.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy törvényi kötelezettségük, hogy a Deutsch Klubot
elhelyezzék valahol. Annak idején különböző átalakítások miatt a Deutsch Klub leköltözött a
Zeneiskolába, utána a vasbolt helyére kerültek, majd átkerültek a mostani KLIK helyére. Aztán
a jelenlegi helyükre kerültek az általános iskolába, amikor azt az ígéretet kapták, hogy ez lesz
az utolsó, végleges helyük. Ennek fényében támogatta a Sásd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Deutsch Klub is az iskolát. Kimutathatóan milliókkal támogatta a gyerekek
táboroztatását, rendezvényeket. 2016. decemberi utolsó ülésükön szembesültek azzal a
bizonyos levéllel. Egy névtelen levél érkezett a KLIK-hez, amiben az akkori KLIK-nek a
vezetőjét szidták, emellett a Deutsch Klub is szóba került azzal, hogy mit keres az iskolában.
Először Kalapáti Attila Ádámmal a Szigetvári Tankerületi Igazgatóval vette fel a kapcsolatot,
hogy lát e abban problémát, hogy a Deutsch Klub ilyen körülmények között továbbra is az
iskolában működhessen. Kalapáti Úr nem látott benne kivetnivalót. Ez után felkereste az
általános iskola igazgatóját, aki viszont kivetnivalót talált a Deutsch Klub működésében, hogy
miért van a Deutsch Klub az iskolában, nem kellene ott lenniük. Legutóbb riasztó lett beszerelve
és az Igazgató Asszony már nem szívesen adott kulcsot, riasztó kódot Galambosné Wágner Éva
elnöknek. Ahogy kivette Galambosné Wágner Éva elnök szavaiból a Deutsch Klubnak az
iskolából távoznia kell. Nagyon szomorúak ez miatt, nem értik ezt a hozzáállást. Ez a képviselőtestületnek és a városnak is sok millióba fog kerülni, hogy a múzeumok méltó körülmények
között tovább működhessen és a rendezvényeiket megtarthassák. A Deutsch Klub minden
városi rendezvényen szerepel és mindenhol, ahol tud segít. Továbbra is megfelelne az iskola
számukra, ha békét tudnának kötni. Nem tudják miért kell onnan elmenniük.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy jelenleg a Deutsch Klub által használt termek kellenek
az iskolának?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy állítólag ajelenlegi helyükre rajztanterem van kitűzve.
De egy ekkora iskolában képtelennek tartja, hogy nem lehet a Deutsch Klubnak egy helyet
biztosítani. Nagyon sajnálja, hogy idáig fajultak a dolgok.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Deutsch Klub számára van élet az
iskolán kívül is. Nem érti, hogy mi az a sürgető ok, ami miatt nem lehet esetleg megvárni, hogy
azt az épületet, amit bejártak akár pályázati forrásból akár önerőből akár testvérvárosi
támogatással felújítsák és utána költözzön a Klub. Megkérdezte, hogy az iskolából való
kiköltözésre létezik egy írásos dokumentum?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nincs. Galambosné Wágner Éva elnök kereste
meg ezzel a dologgal telefonon és személyesen is.
Pintér Gábor kénviselő elmondta, hogy az Igazgató Asszony és Galambosné Wágner Éva
elnök között történt beszélgetés alapján kell elhagyniuk az iskolát. Galambosné Wágner Éva
elnök kikötötte, hogy amíg nem tudnak hova menni addig nem költöznek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy amit megnéztek épületet valóban
olyan állapotban van, hogy jelenleg alkalmatlan lenne oda költözni?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy jelenleg nagyon lelakott az épület. De viszont nincs
olyan rossz állapotban, hogy ne lehessen felújítani. Megtekintették raabai ismerősükkel az
épületet és azt mondta, hogy segíteni fog a felújításban. Galambosné Wágner Éva elnök jelenleg
írja a kérvényt. Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője véleménye
szerint csak a tető felújítás 1,5 millió Ft lenne.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy nehezíti a dolgukat az, hogy az épületet
helyi védelem alá vették.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy több, mint 8 millió Ft lenne a felújítása annak az
épületnek. Teljes felújítást kellene végezni, hogy az az épület használható legyen.
Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta,
hogy a folyamatban lévő beruházásaik miatt -1,5 millió Ft-nál tart Sásd, ezért arra, hogy az
önkormányzat anyagilag hozzájáruljon arra semmi esély nincs.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy jelezte ezt a problémát valaki az
Igazgató Asszony felé?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ezzel tisztába van az Igazgató Asszony, többször is
beszélt már vele erről a problémáról.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mivel védetté lett nyilvánítva ez az épület, de
nincs semmi funkciója, így nem fognak tudni pályázni rá felújítás céljából. Ahhoz, hogy a
felújításhoz pályázat útján anyagi forrást tudjanak biztosítani a Deutsch Klubnak be kellene
jelentkeznie abba az épületbe. Javasolta, hogy döntsenek abban egyenlőre, hogy a Rákóczi
Ferenc út 25. szám alatti épületet kijelölik használatra a Deutsch Klubnak.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy akkor most hova tudnak menni?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Galambosné Wágner Éva elnöknek sikerült
kiharcolnia, hogy addig nem költöznek ki, amíg nem tudnak hova menni. Ha majd egy esetleges
pályázati lehetőség ezen múlna, akkor valóban be kellene jelentkezni a Rákóczi Ferenc út 25.
szám alatti épületbe.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy azt érti, hogy bejelentkezik oda a
Deutsch Klub, de működni is kell valahogy.
Megkérdezte, hogy az Igazgató Asszony elzárkózik az elől, hogy még pár hónapot az iskolában
maradhasson a Deutsch Klub?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a Polgármester Asszony beszéljen az Igazgató
Asszonnyal, hogy mindaddig amíg nem tud a Klub hova menni, addig maradhasson. Ha az
Igazgató Asszony ilyen negatívan áll a dolgokhoz, akkor miért támogatná.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nem hiszi el, hogy ezt nem lehet
megbeszélni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a város egyik nemzetiségi programjai
közül a legjelentősebb a „Nagymama konyhája” című rendezvény, aminek a költségeit ingatlan
felújításra kell majd költeniük -ami nem is lesz a Klub tulajdona- biztos érinteni fogja a
rendezvény megtartását. Továbbá elmondta, hogy véleménye szerint az egyik legfontosabb
szervezetről van szó, illetve legaktívabb szervezet. Nem egyeztetett az ÁMK Igazgató
Asszonnyal, de azt gondolja, hogy a Történeti Tékának lenne egy olyan terme, amit
használhatna a Klub múzeumi kiállításra a tetőtéri közösségi térrel együtt.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta mindenki az észrevételét ezzel kapcsolatban. Viszont
abban dönteniük kellene, ha a Deutsch Klub elfogadja, akkor a Rákóczi Ferenc út 25. szám
alatti ingatlant rendelkezésükre bocsájtják.
Kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
56/2018.0V.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Deutsch Klub
elhelyezése ügyében úgy döntött, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Rákóczi Ferenc út 25. szám alatti üresen álló bérlakást a Sásdi Deutsch
Klubtovábbi működése céljából a Klub részére biztosítja.
Határidő: igény szerint
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy majd abban is dönteni kellene, hogyha esetleg
sürgősen ki kell költöznie az iskolából a Deutsch Klubnak, akkor ideiglenes helyet kell
biztosítania. Amíg a Rákóczi Ferenc út 25. szám alatti épület nem lesz felújítva a Klub a
Közösségi Ház szakkör termébe tudna költözni, ahol a foglalkozásokat meg tudják tartani.
Sajnos az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok mind lakottak, más helyet nem tudnak
ajánlani.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Deutsch Klub egy államilag kezelt épületbe
szívességi használó. Semmilyen szerződése nincs tudomása szerint, annak kell örülni, hogy 34 évig jó helyen voltak. Valóban az önkormányzat kötelessége egy ilyen aktív életű Klub méltó
elhelyezése. Feltételezi, hogy valami szakmai oka lehet, hogy Deutsch Klubnak el kell mennie.
A jövő évre össze lehet hozni különböző támogatások révén, szoros együttműködéssel, hogy
meglegyen a végleges helye a Klubnak. Tovább erről beszélni nem érdemes.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy amiben kellett abban most döntöttek.
A költözést illetően a következő testületi ülésen vissza fog jönni ezzel a témával.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy lesz erre egy írásos dokumentum?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy igen, ezt fogja kérni.
Az állami fenntartású Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola, Sásdi Általános Iskola igazgatói,
a Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatói pályázatainak véleményezése
napirendi pont tárgyalása előtt 5 perc szünetet rendelt el.
