
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 31. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

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

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Pál Csaba, Urvald Péter, Hausmann Mária, 
Székely Szilárd képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, mint a 
jegyző megbízottja, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol: Pintér Gábor képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7 
fős képviselő-testületből jelenleg 6 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül a beszámoló a Sásdi Szociális 
Szolgálat működéséről napirendet utolsó napirendi pontként tárgyalják meg és még az alábbi 
napirendi pontot tárgyalják meg:

- Aktuális pályázatok

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. / Dömse Tamás iparterület vásárlásának újra tárgyalása
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgármester

3. / Beszámoló az ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2017. évi munkájáról
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Meggyesi Mónika intézményegység
vezető

4. / Szociális étkeztetés szabályozásának felülvizsgálata, rendelet módosítás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Ösztöndíjalapítása a hátrányos helyzetű tanulók/hallgatók számára
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző
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6. / Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi
Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről
Előadó: Nagy Szilvia intézményvezető, Koszorús Tímea aljegyző

7. / Aktuális pályázatok
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8. / Sásd Városi Sportkör beszámolója a 2017. évről
Előadó: Gáspár János Sásd Városi Sportkör PÜ felelős

9. / A Sásd, Arad u. 1. sz. alatti ingatlan tetőfelújítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt ügyvezető

