Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. szeptember 26. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Pál Csaba, Székely Szilárd, Pintér
Gábor, Urvald Péter, Hausmann Mária képviselők, Dr. Kajdon
Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a
csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol:

Dr. Jusztinger János alpolgármester
Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei
Pétert, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. Megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Dr.
Jusztinger János alpolgármester jelezte, hogy késik, de érkezni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül még az alábbi napirendi
pontokat tárgyalják meg:
Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan energetikai felújításáról szóló tájékoztatót és
többletkiadás finanszírozását.
Sásd Város gasztroturisztikai fejlesztéseknek támogatás című LEADER pályázatra
beadott 49/2018. (III.27.) KTH. számú határozat módosítását.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 2./ és 7./ napirendi pontot cseréljék 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./

Óvodai csoport átlaglétszámtól történő eltérésének engedélyezése
Előadó: Gálné Banizs Gabriella AMK igazgató, óvodavezető

3./

Osztrák Köztársaság Raaba-Grambach településsel testvértelepülési megállapodás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4./

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra
kerülő rendezvényszervezésre a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívás a
Közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás keretében
Előadó: Nagy Lajos László PÜ irodavezető, projektmenedzser
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5./

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra
kerülő rendezvényszervezésre a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi felhívás a
Közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás keretében
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser

6./

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7./

A Rákóczi F. úti gyalogátkelő tervezésének újratárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8./

Tájékoztató a Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan energetikai felújításáról és a
többletkiadás finanszírozásának megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

9./

Sásd Város gasztroturisztikai fejlesztéseknek támogatás című LEADER pályázatra
beadott 49/2018. (III.27.) KTH. számú határozat módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

10./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária bizottság elnöke

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 10./ napirendi pontot
személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
1.

tárgyalása:

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

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülés augusztus 29. napján
volt. 2018. szeptember 3. napján elkezdődött a tanítás, személyesen részt vett a tanévnyitó
ünnepségen. Kovács Lilla igazgató asszony bemutatta a Sásdi Zeneiskola új igazgatóját. A
hivatalban személyesen is beszélgettek, kérte tőle, hogy a zenekarba is próbálják az új
növendékeket nevelni, tanítani. Elmondta, hogy mindenképpen tervei között szerepel, ő is jó
kapcsolatban áll Elek Péter zenekarvezetővel.
2018. szeptember 5. napján az Őszidő Klub szervezésében és meghívására Kalocsán volt
kirándulni, nagyon jól sikerült a kirándulás.
2018. szeptember 15. napján volt a Levendula Klub nyárbúcsúztató rendezvénye a Közösségi
Házban. Nagyon jól sikerült rendezvény volt. Megköszönte az ÁMK dolgozóinak, a
konyhásoknak, a Levendula Klubnak a segítségét.
2018. szeptember 10. napján helyszínbejáráson voltak a Sásd. Arad u. 1. szám alatti ingatlannál.
Mivel önálló napirendi pont lesz, ezért majd bővebb tájékoztatást ott fog mondani.
2018. szeptember 10. napján volt a nagyteremben egy megbeszélés HEP pályázattal
kapcsolatban.
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A megbeszélésen nagy érdeklődéssel vettek részt környékbeli polgármesterek,
intézményvezetők, falugondokok, civilszervezetek. Mindenki kézhez kapta az ezzel
kapcsolatos anyagot.
2018. szeptember 14. napján Szentlőrincen voltak a Lobbi partin, szűk körben képviselték
Sásdot, többen nem tudtak eljönni. Nagyon sok régi ismerőssel találkoztak, beszélgettek.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megérkezett a testületi ülésre.
Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Gál János mérnök úrral egyeztetést
folytatott a létesítendő kerékpárúttal kapcsolatban. Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr
lehetőséget lát a kerékpárút megvalósításában. Amikor itt járt egy geodétával együtt közösen
megnézték a helyszíneket. Az országgyűlési képviselő is arra kérte, mivel Oroszló is szeretné
a kerékpárutat, ami náluk a temetőhöz megy, hogy gondolkodhatnának a Téglagyár és
Felsőegerszeg vonalában is. Ezt nem találták annyira jó megoldásnak. Majd elmentek a sásdi
temető előtti útra. A mérnök úr hozott egy térképet, melyet megrajzolt. Székely Szilárd
képviselő úr segítségét is kérte abban, mivel képviselő úrnak vannak azon a részen érintett
földjei, hogy az ottani földtulajdonosokat majd közösen hívják össze ez ügyben. De mielőtt
összehívnák a földtulajdonosokat, ez előtt hívják ki a földmérőt és véglegesen jelölje ki, hogy
hol menne ez az út. Mindenképpen ez lenne a legfontosabb lépés mindenekelőtt.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy pontos mérés
kapjanak, elvégezhető ez már mezőgazdasági műszerekkel 2 cm-es pontossággal.
Rabb Győzőné polgármester véleménye szerint hívjanak inkább földmérőt, ez így akkor
teljesen hivatalos lenne.
Azért fontos, hogy tudják hol megy az út, mert lehet a baloldali területből, lesz olyan, ahol a
jobb oldali területből kell földterületet megvásárolni. Azért is fontos mindezeket tudni, mert 6
méterük van. Szükség van egy földárokra, ennek 1,5-2 méter szélesnek kell lennie. A
kerékpárúinak 3,25 méternek kell lennie. Ezután lenne egy korlát és utána pedig 3,5 méter
szükséges egy földes út, amit biztosítani kell a földtulajdonosoknak. Ezért fontos, hogy legyen
kimérve, kijelölve. Majd ezt követően kell felkeresni az érintett földtulajdonosokat, majd
szándéknyilatkozatot kellene aláírniuk. A hétfői megbeszélésen Molnár Gábor Oroszló község
polgármestere is részt vett. A mérnök úr elmondta, hogy a régi oroszlói kerékpárút
folytatásában miért nem tudnak gondolkodni, hiszen az ipari területnél, ahol veszélyes az
útszakasz, csak felüljáróval lehetne átmenni a másik oldalra. Ez nagyon megemelné a
költségeket. Tamás Ferenc vállalkozása előtt annyira kicsi az út, hogy ott nem férne el. A másik
oldalon pedig a Téglagyár miatt nem fér el a kerékpárút.
Az Irányító Hatóságtól megkapták a 6 hónap hosszabbítást, így februárban a kivitelei terveket
el tudják készíttetni.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elképzelhetőnek tartja, hogy
Mindszentgodisát és Sásdot összeköti majd a kerékpárút.
Rabb Győzőné polgármester a Gyerekesély Pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az
időközi fizetési igénylésével, jóváhagyásával kapcsolatban megkapták az engedélyt és így
időközi kifizetés történt, mely 49.508.064,-Ft.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ezért fontos, mert ebben a dologban az önkormányzat közel
40 mFt-ot megelőlegezett.