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5./ Az állami fenntartású Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola, Sásdi Általános Iskola
igazgatói, a Baranya Megyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatói pályázatainak
véleményezése
Előadó:Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mind a három intézménynél külön kell szavazni.
Az első, amiről szavazni kellene a Sásdi Általános Iskola igazgatói pályázata, Kovács Lilla
pályázata.
Javasolta a testületnek, hogy támogassa Kovács Lilla igazgatói pályázatát.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodással a
Sásdi Általános Iskola igazgatói pályázatának véleményezése ügyében érvényes döntést
nem hozott.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a következő a Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola
igazgatói pályázata, Szilágyi Lajos az egyetlen pályázó pályázata.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottságának véleménye az volt,
hogy szerencsésebb lett volna, ha van a nevelőtestületből is pályázó. De ennek hiányában a
Bizottság eltudja fogadni az egyetlen pályázónak a kinevezését.
Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzon a Sásdi Alapfokú Művészeti
Iskola egyetlen igazgatói pályázatával kapcsolatban.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
57/2018.(IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázati eljárásában a benyújtott
egyetlen pályázatban foglaltakat, Szilágyi Lajos pályázó kinevezését helybeli, a
nevelőtestületből érkezett pályázat híján el tudja fogadni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az utolsó, amiről szavazni kellene a Baranya
Megyei Pedagógia Szakszolgálat főigazgatói pályázata, Benkő Vanda az egyetlen pályázó
pályázata.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottságának az álláspontja, hogy
fogadja el a testület az egyetlen pályázót.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Baranya Megyei
Pedagógia Szakszolgálat egyetlen főigazgatói pályázatát.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
58/2018.(IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Baranya
Megyei Pedagógiai Szakszolgálat intézményvezetői pályázati eljárásában a
benyújtott egyetlen pályázatban foglaltakat, Benkő Vanda pályázó kinevezését
el tudja fogadni.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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6. /Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgatói megbízása
Előadó:Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előterjesztést mindenki megkapta. Sásd
Város Német Nemzetiségi Önkormányzat 3 igen szavazattal, a nevelőtestület 100%-a, az
alkalmazotti közösség 29 igen és 1 nem szavazattal és a Szülői Munkaközösség is támogatja
Gálné Banizs Gabriella pályázati kiírás mellőzésével történő igazgatói megbízását. Tehát az
összes érintett szervezet támogatja Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató pályázati eljárás
lefolytatása nélküli ismételt megbízását.
Kérte a testületet, hogy döntsön a korábbi döntésének megfelelően és a beszerzett nyilatkozatok
figyelembe vételével az igazgatói megbízásról.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
59/2018.(IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Gálné Banizs Gabriella nyilatkozata, a Sásdi
Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegység nevelőtestületének
és Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának egyetértése, a Sásdi Általános
Művelődési Központ alkalmazotti közössége és a Sásdi Általános Művelődési Központ
Óvodája és Bölcsődéje szülői szervezete támogató véleménye alapján pályázati eljárás
lefolytatása nélkül Gálné Banizs Gabriella részére a Sásdi Általános Művelődési Központ
intézményvezetői (magasabb vezető), igazgatói megbízást ad 2018. augusztus 1-jétől 5 évre,
2023. július 31-ig. Az igazgató vezetői pótlékát a pótlékalap 40 %-ában határozza meg a
képviselő-testület.
Határidő: megbízás meghosszabbítására 2018. július 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
7. /ÁMK Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi beszámolója
Előadó: Meggyesi Mónika intézményegység-vezető
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Meggvesi Mónika intézményegység-vezető elmondta, hogy a munkaterv, illetve a 2017. évi
beszámoló az EMMI által elkészített sablon alapján készült. Ez egy új rendelet, ezentúl minden
évben ugyan ilyen formában kell elkészíteni. A beszámoló tükrözi a Minisztérium felé már
leadott statisztikát. Ez csak a Könyvtárat érinti és nem Közösségi Ház szinten. A munkatervben
vannak kifejtős részek, ahová belefogalmazták a tavaly év végén könyvtári szakfelügyelet
vizsgálatakor megállapított hiányosságokat (hogyan és mikorra tudják pótolni), ezt a Csorba
Győző Könyvtár gyűjti össze a Megyével és továbbítja a Minisztérium felé.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az ÁMK Művelődési
Központ Könyvtára 2017. évi beszámolóját és munkatervét.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
60/2018. (IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Városi Könyvtára 2017. évi beszámolóját és
a 2018. évi munkatervét elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
8./A Sásd Dózsa György utca és környezetének csapadékvíz elvezetésével (TOP-2.1.3-15BA1-2016-00010 azon.sz.) összefüggő többletköltségek finanszírozása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy egyeztető megbeszéléseket folytattak a
kiválasztott kivitelezővel. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság már előzetesen
megbeszélte ezt a napirendi pontot.