10. / Beszámoló a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

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 május 12-én volt Sásdon a Mentők nyílt napja, 
melyen részt vett. A Novaflex Kft. ügyvezetője Maros Ernő ajándékot, egy új korszerű 
mentőstechnikai eszközt adott át a Sásdi Mentőállomás részére.
A GYEP-el kapcsolatban kapott egy levelet, amibe leírták, hogy átadásra került a forráselőleg 
és még egy kis türelmet kémek az összeg utalásáig.
Niedling Tamás levél formájában kereste fel az önkormányzatot azzal, hogy császárfát szeretne 
termeszteni és a fák locsolását a Baranya csatornából szeretné megoldani. Szeretné, ha Sásd 
Város Önkormányzata engedélyezné ezt. Niedling Tamás már a Vízügyi Igazgatóságot 
felkereste ez miatt és végül is engedélyt adtak rá nekik. Mivel Bódog Tamás műszaki 
ügyintézővel nem tudott egyeztetni, ezért ebben az ügyben nem tudnak dönteni, csak 
tájékoztatta a testületet. Tehát következő testületi ülésen visszatérnek rá.
A Kossuth Lajos utca lakói is írtak levelet mobilgarázsok kialakítása miatt. Csak megemlítette, 
de majd ezt is következő ülésen tudják tárgyalni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy annyi a kérése, hogy amikor ezt tárgyalják 
akkor vizsgálják meg a többi lakótelep környékét is, főleg a Deák teret.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy kapott egy névtelen panasz levelet a Kaposvár 
úti buszmegállóval kapcsolatban, hogy milyen koszos, nincs takarítva, kivannak törve az 
üvegek, kamera kellene, télen térdig érő hó van.. .stb. Az illető valószínűleg nem tud róla, hogy
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a buszmegálló felújítása folyamatban van és nekiálltak, még a közmeghallgatáson döntöttek 
erről februárban.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nekiálltak a buszmegálló rendbetételének. Az a 
véleménye a névtelen levéllel kapcsolatban, hogy aki nem vállalja névvel a levelének a 
tartalmát, azzal nem kellene foglalkozni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a MÁV-tól érkezett még levél a vasútpart 
kaszálásával kapcsolatban. Jelentős nagyságú zöld területről van szó és az önkormányzattal 
együttműködve szeretnék a kaszálást megoldani. Ez sajnos nem fog működni, mivel az 
önkormányzat a saját területei kaszálását is nehezen tudja megoldani. De majd személyesen 
fogja felkeresni az osztályvezető.
Az árkolási társadalmi munka nem jött össze, ezért beszélt Szabó Sándor vállalkozóval, hogy 
tegye rendbe a Hömyéki árkokat. Az ároktisztítást megtudják oldani, de ahol földmunkáról van 
szó, azt nem. Jövő hét folyamán fognak kimenni megnézni, hogy miről is van szó.
Megkereste Dr. Simonné Dr. Hódosi Szilvia azzal, hogy a vázsnoki úton 3-4 kóbor kutya 
tanyázik. Ezt már vázsnokiak is jelezték felé, mert a bicikliseket is megtámadják. Szólt ez 
ügyben a Jegyző Úrnak és kérte, hogy vegye fel a komlói jegyzővel a kapcsolatot, levél lett 
neki írva, telefonon kapta meg a levélre a választ.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy telefonon beszélték meg az ajánlatot. A Komlói 
Társulásba való csatlakozás lehetőségét tárgyalták meg, Komló fogadókész, tehát Sásd 
társulhat. A település lakosságszám arányában mindenképpen növelniük kell a 
befogadóképességét a telepnek. Kiszámolták a Sásdra jutó összeget, egyszeri beugróként 
értelmezhetik. 1,5 millió Ft-ot kellene Sásdnak kifizetni. Utána pedig 600-700.000 Ft-os éves 
tagdíjat.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ebben nem kell most dönteni, Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megfogja tárgyalni és visszajön ezzel a dologgal a 
következő testületi ülésre. A másik dolog pedig az, hogy többen is jelezték felé, hogy a sok 
kutyát sétáltató nem szedi össze a kutyája ürülékét főleg olyan helyen, ahol gyerekek játszanak. 
A kutyákkal kapcsolatban lehetne egy felhívó levelet kiküldeni a városba. Mindenki próbálja 
meg a saját kutyáját az udvarán belül tartani.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ebrendészettel kapcsolatban kaptak egy felhívást 
a Kormányhivataltól, mindenképpen olvassák el az összefoglalót a társulás kérdésében való 
döntéshez.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kerékpárút pályázattal kapcsolatban sajnálattal 
kell közölnie, hogy nem érkezett be érvényes mérnöki ajánlat határidőre. Nagyon rövid volt a 
kiírt határidő. Tehát ez érvénytelennek lesz nyilvánítva és újra kiírásra fog kerülni és valószínű, 
hogy szélesebb körben. Baranya megyében a mérnökök nagyon túl vannak terhelve.
Hétfőn találkozott Raabai ismerősükkel és beszélt vele, hogy szeretné Sásd a testvértelepülési 
megállapodást megújítani. Azt mondta, hogy ök is ugyan így gondolták. Szeptember 28-án a 
Vidám Kórusok találkozója előtt lenne egy ünnepi testületi ülés, ahol ez megtörténne. Ami 
miatt jött, az a Rákóczi Ferenc út 25. szám alatti ingatlan megtekintése, ahová majd a Sásdi 
Deutsch Klub fog kerülni. Mindenképpen fog kapni felajánlást a Deutsch Klub az ingatlan 
felújítására.