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Rabb Győzőné polgármester a csapadékvízelvezetéses pályázattal kapcsolatban tájékoztatta
a testületet, hogy szeptember 4. napján megtörtént a műszaki átadás-átvétel. Ami problémát
jeleztek feléjük, sajnos azzal nem tudnak mit kezdeni. Ezt csak úgy tudnák megoldani, ha az
úttest alatt lenne megfúrva. De ezt a pályázat nem tartalmazta. Az ott maradt szemetet is majd
el kell takarítani, de ez nem a pályázat része volt, tehát nem őket terheli, de mégis ígéret van
tőlük, hogy elszállítják.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok a 66-os hídiával kapcsolatban
elmondta, hogy az „átfúrjuk” jellegű dolog nem olyan egyszerű, ugyanis az ki van
mederlapozva, itt nem lehet furkálni, kiszedni sem semmit.
Javasolta, hogy írjanak egy tájékoztatólevelet a Közútkezelőnek, hogy az önkormányzat
megvalósított egy belterületi csapadékvízelvezetést, ami a Közút műtárgya közbeiktatásával
lehet teljesen megvalósítani. Mindenképp tájékoztatni kell a fejlesztésről, annak részletes
tartalmáról és arról, hogy pillanatnyilag ez a híd le van fenekelve és másfél méterrel
magasabban van, mint a vízelvezető árok. Ez a későbbiekben problémát jelenthet az ott lévő
területekre, a vízelvezetésre. El kellene érni, hogy eljöjjenek egy közös szemlére. Végső soron
nekik is vannak éves rekonstrukciós terveik, ezért kellene megvizsgálni a híd állapotát és a
rekonstrukciós terv alapján megcsinálhatnák a hidat.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megérkezett a testületi ülésre.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben ez
szerepelni fog. A jelenlegi helyzetet csak a híd rekonstrukciójával lehet orvosolni.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Szemem Fénye Alapítvány levelet írt
támogatás címén, a levélben 150 eFt támogatást kért. A levelükben leírták, hogy a település
gyermekeit is a múlt héten szállították. Azzal indokolták, hogy a gyerekeknek ne kelljen a
betegszállítóra várni, mert az nagyon sok időbe telik. Ez ügyben érdeklődött és kiderült, hogy
a környéken nincs olyan gyengén látó, vak gyermek, akit szállítottak volna. Véleménye szerint
ne nyújtsanak részükre támogatást.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a Támogató Szolgálatot ugyanezzel a feladattal
bízták meg.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy vak gyermek nincs is a környéken.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság végig járta a települést és megnézték az utak kátyúit. A testület még nem tudja
tárgyalni napirendi pontként, mivel a Soltút Kft-től még nem érkezett meg az árajánlat. Ha
megérkezik az ajánlat, akkor a bizottságot azonnal összehívják.
A bizottság ígéretet tett arra, hogy a Fáy A. utcában a teherautók és a buszok leállásának
problémáját is megnézik. Az érkezett levélben leírásra került, hogy azért szakadt ott le az út,
mert az autóbusz ott áll és várakozik.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta,
hogy ott jártak és megnézték a problémát.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ez a dolog más utcában is problémát
okoz. Az útnál, ahol aszfaltozva van, ott a busztól süllyedt meg az út.
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Rabb Győzőné polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy az Attila utcában, a Rózsa
utcában, a Mária utcában is el kellett küldenie a buszt, amikor ott parkoltak.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy jelöltek már ki helyet, de nem veszik igénybe.
Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint tegyenek ki súly korlátozó táblát.
Dr. Kaidon Béla jegyző nem tartja jó ötletnek, mert a lakosságot is hátráltatná a tábla.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta néhány út nem a nagy autóktól
süllyedt meg, hanem például felvágták, ásták és vezetéket fektettek le. A Hösök terén a szerviz
úttal is kellene foglalkozni, mert az ott lévő kátyúkat meg kellene javíttatni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a szerviz úthoz 1 év múlva hozzányúlnak.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy van olyan utca, amelyiket nem érdemes kátyúzni.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy erről majd a későbbiekben tudnak tárgyalni,
hiszen nincs meg az ajánlat.
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a doktornő előtti utca is nagyon rossz állapotban
van.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ott is jártak, bejelölésre került az ottlévő probléma.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 2018. október 3. napján az Emberi Erőforrások