Dr. Kaidon Béla ietrvző elmondta, hogy a Kossuth Lajos utca és a Dózsa György utca
elágazótól érintett szakaszról beszélnek a csapadékvízelvezető TOP-os pályázattal
megvalósítandó csapadékvízelvezető rendszer kiépítéséről. Ennek 2016-ban a pályázathoz
elkészített költségvetése bruttó 14.086.129 millió Ft volt. Ennyi pályázati pénzük van a
feladatellátásra. Idén nem kellett közbeszerzést meghirdetni, viszont 5 ajánlatkérőt meg kellett
keresniük. A következő cégeket kérték meg: Investment Kft., Méje Kft., Szedibau Kft., Sió 200
Kft. Az 5-ből kettő nem adott ajánlatot. A Szedibau 31.807.528 Ft-ra, az Investment Kft.
31.743.650 Ft-ra és a Méje Kft. pedig 22.893.857 Ft-ra adott ajánlatot. A Polgármester Asszony
egyeztető megbeszélést hívott össze, a cégek el is jöttek és közösen egyeztettek. A cégek azt
ígérték, hogy újból felülvizsgálják az ajánlatukat, hátha tudnak kedvezményt adni, de az a
válasz jött vissza, hogy nem tudnak. A pályázatban 8.807.728 Ft hiány van. Ennek a
pályázatnak a megvalósításához ennyi összeggel kell hozzájárulnia az önkormányzatnak. Az
elvezető rendszer kiépítését muszáj megcsinálni mind a Dózsa György utcai csapadékvíz
elvezetése, mind az uszoda beruházáshoz kapcsolódó beruházásként.
Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta,
hogy 8,9 millió Ft-ot kell az önkormányzatnak hozzá tennie a pályázat megvalósításához. Nincs
választási lehetőség, mivel muszáj megcsinálni a csapadékvízelvezetést. Természetesen
folytatni kell és be kell vállalni ezt az összeget. Javasolt, hogy fogadják el, hogy 8,9 millió Fttal egészítsék ki a beruházás befejezéséhez szükséges forrást.

16

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a csapadékvízelvezetési munkákkal
a Méje Kft.-t bízza meg 22.893.857 Ft összegben, továbbá a pályázati összeg és az ajánlat
összege közti különbözeiét (8.807.728 Ft) saját költségvetése terhére biztosítsa.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
61/2018. (IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásd Dózsa György utca és
környezetének csapadékvíz elvezetési (TOP-2.1.3-15-BA1 -2016-00010
azonosító számú pályázat keretében) munkákkal a Méje Kft.-t (7400 Kaposvár,
Munkácsy Mihály utca 78.) bízza meg.
A Képviselő-testület a Kft. árajánlatát 22.893.857 Ft összeggel elfogadja,
továbbá a pályázat megvalósítása érdekében a pályázati összeg és az ajánlat
összege közti különbözeiét - melynek összege 8.807.728 Ft - saját költségvetése
terhére biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fentieknek megfelelő
vállalkozási szerződés megkötésére.
Határidő: 2018. május 8.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
9./A Sásdi Gondozási Központ energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008
azon.sz.) során felmerült pótmunka igények meghatározása, forrás biztosítása
ElőadórRabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsági ülésen ezt a napirendi pontot is részletesen megbeszélték és megismerték a
költségvetést. Ezek a pótmunkák azért kerültek a testület elé, mert az intézményvezetőkkel
egyeztetve és sokszori helyszínbejárást követően észrevételek merültek fel. Ez a pályázat belső
felújításokat nem tartalmaz. Mivel felújítás folyik az épületen és amit fontos lenne megcsinálni
(felmerült hiányosságok, pótmunkák), azokat meg kell most csinálni.