3



Dr. Jusztin2er János alpolgármester elmondta, hogy a testület 3 feladatot bízott rá, ebből 2- 
ről már beszámolt előző testületi ülésen. A 3-nak pedig május vége volt a határidő, ami most 
esedékes. Ez a magyarhertelendi üdülő ügye. Megkereste a társtulajdonos önkormányzatok 
polgármestereit és egyeztető megbeszélésre hívta őket. Akiket érdekelt a dolog, azokkal leültek 
tárgyalni 1 hete csütörtökön. Ezen a megbeszélésen részt vett Jegyző Úr, Bódog Tamás műszaki 
ügyintéző és Pál Csaba Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő is. 
Ez előtt készült egy szakvélemény, fel lett értékelve az ingatlan 6.750.000 Ft-ra. Molnár Gábor 
az oroszlói Polgármester Úr részéről volt egy komoly szándék arra, hogy Sásd tulajdonrészét 
megszerezze a magyarhertelendi üdülőből. Kb. Sásdé a háromnegyede az üdülőnek. Olyan 
előzetes megállapodást kötöttek a Polgármester Úrral, hogy Oroszló Sásd magyarhertelendi 
tulajdonrészének fejében felajánlja az Oroszlót a fonyódligeti lapos tetős nyaralóban megillető 
tulajdonrészét, azaz 7 % és 10%. Nagyjából értékben is fedi egymást a két tulajdonrész. Tegnap 
az oroszlói polgármester bevitte ezt a dolgot a testületé elé azzal, hogy támogassa a testület ezt 
a szándékát. A testület viszont 4:1 arányban leszavazta a polgármester szándékát. Azt javasolta, 
hogy újra keressék meg a összes polgármestert és most már azzal a céllal, hogy mik azok az 
azonnali beavatkozást igénylő feladatok és konkrét költségek, amikhez össze kell adniuk a 
pénzt. Sásdnak van a legnagyobb tulajdonrésze, nyilván Sásd fogja a költségek döntő részét 
állni. Más önkormányzat részéről nem érkezett ilyen irányú vételi szándék. Persze abban is 
gondolkodhatnak a többi önkormányzattal együtt, hogy meghirdetik eladásra. Egyenlőre így áll 
az ügy.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy érdemes lenne még egy kört fútni ez 
ügyben.

Dr, Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy konkrét indokokat nem tud, hogy a 
testület miért nem támogatta a polgármesterét.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogyha a „B” verzióra kerülne sor, akkor jó volna az 
ingatlan tulajdonrészét másképpen is rendezni. Egy olyan ingatlanra épült az ingatlan egy része 
a sarka, ami nem az övék és annak van rengeteg tulajdonosa. Meg kéne indítani egy olyan 
szakértővel egyeztetett folyamatot, hogy legalább az a 7 önkormányzat maradjon csak a végén 
tulajdonos benne, mert meghirdetni eladni ebben a formában nem fogják tudni. Szerinte csak 
egy rossz térkép miatt van, de egy ingatlan szakértő biztos tudna ebben tanácsot adni és felül 
tudná vizsgálni ezt az ügyet. Régóta húzzák, halasztják.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy pár évvel ezelőtt, amikor erről elkezdtek 
beszélni, akkor lett megbízva Székely Szilárd tanácsnok az erdőbirtokosi üggyel. Ez ügyben se 
történt semmi.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy elmenne egy oroszlói testületi ülésre és nagyon szívesen 
megkérdezné, hogy mi az oka a döntésüknek.

Dr, Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az a javaslata, hogy az értékbecslésben 
megadott értéken hirdessék meg az üdülőt. Erről a szándékról értesíteni kell a többi tulajdonost 
is. Szerinte eladható ezen az áron az ismert átépítési, térképkészítési problémával együtt.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a Nagyvárad utcai árokról szeretne beszélni. Látta, 
hogy az önkormányzatnak közvetlenül dolgozik egy kotrógép. Amíg a gép itt van, addig a 
Nagyvárad utcai árkot is meg kellene vele csináltatni. Ugyanis az árok színültig van állott bűzös 
vízzel. Nem tudja, hogy mennyiért dolgozik a gép és kinek a megbízásából, de beszélni kellene
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vele, hogy mennyiért csinálná meg, vegyék fel vele a kapcsolatot. Az önkormányzaté az árok, 
de nem várja el, hogy ki is fizesse a munkát. Ő gyűjtött össze erre pénzt.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Bódog Tamás műszaki ügyintéző megadja az 
elérhetőségét.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ő 32 éve ott lakik és azóta áll a víz az 
árokba. Az a legnagyobb gond, hogy nem tudja senki, hogy merre lejtsen az árok.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy mindenképpen fog vele beszélni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy többen is jelezték, hogy a játszótereken és 
máshol is nagy a fű. Tudja, hogy emberhiány van, gondolja most is ez a helyzet.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 4 ember nyírja a füvet, sajnos nagyon kevés. 4 
napig a Balatonon voltak, mert ott is gondot jelentett a fűnyírás. Próbálják folyamatosan, 
mindenhol nyírni.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