Minisztériumából jönnek Sásd Város Önkormányzata közművelődési feladatellátása tárgyában
átfogó szakfelügyeleti vizsgálat lesz. A levélben kért dokumentációkat megkeresték ez ügyben.
A tavalyi évben a könyvtárnál volt ilyen átfogó vizsgálat.
Hétvégén lesz a város legnagyobb rendezvénye, mely a Vidám Kórusok Találkozója és a Borés Pitefesztivál. A Vidám Kórusok Találkozója szeptember 28. napján este 18 órakor kezdődik,
melyre mindenkit szeretettel vár. Ezen a rendezvényen kerül átadásra Nagy Csaba
országgyűlési képviselő úr részére a Sásd Városért Díj kitüntetés. Szeptember 29. napján lesz
a Bor- és Pitefesztivál. Mindkét rendezvényen lesznek a város testvértelepüléseiről delegációk.
Pintér Gábor képviselő megköszönte mindenki részére, aki támogatást nyújtott a Vidám
Kórusok Találkozója megszervezéséhez, külön megköszönte a testület támogatását. Mindenkit
szeretettel meghívott és vár a találkozóra.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok úgy látja, hogy az uszodánál
leálltak a munkák, ezért az ottlévő építőanyagok így tönkre mennek, ezért kellene levelet írni a
Nemzeti Sportközpontoknak.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy egy héttel ezelőtt járt itt az országgyűlési
képviselő, de korábban is jártak itt. Egyeztettek már sok mindenben. Tájékoztatta a testületet,
hogy az uszoda fűtésszerelés és a vízleállások is a múlt hét folyamán megtörténtek. A
továbbiakban a kőművesmunkák vannak vissza.
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Dr. Kaidon Béla jegyző bejelentette a megjelenteknek, hogy Szabó Sándorné köztisztviselő
kedvezménnyel ment nyugdíjba, az ő álláshelyét átmenetileg nem kívánja betöltetni.
Köszöntötte Tollár Mónikát, aki GYED-ről visszajött dolgozni.
Hausmann Mária képviselő megköszönte Vészi Adrienn köztisztviselő eddigi munkáját.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a zöldváros és piaccsamok pályázat támogatási
szerződései aláírásra kerültek. A zöldvárosoknál volt egy tételes költségvetés, amit
Polgármester Asszony megnézettetett, továbbá a tervező és a kivitelező találkoztak is,
megtörténtek az egyeztetések. Úgy tűnik, hogy a piaccsamoknál is beleférnek a költségekbe, itt
áfaigénylők is lesznek.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, mikorra igazak ezek az árak?
Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 2019. évi kezdésre
vonatkoznak ezek az árak.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a konzorciumi partnerük a Baranya Megyei
Önkormányzat Hivatala. A közbeszerzőt mindkét projektnél nekik kell kiválasztani,
meghirdették, kiválasztották és le is zárult már, erről még hivatalos értesítő nem érkezett. A
műszaki ellenőr kiválasztása az önkormányzat dolga, itt az előkészítések miatt szükséges. Van
egy évük arra, hogy az engedélyes terveket, illetve a tenderterveket elkészíttessük. A
közbeszerzési szakértő az első állomás, mivel vele kell első körben konzultálni, mert a tervek
is ide fognak tartozni. Legalább 5 építészeti irodát kell megkeresni. A közbeszerzési eljárás
előkészítése minden esetben az ő dolguk, majd a testületnek kell döntenie.
A mai napon a Drv Zrt-vel tárgyaltak az uszodához kapcsolódó közművek kiépítésére. Az
önkormányzat szerződési kötelezettsége, hogy oda a vizet, szennyvízleállást, aknát bevigyék.
Ez nem kis munka, hiszen nagy mennyiségű vízről beszélnek minden tekintetben, hiszen
megfelelő méretezésű csövekre van szükség és építési engedélyhez kötött. Ez a
tervdokumentáció már rendelkezésükre áll. A kivitelező kiválasztásáról, illetve a
finanszírozásról egyeztetettek. A megbeszélés eredménye az lett, hogy sikerült a Drv Zrt-vel
arra jutni, hogy a leállásokat, ami kb. 4-5 mFt-os költség lenne, a gördülő fejlesztési tervből
megvalósítható és bevállalták a kivitelezést is. A megbeszélésen külön kérte tőlük, hogy 1
hónapon belül kerüljön megvalósításra, hiszen ezután következnének a kőművesmunkák.
Amivel még tartoznak, de ehhez szükséges az építésvezetővel való egyeztetés, mely szerint
kerítést kell majd építeni az utcafronton és járdát is kell építeni. Két vezeték kiváltása is még
vissza van, amit megrendeltek. Az egyik a Kossuth L. utcai 150 méteres, itt a meglévő vezeték
helyett egy újat fektetnek le, a másik pedig a Fáy A. utcában. Biztosan mondható, hogy jövőre
a Kossuth L. utcai készen lesz, terveztetni kell.
Tájékoztatta a testületet, hogy a forgalmi csomópont utóellenőrzésére kerül sor. Ebben az
esetben egy ötoldalú megállapodás hiányzik.
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 Képviselö-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
110/2018.HX.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.