Jelezte, hogy Székely Szilárd tanácsnok megérkezett a testületi ülésre.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági
ülésen nagyon részletesen átbeszélték azokat a pótmunka igényeket, amik jelentkeztek. A
Bizottság a pótmunkák egy részét indokoltnak tartja. A kivitelezővel átbeszélték a pótmunka
igényeket, amiket a pályázat eleme is tartalmazott. A pótmunka igény költségvetését is
megküldte az Investment Kft., több mint 28.500.000 Ft-os költségvetést kaptak. Elég
részletesen lebontva egyes munkafázisokra, hogy hogyan adódik össze. Azokat a pótmunkákat
szeretné felolvasni, amiket a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogatott és
javasolni fog a testületnek: a Szociális Szolgálat mozgáskorlátozott vizesblokkjának
kiegészítése bruttó 474.400 Ft-os költséggel, a Szociális Szolgálat raktárából vizesblokkok
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kialakítása bruttó 2.631.451 Ft-tal, a tetőfedés Rákóczi út felőli nyugati tetőrész maradna, mert
viszonylag jó állapotba van, viszont a keleti része és az L alakú rész is teljes rossz állapotban
van (új lécezés, új cserép, fóliázás), tehát ez lenne megcsinálva. A cég felmérése szerint ez a
tetőfedés bruttó 8.804.554 Ft lenne, ebből 1 millió Ft-ot lehúztak, mert nagyon drága cserepet
írtak az ajánlatra. Az olcsóbb cseréppel 7.804.000 Ft lenne a tetőfedés. A következő pótmunka
a védőnői ajtó befalazása bruttó 100.000 Ft-ért, aztán a védőnői vizesblokk felújítása 581.970
Ft-ért. Ezeknek a munkáknak az elvégzése indokolt. Ezek a munkák összesen bruttó 11.720.000
Ft lesz. Ebből az összegből majd még megpróbálnak lefaragni. Figyelembe kell venni ehhez az
összeghez 1,5 millió Ft-ot pluszba, ez pedig az érvényes pályázatuk felülvizsgálata során bukott
ki a kazánház. Az Irányító Hatósághoz írtak a kazánházkialakításával kapcsolatban, hogy ez a
pályázat része. A közreműködő szerv szerint a kazánház kialakítása nem a pályázat része.
Jelenleg várják a választ, de tartalékolni kell rá pénzt. Az Arad u. 1. szám alatti ingatlan
felújítására pluszba 13.220.000 Ft többletköltség jelentkezne a pótmunkákkal együtt. Ebbe
nincs benne azon helyiségek festése, amelyek a pótmunkákat nem érinti. Az energetikai
pályázat a festést nem tartalmazza.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a csapadékvízelvezetés 8,9 millió
Ft pluszt fog jelenteni. Az Arad u. 1. felújítására 13,5 millió Ft plusz jelentkezik. A majd
említett másik pályázati lehetőségük Sásd, Dózsa György utcai járdák felújításának önereje 4
millió Ft-tal fogja a költségvetésüket terhelni. Ezeket az összegeket összeadva ez 25,1 millió Ft
és ezt kell kezelni a költségvetésük szintjén. Ebből 5 millió Ft-ot terveztek az Arad u. 1. ingatlan
tetőfelújítására a költségvetés elfogadásánál. Polgármesteri információ alapján, illetve úgy
látják, hogy a tanuszodához félretett 10 millió Ft-ra nem lesz szükség a költségvetésükbe, tehát
ezt is ide lehet rendelni és ez már 15 millió Ft. így 10 millió Ft marad, amit még hozzá kellene
rakni. Ezt a korábbi döntések és a mai meghozott döntést illetően lesz majd olyan forrás
lehetőségük, hogy az iparterületet értékesítik, amelyből 4,8 millió Ft-ot várnak és a Fáy András
u. 38. szám alatti lakás értékesítéséből 3.750.000 Ft-ot várnak. Ezek értékesítése 8,5 millió Ft
plusz forrást biztosítanak számukra. így már csak 1,5 millió Ft-ot kell kezelniük a
költségvetésük egyéb forrásaiból, amit meg tudnak tenni. Ezeknek az átcsoportosítások
tükrében bevállalható ez a három plusz nagy szabású költség.
Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta,
hogy ezek azok a minimális követelmények, amiket mindenképpen meg kell csinálniuk.