76/2018.(V.31.) 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./Dömse Tamás iparterület vásárlásának újra tárgyalása 
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a testület az iparterület eladási összegéről már 
döntött a február 15.-i ülésen, amit nem is tud megváltoztatni, mivel NAV által felértékelt 
területről van szó. Az iparterület eladása közben probléma adódott, mivel a területet nem lehet 
megközelíteni csak átvezető híd építésével lehetne megoldani. Dömse Tamás már kért 
árajánlatot a híd megépítésére.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy múlt héten csütörtökön járt az 
önkormányzatnál a Dömse Tamás, amikor azt mondta, hogy a 4,7 millió+Áfa összeget sokallja
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a híd építése miatt. Mind a két fél részéről valamiféle engedményre lesz szükség és akkor talán 
megfognak tudni állapodni. Az önkormányzatnak muszáj a felbecsült összeghez ragaszkodnia. 
Annak viszont nincs akadálya mielőtt eladják, hogy arra költsön az önkormányzat. Az a kérdés, 
hogy az építésiköltséget, a bruttó 1,5 millió Ft-ot hogyan osszák meg?

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy fele-fele arányban javasolja megosztani az 
összeget.

Dömse Tamás vállalkozó elmondta, hogy ö nem így gondolja. Az összeget 1/3-ad és 2/3-ad 
arányban gondolta megosztani. A 1,5 millió Ft-ból fél millió Ft-ot bevállalná az 1 millió Ft-ot 
pedig az önkormányzat.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy adja el az iparterületet Dömse 
Tamás részére 4,7 millió Ft+Afa összegben úgy, hogy az átjáró híd építéséhez szükséges 
költségeket 1/3-adarányban a vevőt 2/3-ad arányban az eladót terhelje.

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

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

77/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dömse Tamás János Sásd, 
Jókai M. u. 2/a. szám alatti lakos részére értékesíti a Sásd 1513/3 hrsz.-ú 15534 
m2 nagyságú beépítetlen területet a korábban megállapított 4,7 millió Ft+Áfa 
összegű vételáron. Továbbá megállapodnak abban, hogy az ingatlan 
megközelítését biztosító átjáró híd építéséhez szükséges költségek 1/3-ad 
arányban a vevőt 2/3-ad arányban az eladót, azaz az önkormányzatot terheli úgy, 
hogy a munkálatokat az önkormányzat végzi el, ha a vevő a rá jutó összeget 
megfizeti az önkormányzatnak.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgánnester

3./Beszámoló az ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2017. évi munkájáról 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Meggyesi Mónika intézményegység
vezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot.

Meggvesi Mónika intézménvegység-vezető elmondta, hogy a képviselő-testület tagjai 
megkapták a részletes írásos anyagot, ezért hozzáfűzni és magát ismételni nem szeretne. Ha 
esetleg valakinek van kérdése szívesen válaszol rá.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy nem olyan régen tárgyalta a képviselő-testület az 
intézményegység egyik feladatának az elmúlt évi beszámolóját.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte az AMK dolgozóinak a munkáját és további 
sikeres munkát kívánt.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi AMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

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

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

78/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ 2017. évi munkájáról szóló beszámolót.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

4./Szociális étkeztetés szabályozásának felülvizsgálata, rendelet módosítás 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A 
múltkori testületi ülésen már a lényegét, szükségességét megbeszélték. A Kormányhivatal az 
engedélyezési hatóság javaslatának megfelelően dolgozzák át a szociális étkeztetésre 
vonatkozó helyi szabályokat. Mind a szociális rendeletet, mind a szakmai programot kell 
módosítani. Kis részben, de szükséges módosítaniuk.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott szociális rendelet 
tervezetet fogadja 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

7/2018.(VI.4.) számú 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.)