2./

Óvodai csoport átlaglétszámtól történő eltérésének engedélyezése
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, óvodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, ha az óvoda túllépi a létszámot, akkor a
fenntartó engedélye szükséges ehhez. A Humánügyek Bizottsága megtárgyalta a napirendi
pontot, az emelést támogatta, javasolta a testületnek elfogadásra.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta,
hogy a bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolta a testületnek.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy jogilag lehetséges, sőt indokolt is nevelési évközben
a csoportlétszám-túllépésnek az engedélyezése.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy engedélyezze a 2018/2019.
nevelési évben a Sásdi ÁMK Óvodájának 5 csoportjában a gyermeklétszám 24 főről 29 főre
történő emelését.
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 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
111/2018.(IX.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete úgy döntött, hogyu
a 2018/2019. nevelési évben a Sásdi ÁMK Óvodájának
5 csoportjában a maximális gyermeklétszám 20 %-os, 24 főről 29
főre történő emelését engedélyezi a nevelési év közben szükséges
felvételek érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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3./

Osztrák Köztársaság
Raaba-Grambach
megállapodás
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

településsel

testvértelepülési

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy írásban mindenki kézhez kapta az
együttműködési megállapodás tervezetét. Elmondta, hogy Ausztriában volt az
önkormányzatnak Raaba nagyközséggel testvértelepülési együttműködésük. Ausztriában
történt közigazgatási átszervezésnek köszönhetően Raabal és Grambachot egyesítették. Ezen
módosítás figyelembevételével Sásdnak nincs érvényes együttműködési megállapodása. Ezt
jelezték feléjük és a mostani látogatásukkor szeretnék mindketten aláírni.
Ennek aláírására szeptember 28. napján kerülne sor egy kis műsor keretében, melyre mindenkit
szeretettel vár.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott együttműködési megállapodást fogadják el és
ennek aláírására hatalmazza fel polgármestert.
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
112/2018.(1X.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd város és az ausztriai Raaba-Grambach nagyközség
között kötendő testvértelepülés együttműködés megerősítésére vonatkozó
megállapodást fogadja el.
Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: szeptember 28.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 4./ és 5./ napirendi pontot
tárgyalják együtt.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

4./

Az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra
kerülő rendezvényszervezésre a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi
felhívás a Közbeszerzési törvény 113. $ (1) bekezdése szerinti eljárás keretében
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser
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5./

Az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt keretében megvalósításra
kerülő rendezvényszervezésre a konzorciumi partnerekkel közös ajánlattételi
felhívás a Közbeszerzési törvény 113. § (1) bekezdése szerinti eljárás keretében
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző, projektmenedzser

írásbeli előterjesztések a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser elmondta, hogy a bizottsági
ülésen megtárgyalták a két pályázathoz kötődő tervezetnek a megjelentetését, illetve a
közbeszerzési eljárás keretében az ajánlattételi felhívásnak a megjelentetését. A testület már
többször tárgyalta a pályázatokat. Az EFOP 1.5.3. számú pályázatnál a rendezvények, az EFOP
3.9.2. pályázatnál a képzések ajánlattételi felhívása lettek meghirdetve.
Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő elmondta,
hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ennél a pályázatnál két közbeszerzési eljárás
lefolytatására is szükség lesz. Itt is rendezvények vannak, fejlesztő rendezvények iskolásoknak
és óvodásoknak szólnak. Majd ezt követően kerül sor a rendezvényekre, de akkor majd újra
kell tárgyalni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt ajánlattételi felhívást 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
113/2018.(IX.26.) KTFI. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt EFOP-1.5.3-16-2017-00080 azonosítószámú projekt
keretében megvalósításra kerülő rendezvényszervezésre a konzorciumi
partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési törvény 113. § (1)
bekezdése szerinti eljárás keretében elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt ajánlattételi felhívást fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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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 határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
114/2018.(IX.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt az EFOP-3.9.2-16-2017-00044 azonosítószámú projekt
keretében megvalósításra kerülő rendezvényszervezésre a konzorciumi
partnerekkel közös ajánlattételi felhívást a Közbeszerzési törvény 113. § (1)
bekezdése szerinti eljárás keretében elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6./

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a város mindig is csatlakozott a pályázathoz, van
igény a főiskolások, egyetemisták részéről az ösztöndíjra. Kérte a testületet, hogy idén is
vegyenek részt a pályázatban és biztosítsák a fiataljaik részére a lehetőséget. A csatlakozáson
túl arról is kell dönteni, hogy a testület kiírja a sásdi fiatalok számára az A és B típusú
pályázatot.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadják el aljegyző asszony
javaslatát.
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
115/2018.(1X.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019. évi
fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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7./