Gyakorlatilag a sásdi költségvetés jó esetben 0 Ft, rosszabb esetben 1,5 millió Ft hiány.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az Arad u. 1. tetőfelújításával kapcsolatban
szeretne hozzászólni. Az lenne a javaslata, hogy nézessék meg más szakemberekkel is ezt a
tetőt, mert úgy gondolja, hogy töredékéért meg lehetne ezt csináltatni. Mindenképpen kéme
ajánlatot más cégektől (helyitől, környékbelitől). Azt javasolná, hogy a testület ne kössön
szerződést 9 millió Ft-ra, hanem járjanak utána először.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy akkor már érdemes lenne a Rákóczi út 25. szám alatti
ingatlan tetőszerkezetét is megnézetni és árajánlatot kérni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy teljesen egytért Székely Szilárd tanácsnok
javaslatával, mert véleménye szerint is nagyon drága lenne a tetőfelújítás.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el az Arad u. 1. felújítása
során felmerült pótmunkákat és biztosítson ezekre a munkákra 13,5 millió Ft-ot saját
költségvetése terhére.
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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 Képviselő-testületének
62/2018. (IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Gondozási Központ
energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-15-BA1-2016-00008 azonosító számú
pályázat keretében) során felmerült pótmunkákkal (Szociális Szolgálat
mozgáskorlátozott vizesblokkjának kiegészítése, Szociális Szolgálat raktárából
vizesblokkok kialakítása, tetőfedés, védőnői ajtó befalazása, védőnői vizesblokk
felújítása)egyetért. A pótmunkákra 13,5 millió Ft-ot különít el, melyet saját
költségvetése terhére biztosít.
Határidő: 2018. május 1., illetve folyamatos
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
ÍQ./Pályázat a Sásd, Dózsa György utcai járdák felújítására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsággal már részletesen átbeszélték. Megjelent a Minisztérium által egy pályázat kiírás
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására. Ebbe szerepel belterületi
utak, járdák, hidak felújítása. Amit maximálisan lehet nyerni ebbe a pályázatba az 15 millió Ft,
de hozzá kell tenni 25% önrészt (4.009.953 Ft).Az álláspontjuk a következő volt, hogy a Dózsa
György utcai járdákat jobbról, balról teljes egészében térkővel burkolva csinálják meg. A
jelenlegi beton feltörésével és elszállításával együtt. Többek között azért is választották ezt a
célt, mert eleve az uszoda előtt nincs járda és az önkormányzatnak kell megépíteni, a kerékpárút
projekt ezt a szakaszt fogja érinteni és a Zöldváros projekt kifejezetten érinti fejlesztési
területként a Dózsa György utcát, de a járda felújításra már nem jutott keret. Polgármester
Asszonnyal egyeztetve megbeszélték, hogy a Dózsa György utcai járdafelújítás legyen a fő
csapásirány. Az érintett szakasz 900 ffn és 1,30 szélességű átlaggal számoltak. Ennek a
költségvetését Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével számolták
ki. 1 fm-t 11.900 Ft+Áfával számoltak, tehát a 900 fim összesen 13.602.000 Ft lenne. A
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság azt javasolta, hogy fm-t növeljék meg
annyival, hogy legalább 17 millióig érjenek el. így 230 méter még bele fog férni és akkor
folytatnák a járdák felújítását az Erzsébet utca felé legalább az egyik oldalon a keresztig.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ebből probléma lesz, hogy csak az egyik oldalon
lesz az Erzsébet utcában megcsinálva a járda.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy lehet a másik oldalt is.

19

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azért gondolták az egyik oldalon, mivel a másik
oldalon lesz majd a kerékpárút.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a fő csapásirány a Dózsa György utca maradjon.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az önkormányzati feladatállátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2018. évi pályázati felhívásra, önkormányzati
járdafelújításra nyújtson be pályázatot.
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 Képviselő-testületének
63/2018. (IV.26.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati
feladatállátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 2018. évi pályázati
felhívásra pályázatot ad be a felhívásban feltüntetett pályázati alcélok c) pontja
alapján önkormányzati járdafelújításra.
A pályázati cél konkrét meghatározása: a Sásd belterületi 118. hrsz-ú Sásd,
Dózsa György utca járdáinak felújítása.