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a szociális étkeztetés 
szakmai programját.

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

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

79/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a Sásdi Szociális Étkeztetés szakmai 
programját.

Határidő: hatályba lépésre 2018. június 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Ösztöndíjalapítása a hátrányos helyzetű tanulók/hallgatók számára 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos anyagot. Az 
EFOP-3.9.2 pályázatukban van lehetőség arra, hogy az önkormányzat ösztöndíjat tud adni.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy partner benne az Általános Iskola is, már felvette 
velük a kapcsolatot, hiszen az elmúlt években végzett gyerekekről van szó. Javaslatot is kért az 
iskolától és kérte, hogy az információt juttassák el a most végző, ballagó fiataloknak is.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott hegyháti 
ösztöndíj alapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

8/2018.(VI.5.) számú önkormányzati rendelete

Hegyháti ösztöndíj alapításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

6./Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi
Család-és Gyermekjóléti Központ működéséről
Előadó: Nagy Szilvia intézményvezető, Koszorús Tímea aljegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy egyrészt az önkormányzat és a hatóságként eljáró 
jegyző gyermekvédelmi tevékenységét foglalják össze. Igyekeztek statisztikai adatokkal is 
alátámasztani a működésükről szóló beszámolót. Másrészt pedig az egyik legfontosabb 
gyermekvédelmi szolgáltatásról, a Gyermekjóléti Szolgálatról, illetve szerencsés helyzetben 
vannak, hiszen járás székhelyként ők működtetik az alapellátás felett lévő Gyermekjóléti 
Központot is. Tehát a Központ működésébe is kapnak belelátást. Az arról szóló beszámolót 
benne foglaltatik ebben a napirendben. Ha a Nagy Szilvia intézményvezetőhöz vagy az 
anyaghoz kapcsolódóan van valakinek kérdése, arra most van alkalom.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte az intézményvezetőnek és az intézmény 
dolgozóinak a munkáját.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el az önkormányzat 2017. évi gyermekvédelmi 
tevékenységéről és a Sásdi Család-és Gyermekjóléti Központ működéséről szóló beszámolót.

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

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
80/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja az önkormányzat 2017. évi 
gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi Család-és Gyeimekjóléti Központ 
működéséről szóló beszámolót.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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7./Aktuális pályázatok
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ennél a napirendi pontnál nem új pályázatokról 
fog beszélni. Az egyik a Dózsa György utca és környezetének csapadékvízelvezetése. Már 
április 26.-i testületi ülésen döntöttek abban, hogy a Méje Kft.-t bízzák meg a kivitelezési 
munkákkal 22.893.857 Ft összegben, továbbá, hogy a pályázat megvalósítása érdekében a 
pályázati összeg és az ajánlat összege közti különbözetet, melynek összege 8.807.728 Ft, azt 
saját költségvetésükből biztosítják. De az önerő összegét, a 8.807.728 Ft-ot módosítaniuk 
kellene 7.200.098 Ft-ra, mivel ennyire van szükség.
Javasolta a testületnek, hogy módosítsa az önerő összegét 7.200.098 Ft-ra.
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

81/2018.CV.31.) 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 keretén belül a kivitelezővel 22.893.857 Ft összegű 
vállalkozási szerződést kötött. Ez az összeg meghaladja a projektben 
rendelkezésre álló forrást. Ezért az önkormányzat vállalja, hogy 7.200.098 Ft 
összegű önerő biztosításával járul hozzá a pályázati célok megvalósításához.
A Képviselő-testület az önerő összegét saját költségvetéséből finanszírozza.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a másik pályázat a térfigyelő kamerarendszer 
kiépítése. Erről is már döntöttek, hogy beadják a pályázatot és be is fogadták az 
ötletpályázatukat. De most konkrétan a megvalósítás helyszíneiről kell dönteniük. Amire 
gondoltak az Újtemető bejárata, a sportpálya, játszótér és a Városháza. Más nem is férne bele a 
keretbe.
Javasolta a testületnek, hogy az előterjesztésben elhangzott területekre adja be a pályázatot. 