A Rákóczi F. úti gyalogátkelő tervezésének újratárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésen tárgyaltak erről,
akkor jelezte, hogy a következő testületi ülésre újra napirendre fogja tűzni. A lakosság részéről
névtelen levelet kaptak ez ügyben. 2017. március 30-án Gál János mérnök úr által megküldött
ajánlatot újra kiküldte a képviselők részére. Az ajánlatban minden részletesen szerepel. Ezt az
ajánlatot Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén megtárgyalták. Sásdon
aláíráskezdeményezés indult arra vonatkozóan, hogy a Sásd, Rákóczi úti óvoda bejárata elé
gyalogos átkelőhely létesüljön. Takácsné Somogyvári Mária elsősorban azért van itt, mert ő
képviseli ezt az ügyet. Személy szerint is csatlakozott ehhez a kezdeményezéshez, mert első
körben is támogatta ezt a kezdeményezést.
Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásd Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
elöljáróban elmondta, hogy annak idején az a vád, ami őt akkor érte, hogy a bolt miatt szeretnék
a gyalogos átkelőt, messze nem fedi a valóságot. Kb. 25 évvel ezelőtt is téma volt már, akkor
elhangzott, hogy a gyalogátkelőhelyet nem lehet megcsináltatni, mert a presszótól nem lett
volna meg a 100 m. Ez a probléma most elhárult. A 2./ napirendi pont kapcsán elhangzott, hogy
nagyon sok gyermek van az óvodában. Ha végig gondolják, először azt mondta a testület, hogy
pénzügyi problémák vannak. Utána nehezen megszületett az a döntés, hogy amennyiben
szakértői vélemény alátámasztja, akkor a gyalogátkelőhely megépülhet. Most a szakértői
vélemény alátámasztja, hogy a zebrára szükség van. Most jött egy újabb kifogás, hogy van-e rá
lakossági igény. Jelen pillanatban, de az összes aláírásgyűjtő ív nincs is nála, mert folyamatosan
gyűjtik, de itt most 639 db aláírás van a kezében. A lakosság részéről igenis van rá igény.
Nagyon sajnálja, hogy amiket aláírásgyűjtéskor hallottak, ezeket nem hallotta a testület. Többek
között olyan is elhangzott, hogy Sásdra nézve szégyen, hogy ilyenért is aláírást kell gyűjteni,
mert minden egyes településen szinte ezen intézmények előtt van gyalogátkelőhely. Nagyon
kíváncsi lesz a testület döntésére. Kijelentette, hogy itt amennyiben és minden politikai színezet
nélkül, mert az aláírásokat politikai hovatartozás nélkül írta alá a lakosság, ennek folytatása
lesz. Nem fogják hagyni a zebrát, a zebrára igenis szükség van. Javasolta a képviselőtestületnek, hogy egyszer reggel 7-8 óra és délután 15-16 óra között álljanak oda és nézzék meg
mi van ott. Ha ezek után még mindig nemleges a döntés a zebra kapcsán, utána tárgyalják újból,
ha ezt a helyzetet egyszer megnézték. Ami elhangzott a testület részéről, hogy a nagykanyarban
feltorlódnak az autók, amúgy a lámpa miatt is feltorlódnak, és máshol is feltorlódnak. De inkább
torlódjanak fel az autók, eddig még nem történt baleset, de ez csak a csodának köszönhető.
Megkérdezi, hogy ki lesz majd az, aki vállalja a felelősséget, ha elütnének egy gyermeket,
reméli erre nem fog sor kerülni. De úgy gondolja, hogy nyitott szemmel kellene járni a
városban. Szeretné tudni hol van a műszaki leírásban vagy a szakértői véleményben az a pont,
hogy nem indokolja a zebrát.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Gál János mérnök úr általi összegségben szerepel,
hogy a fennálló adatok alapján létesíthető és indokolt a zebra létesítése. A terv alapján lehet
megmondani végérvényesen, tehát engedélyeztetett terv alapján lehet egyértelműen kijelenteni,
hogy lehet vagy nem lehet. A mérnök úr véleménye szerint indokolt, de ezt a hatósági tervek
jóváhagyása után lehet elmondani. Továbbá akkor fog kiderülni az is, hogy elég-e felfestés
lámpával, vagy esetleges elektromosan vezért lámpára van szükség. A kiosztott anyagban
láthatók a tervezési költségek.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte Takácsné Somogyvári Máriának, hogy ezt
az ügyet felvállalta, látván, hogy milyen mértékű lakossági igény is van arra, hogy a
balesetveszélyes helyzet rendeződjön az érintett útszakaszon. Annak idején is tárgyalták, majd
elakadt a testületnél többek között azért, mert rossz volt a kérdés feltevése. Az önkormányzat
elébe ment a dolgoknak, hogy alaposabban körbejárták volna ezt a témakört, ezért azt a kérdést
tették fel a Magyar Közút Nonprofit Zrt-nek, hogy létesíthető-e egy adott ponton
gyalogátkelőhely. Nem azt a kérdést tették fel, hogy ez a balesetveszélyes helyzet, ami tényleg
mindennap kétszer megismétlődik, az hogyan számolható fel és mi a megoldás. Úgy gondolta,
hogy a gyalogátkelőhely kijelölése szakmai kompetencia és ezzel a szakmai kompetenciával az
itt ülők egyike sem rendelkezik, személy szerint biztos nem. Ezzel a szakmai kompetenciával
a közút kezelőjének a megfelelő szakemberei rendelkeznek. Amit az önkormányzatnak egy
tervező rendelkezésére bocsátott az maximum egy szakmai állásfoglalás részéről arra, hogy
technikailag kivitelezhetőnek tartja a gyalogátkelőhelyet. Ez még nem szakmai állásfoglalás.
Az előbb elhangzott, hogy Sásdra nézve szégyen ez a helyzet. Kérdésként merül fel, hogy
egyáltalán kinek a feladata ezen az érintett útszakaszon az ilyen balesetveszélyes helyzeteknek
az orvoslása. Nem járatos a közlekedési jogi kérdésekben, nagyjából három jogszabályt nézett
meg. Az egyik a közúti közlekedésről szóló törvényt, a helyi közutak kezelésének szakmai
szabályairól szóló rendeletet és az országos közutak kezeléséről szóló rendeletet. Ezek alapján
azt lehet mondani, hogy kétféle közút van, az egyik a helyi közút és van az országos közút.
Elmondta, hogy a 66. számú másodrendű főútvonal országos közút. Kikérte a tulajdoni lap
másolatát, amely szerint a 66. számú út érintett útszakasza 2017-ig a Magyar Állam tulajdona,
2018-tól pedig a Magyar Közút Nonprofit Zrt. a kezelője. Ez azért fontos, mert azt mondja a
törvény, hogy a közúti közlekedéssel összefüggő állami és önkormányzati feladatok közé
tartozik a közúti közlekedésnek a fejlesztése, ami alá véleménye szerint ez a témakör vonható.
Ugyanez a törvény azt is mondja, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testületének ezzel
kapcsolatban például az a feladata, hogy gondoskodjon a gyalogos átkelőhelyek