A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. által készített felújítási árajánlat
alapján a Dózsa György utca mindkét oldalán a meglévő és erősen
elhasználódott, több helyen balesetveszélyes betonjárda feltörése, elszállítása
majd a helyére szürke díszburkolattal és szegélykővel járda építése összesen 807
fm hosszan 1050 m2 díszburkolat beépítésével és 1210 m2 területen bontással és
aljzatkiegyenlítéssel.
A tervezett bekerülési költség nettó 12.628.310.- Ft + 27%-os Áfa 3.409.643.Ft, együttesen bruttó 16.037.953.- Ft.
A pályázati kiírás 5. pontjára figyelemmel a fejlesztési költségnek legalább a
25%-át önrészként az önkormányzat köteles biztosítani, ezért az önkormányzat
2018. évi költségvetésének terhére a Képviselő-testület a bruttó fejlesztési
költségből önerőre 4.009.953.- Ft-ot (25%) biztosít, e célra elkülönít. Az
igényelt pályázati támogatás összege: 12.028.000.- Ft (75%).
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a pályázat beadására.
Határidő: 2018. május 2.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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11-/A Sásd Fáv András u. 38.1. emelet 6. ajtó szám alatti üresen álló bérlakás értékesítése
Előadó:Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta az előterjesztést. Az
önkormányzat tulajdonában lévő lakás megüresedett, így a további hasznosításáról,
értékesítéséről kell dönteniük. Értékbecslés készült a lakásról, mely 3.750.000.- Ft-ról szól.
Javasolta a testületnek, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Fáy A. u. 38. 1. emelet 6.
ajtószám alatti lakást hirdesse meg eladásra az értékbecslésben meghatározott 3.750.000.- Ft
ért.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
64/2018.(IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/1 tulajdonában lévő Sásd,
Fáy A. u. 38. 54/12/A/6 hrsz-ú I. emelet 6. ajtó szám alatti lakását meghirdeti
eladásra az előzetesen elkészített értékbecslésben meghatározott 3.750.000.- Ft
ért.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
12./Az önkormányzat közmű gördülő fejlesztési tervében meghatározott időarányos
fejlesztési igények
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottsági ülésen már átbeszélték. Múlt hét folyamán felkereste Kalenics János és Vadas Zoltán
és személyesen egyeztettek erről a dologról. Tegnap meg is küldték az írásos anyagot.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiküldésre került az írásos anyag. Felsorolta a kiadott
anyagban szereplő munkákat, amiket a szolgáltatónak el kell végeznie. Ezekre a munkákra van
elkülönítve pénz a rekonstrukciós keret terhére. Az a kérése az üzemeltetőnek, hogy járuljon
hozzá a testület a és hatalmazza fel a polgármestert, hogy ezeket a munkákat végezzék el. A
szennyvíztelep felújítása elengedhetetlen lesz majd pár év múlva, erre pénzt kell tartalékolni.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2018-2032. évi gördülő fejlesztési
terv megvalósítása érdekében a 2018. évre tervezett tételeket a biztonságos üzemeltetés
érdekében rendelje megösszesen 16.400.000 Ft+Áfa összegben.
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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 Képviselő-testületének
65/2018. (IV.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2018-2032. évi gördülő
fejlesztési terv megvalósítása érdekében a 2018. évre tervezett munkákat a
biztonságos üzemeltetés érdekében megrendeli összesen 16.400.000 Ft+Áfa
összegben az alábbiak szerint:
- vezeték kiváltás tervezése és kivitelezése Sásd, Fáy u. Ná 80 Ac, 230 m (Ossz
Fáy=511 m) kiváltása DK 90 KPE, PE 100 SDR11 (6.000.000 Ft+Áfa)
- tűzcsap csere 7 db Sásd, Gárdonyi u. 2., Gárdonyi u. 76. sz., Rózsa u. 26, Arany
sarok, Mártírok u. 013/2 hrsz., Vasút-Zrínyi sarok, Rákóczi KPM előtt
(1.900.000 Ft+Áfa)
- vezeték kiváltás tervezése és kivitelezése Sásd Kossuth Lajos u. 210 m NÁ 80
vegyes csőanyag (6.000.000 Ft+Áfa)
- aerzen légfúvó sűrítő fokozat cseréje 1 db mennyiségben (1.300.000 Ft+Áfa)
- forgódobosfinomszűrő cseréje SBR térben (1.200.000 Ft+Áfa).
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására,
megkötésére.
Határidő: 2018. május 30.
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.

Rabb Győzőné
polgármester
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