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

82/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot 
nyújt be a „A közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi 
programok és fejlesztések” című felhívás, kódszáma VP6-19.2.1-61-4-17 
keretében térfigyelő kamera rendszer kiépítésére. A pályázat megvalósítási 
helyszínei /hrsz:

Sásd, Újtemető bejárata a 694. helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú
úton

Sásd, Sporttelep és játszótér, 404/50 hrsz 
Sásd, Városháza 106/1 hrsz.

Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges önerővel rendelkezik, 
amelyet a 2018. évi költségvetése terhére biztosítja. Felhatalmazza a 
polgármestert az ezzel kapcsolatos hivatalos teendők elvégzésére.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

8./Sásd Városi Sportkör beszámolója a 2017. évről 
Előadó: Gáspár János Sásd Városi Sportkör PÜ felelős

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy a tavalyi évhez képest sok minden nem változott. 
Mindenki megkapta az írásos anyagot. Amire továbbra is szüksége van a Sportkörnek a 
működéshez (víz, villany, nevezési díjak, karbantartás, játékengedélyek, posta, nyomtatvány, 
könyvelési díj... stb) az önkormányzattól kapott támogatás.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy hány csapat működik?

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy jelen pillanatban utánpótlás szinten működik a 
labdarúgás több korcsoportban is. Aztán asztalitenisz működik.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kiadott anyagban nem érti az öltöző felújítás, 
festés, nyílászáró csere 2016-2017-es sportfejlcsztési program részt.

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy ez a 2016-os TAO-s pályázatuk, amiről szó van.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az ehhez szükséges önerőt Sásd Város 
Önkormányzata év eleji költségvetéséből biztosította. Többször szólt már ez ügyben, hogy 
lefog járni a határidő, június végével készen kellene lennie a munkáknak. Közölte a Buzási 
László elnökkel, hogy az önkormányzat semmilyen szakmunkást nem tud biztosítani. De a 
Buzási László azt mondta, hogy erre a munkára már megvannak az emberek. Tehát ezeknek a 
munkáknak neki kellene állni.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy az idei évben lenne lehetőség fűnyírótraktorra 
pályázni. Ehhez is szükség lenne önerőre, olyan 1,5 millió Ft-ra. A Sportkörnek 1 millió Ft 
állna rendelkezésére. Ezen is érdemes lenne elgondolkodni.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy fűnyíró traktorra biztos, hogy szükség lenne, 
mert ami jelenleg van az már öreg.

Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy kb. 15 éves 
és nagyon rossz állapotban van.

Rabb Győzőné polgármester megkérdezte, hogy a Sportkör be is adta a pályázatot?

Gáspár János PÜ felelős elmondta, hogy igen és nyertes is lett. Ehhez kellene önerőt 
biztosítania pluszba az önkormányzatnak 545.790 Ft összegben.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mielőtt erről az önerőről döntenek a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságnak kell megtárgyalnia.
Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásd Városi Sportkör beszámolóját a 2017. évről. 

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

83/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadottjegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a Sásd Városi Sportkör beszámolóját 
a 2017. évről.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

9./A Sásd, Arad u. 1. sz. alatti ingatlan tetőfelújítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Merk Zsolt ügyvezető

Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy kértek 
árajánlatot az Arad u. 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítására, mert az Investment Kft.—tői kapott 
árajánlat nagyon drága volt. Amit kértek árajánlatot nettó 2 millió Ft munkadíjról és bruttó 1,5 
Ft anyagköltségről szól. Célszerű megoldás az lenne, ha a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. kötne az önkormányzattal egy megállapodást, hogy erre a célra kap ekkora összeget, amivel 
el kell számolnia és a Kft. kötne szerződést az érintett vállalkozóval. Az tetőfelújításhoz az 
anyagot ők vennék meg.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogyha ennyi összegű támogatást adnak 
fejlesztési célra a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek, akkor a Kft. megoldja a munkát.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy nyújtson 3,5 millió Ft fejlesztési 
támogatást a Nonprofit Kft. részére az Arad u. 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítására.