megvilágításáról a település belterületén, gondoskodjon a gyalogos átkelőhelyhez vezető
szilárd burkolatú járda, gyalogút, felállóhely stb. biztonságos létesítéséről és egy esetben adja
feladatául az önkormányzatnak a gyalogos átkelőhely létesítését, ez pedig a vasúti átkelőhely
és kizárólagosan kerékpárosok közlekedését szolgáló vasúti átjáró létesítése és fenntartása.
Nyilván ez egy törvény, speciális szabályokat rendeletek állapítanak meg. A helyi közutak
kezeléséről szóló rendelet azt mondja, hogy helyi közút az az, aminek a tulajdonosa a települési
önkormányzat és ezeknek a helyi közutaknak a kezelője a helyi települési önkormányzat. Ennek
a közútnak a tulajdonosa a Magyar Állam, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tehát ez nem
helyi közút, hanem országos közút. Ha megnézik az országos közutak kezeléséről
szabályozásáról szóló rendeletet, ami azt mondja, hogy a közút kezelő, amely ebben az esetben
országos közút vonatkozásában a miniszteri döntés alapján fenntartásra, fejlesztésre alapított
költségvetési szerv, tehát a kezelő a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt., ez a közútkezelő az
alábbi feladatok ellátása során járhat el építtetőként, és itt a 10. pont a gyalogos átkelőhely
kiépítése. A három jogszabály áttanulmányozása során arra jutott, hogyha valaki zebrát szeretne
létesíteni, akkor a Magyar Közútkezelő Nonprofit Zrt-vel kell felvenni a kapcsolatot. Nem úgy,
ahogy annak idején az önkormányzat tette, miszerint megkérdezték tőlük, hogy jónak látják-e
a zebra építését az adott helyen, hanem jelezzék feléjük azt, hogy közel 700 aláírással
megtámogatva lakossági igény van arra, hogy ezt a balesetveszélyes helyzetet szükséges
rendezni. Kérjenek tőlük, mint közút tulajdonosától és kezelőjétől szakmai állásfoglalást arra,
hogy ők az egész érintett útszakaszt (a kanyartól a lámpáig), hogyan tartják szakmailag a
legoptimálisabbnak, rendezhetőnek ezt a kérdést és ha meg van az állásfoglalás, akkor utána az
önkormányzat tegyen meg minden feladatot, amit a jogszabály az ő hatáskörébe enged a
gyalogátkelőhely kiépítése kapcsán. Ezeket már korábban felsorolta.
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Nyilván majd meg kell lennie a felállásoknak, a világításnak, stb. A szakmai állásfoglalás
megadása, illetve annak kijelölése, hogy hol legyen szakmailag legoptimálisabban a helye, ki
tervezze, konkrétan a felfestése, az ö értelmezése szerint ez nem a települési önkormányzat
feladata, a jogszabályok legalábbis ezt írják elő. Természetesen, ha ők azzal a kérdéssel mennek
ehhez a szervhez, hogy szerintük lehet-e itt zebrát létesíteni, akkor erre az lesz a válasz, hogy
igen, de ezzel az ügyet nem fogják megoldani. Személy szerint támogatja, oldják meg ezt a
helyzetet, de mindenki végezze azt, ami az ő feladata. Ha valaki azt mondja, hogy ez Sásdra
nézve szégyen, akkor nem nézett utána annak, hogy kié ez az út, ki a közútnak a kezelője.
Nyilván utána kell nézni, csak abból lehet megtudni ezeket a tényeket. Úgy gondolta, hogy a
törvényes úton haladjanak tovább. Javasolta, ahogy azt a jogszabályok előírják, hogy
forduljanak a közút kezelőjéhez és vele együttműködve indítsák el a balesetveszélyes
állapotnak a felszámolását. Ha gyalogátkelőhellyel számolható fel, akkor úgy és azon a helyen,
ahová a Közútkezelő Zrt. kijelöli majd.
Takácsné Somogyvári Mária a FIDESZ Sásd Szervezetének alelnöke, sásdi lakos úgy
gondolta, hogy ez az ügy nem máról-holnapra felvetett téma, itt már lehetett volna sok lehetőség
arra, hogy a testület ennek utánanézzen. Tehát most, ha ez az aláírásgyűjtés nem kezdődik el és
nem lesz ilyen sok aláírás, akkor úgy gondolja, hogy a testület a mai napig nem kérdezi meg a
közút kezelőjét.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy tavasszal megkeresték a Magyar Közút
Nonprofit Zrt-t, akik szakmai állásfoglalást nem adtak, csak leírták azt, hogy elméletben
létesíthető és az önkormányzat terveztesse meg. Az a szerv, akinek ez a feladata lenne, nem
jelzi az önkormányzat felé azt, hogy az önkormányzat feladata, akkor úgy gondolta, nem az
önkormányzatnál van a hiba. Esetleg ott a hiba, aki észlelte ezt a problémát és nem mondta az
önkormányzatnak, hogy ez a feladata. Az önkormányzathoz, amikor az első igény érkezett ezzel
kapcsolatban, azonnal kértek állásfoglalást. Nem kaptak sem igent, sem nemet. Csak annyit
írtak le, hogy az önkormányzat terveztesse meg, hogy lehet-e vagy sem. Itt nem arról van szó,
hogy az önkormányzat félévet, éveket félredobva, vár, hanem az önkormányzat megkereste azt
a szervet, aki ebben illetékes. O visszadobta az önkormányzatnak. Most megoldást próbált
keresni. Annak idején a hiba abban volt, hogy rosszul tették fel a kérdést. Akkor sem az
önkormányzatnak, Sásdnak a szégyene.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok más szemszögből közelítette meg ezt a kérdést,
hozzátéve, egyetértett azzal, hogy szükség van a zebrára. Azt egyértelműen nem tudja
kimondani, hogy annak a helye hol legyen. Igaz, hogy a törvény lehetővé tehetné azon a helyen
a zebra kialakítását, de a város szempontjából fontos lenne az, hogy hosszútávra tervezzenek.
Ezért fontosnak tartja, érdemes lenne azt is megvizsgálni, illetve tájékoztatni a közút kezelőjét,
hogy milyen folyamatban lévő beruházásaik vannak. Hiszen részben a zöldváros projekt is
idekapcsolódik, de szinte minden olyan pályázatuk, ami érinti az adott szakaszt. A Hősök terei
csomópontban nem tisztázottak a gyalogos és gépjárművek által használt nyomvonalak.
Nyilván az alternatívákat meg kell vizsgálni. Amikor a Katasztrófavédelmi Őrs megkezdi
munkáját, még forgalmasabb lesz a Temetői utcai szakasz. Biztosan kihatással lesz majd az
óvoda előtti szakaszra is. Az uszoda elkészültével nyilvánvaló lesz a forgalom nagyságának
növekedése, ami a Dózsa Gy. utcát érinti. Továbbá a várható piaccsamok megépülése után is
várható a forgalom nagyságának növekedése. Reményei szerint a bölcsődét is fogják majd
fejleszteni, bővíteni. Az önkormányzatnak lehetősége van egy olyan területnek a
megvásárlására, ami ezt a problémát megoldaná. Ha az önkormányzat azt az ingatlant megtudná
szerezni, akkor egyértelmű lehet, hogy másik helyen legyen a zebra.
13