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

84/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Városgazdálkodási 
Nonprofít Kft. számára 3,5 millió Ft céljellegű, fejlesztési célú támogatást nyújt 
az Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítása céljából.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erről szóló megállapodás 
megkötésére, aláírására.

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

ÍQ./Beszámoló a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről 
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Orbán Éva intézményvezető köszöntött mindenkit. Vetítés keretében bemutatta és ismertette 
a Sásdi Szociális Szolgálat 2017. évi működését, mely a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva 
van.

Pintér Gábor képviselő egyéb elfoglaltság miatt távozott a testületi ülésről.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte az Intézményvezető Asszonynak a beszámolót. 
Először az idősek napközi otthonáról szeretne pár szót beszélni. Nagy öröm számára, amikor a 
rendezvényeiken mindig számíthat rájuk. Észrevette, hogy a Klubba járó személyek mentális 
állapota sokkal jobb, mint az otthon lévőknél. Amikor az utcán találkozik a Klubba járókkal, 
mindig mosolyogva számolnak be, hogy éppen az nap mit fognak csinálni. Ez egy nagyon nagy 
pozitívum. Szinte minden hétvégét feláldoznak az otthon dolgozói a Klub szereplések miatt. A 
másik a házi segítségnyújtás amiről beszélni szeretne. Nagyon fontos dolog, hogy a helyi idősek 
el legyenek látva. Hétfőn felhívta az intézményvezető azzal, hogy 2 szociális gondozó 
felmondott a 3-ból. A jövő hét folyamán minden dolgozóval és az intézményvezetővel közösen 
leülnek beszélni és mind a két felet megszeretné hallgatni, tisztázni, mert szeretné tudni az okot. 
A harmadik gondozó sem biztos, hogy maradni fog. Fontos, hogy erről tudjon a testület, mert 
kötelező feladatuk a házi segítségnyújtás. Megkérte az Intézményvezető Asszonyt, hogy minél 
előbb hirdesse meg az állásokat.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy az anyagiak miatt történt ez vagy más okból?
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Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy az elmúlt években közel 15 alkalommal 
módosították azt a jogszabályt, ami a házi segítségnyújtásra vonatkozik. Volt egy időszak, 
amikor 9 embert kellett ellátni, aztán utána azt mondta a jogszabály, hogy lássanak csak el 5 
embert. Akkor legalább tiszteségesen eltudták látni a gondozottak. A jogszabály viszont most 
azt mondja, hogy a gondozók 15 embert is elláthatnak. A kollégák kétségbe estek, hogy most 
már 12 emberhez kell kijárniuk. A nappali ellátás dolgozói látják el a házi segítségnyújtásban 
dolgozók hiányát. Nagyon sok adminisztráció van, amit már nem ők csinálnak, mert levették a 
terhet a vállukról. Természetesen megfogja hirdetni az álláshelyeket, mást egyenlőre nem tud 
tenni.

Székelv Szilárd tanácsnok elmondta, hogy most 3-szor annyi embert kellene a gondozóknak 
ellátni ugyan annyi pénzért és egy idő után besokaltak.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy nem ugyanannyi pénzért, mert a tavalyi évben 
és idén is megkapták a cafeteria juttatást és úgy gondolja, hogy kicsit ez a dolog is motiválhatná 
őket.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi Szociális 
Szolgálat 2017. évi működéséről szóló beszámolót.
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

85/2018.(V.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a Sásdi Szociális Szolgálat 2017. évi 
működéséről szóló beszámolót.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.
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