Úgy gondolta, ha hosszútávon terveznek, akkor nem feltétlenül kellene a helyszínt azonnal
meghatározniuk. Egyetért azzal, amíg az óvoda ott van, addig ott van a veszélyes útszakasz.
Fontos, hogy mennyibe kerül, nyilván többletköltsége van.
Pál Csaba képviselő elmondta, nem volt egyértelmű a szakértő véleménye.
Takácsné Somogvvári Mária a FIDESZ Sásd Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
elmondta, hogy a polgármester asszony és az alpolgármester úr által elmondottakból érezte,
hogy a megoldást keresik. Igazából olyan dolgokat hallott, hogy nem a megoldás felé viszik,
hanem egyre inkább el. Ez a tarthatatlan helyzet most áll fenn, de ez már régóta így van.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint egy felelős szülő elviszi a zebráig a gyennekét, hiszen
nincs olyan messze. Ha beépítenek még egy dugót, akkor jobban betorlódik a város.
Takácsné Somogvvári Mária a FIDESZ Sásd Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
véleménye szerint álljon az az autó egy perccel tovább, de az a gyermek biztosan átérjen.
Minden szülő siet, több gyermeket visz akár óvodába, bölcsődébe és akkor még menjen és
kerüljön egyet a zebráig.
Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok mindenképpen meg kell keresni a
közút kezelőjét, meg kell tudni, hogy kinek mi a feladata és hatásköre. Személy szerint
támogatja a probléma megoldását azokkal a feltételekkel, amiket most hallott, de nem az
önkormányzat dolga. Visszautasította azt, hogy a testület nem tett semmit. Azzal kezdődött,
hogy a testület már korábban megvizsgáltatta ennek lehetőségét, csak nem jutott döntésre.
Megköszönte, hogy aláírást gyűjtöttek ebben az ügyben, ez egy széleskörű
közvéleménykutatás, ami tükrözi a térség lakosságának a véleményét, szükségletét. Annak
idején az önkormányzat megkereste a szakértőt, forgalomszámlást is végeztek, amit tudott, leírt
a tanulmányába. Tudni kell, hogy nem az önkormányzat dolga. Mindenekelőtt egy komoly
tervnek kell lennie.
Rabb Győzöné polgármester elmondta, hogy a mérnök úrnak a munkája nemcsak abból állt
volna ki, hogy megtervezi, hanem egyeztet a közút kezelőjével és minden hatósággal. Itt jártak
a szakemberek, a képviselők is ott voltak, tehát nem a mérnökön múlik egyedül, nem is állna
neki egyedül ennek a munkának, hiszen a hatóságokkal előtte egyeztetnie kell.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok nem szeretné azt mondani, hogy a
gyalogátkelőhelynek ott kell lennie. Független, felelős szakember mondja ki, hogy azon a
szakaszon hova érdemes tenni az átkelőhelyet.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, az aláírásgyűjtés arra vonatkozott, hogy a gyalogos
átkelőhely létesítése az óvoda bejáratánál legyen. Eddig is ez volt a kérdés, hogy oda lehet-e,
megvalósítható-e a gyalogátkelőhely. A mérnök is azt mondta, hogy a jelenlegi turkálóval
szemben lehetne létesíteni, máshová nem lehet.
Pintér Gábor képviselő elmondta, a legutóbbi szavazásnál személy szerint támogatta ezt a
dolgot, ha akkor megszavazták volna mindannyian, akkor lehet már elkészült volna. Személy
szerint javasolta, hogy terveztessék meg.
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Rabb Gvőzöné polgármester megköszönte Alpolgármester Úrnak, hogy foglalkozott ezzel a
dologgal és részletesen utánanézett a jogszabályoknak ezzel kapcsolatosan.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Alpolgármester Úr által elmondottakkal eddig is
tisztában volt. A korábbi testületi ülésen a képviselő-testület leszavazta, így tovább nem
foglalkoztak a dologgal. Emlékeztette a testületet arról, hogy a forgalmi csomópont, ami szintén
annak a kezelője és tulajdonosa azon az útszakaszon, ötoldalú megállapodást kell kötni, ami
pályázati pénzt elnyertek, azt szabályszerűen használhassák fel. Ez nem az önkormányzat
vagyona, idegen vagyontárgy, amire az úttörvény hatásköröket ír elő, hogy kinek mi a dolga.
Az önkormányzatnak itt nincs dolga, nem is lehet, hiszen tiltja a törvény, hogy idegen
vagyontárgy, amiben az önkormányzat beruházást végezzen, hiszen nem az önkormányzaté a
vagyon. Be kell tartani a törvényben meghatározott utat. Nagyon jó dolog az összegyűjtött
aláíráslista, mert van mire az önkormányzatnak hivatkoznia. Alpolgármester Úr nem azt
mondta, hogy a testület ezzel ne foglalkozzon, csak nem úgy kell megközelíteni, hogy a testület
döntse el, hogy hol legyen gyalogátkelőhely ezen az úton. mert nem a testület hatásköre. Nem
a testület dolga, hogy megterveztesse jelen állás szerint, hanem azé, akinek ez a dolga. A
testületnek az a dolga, hogy állást foglaljon, jelezni kell az illetékes szerv felé egy döntéssel,
hogy itt a lakosság részéről a sok-sok aláírással együtt milyen igény van arra, hogy az adott
útszakasz biztonságossá legyen téve. Kérni kell a kezelőt, hogy megadott, záros határidőn belül,
nyilatkozzanak, hogy ö szerintük fennáll-e ez a veszély, ha igen, akkor milyen módon és
lehetőséggel lehet ezt a helyzetet orvosolni. Ha fennáll, akkor kell tárgyalni erről, szükségesnek
tartják-e, hogy az önkormányzat finanszírozza-e. A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a magyar
állami tulajdon kezelője.
Polgármester írja le levélben a testület jóváhagyásával, hogy a lakosság részéről nagyon komoly
aggály és igény merült fel, hivatkozva többszáz aláírásra. A testület egyetértésével meg kell
keresni a közútkezelőt, hogy itt ilyen probléma, igény van, szíveskedjenek ezt megvizsgálni,
mert a lakosság határozott álláspontja, hogy ez balesetveszélyes, meg kell előzni a bajt. Kérjék,
hogy ezt vizsgálják meg, az önkormányzatot erről tájékoztatni és kérjék a javaslatot, hogy
mikor szüntetik meg a balesetveszélyt és ez mikorra várható.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a testület figyelmét hívta fel arra, hogy a
jövőbeni beruházásaikat, pályázataikat vegyék figyelembe. Fontos szempont, ha ingatlant
vásárolnának, vagy átalakítanának és az óvodának más bejárata lenne, akkor mi a helyzet.
Dr. Kaidon Béla jegyző az alpolgármester által elmondottak alapján javasolta, hogy a
polgármester levélben keresse meg a hatáskörrel rendelkező szervet a Magyar Közút Nonprofit
Zártkörű Részvénytársaságot, vázolja fel a lakosság által elmondottakat az aláírásokkal
alátámasztva, megerősítve, hogy ez a felvázolt útszakasz rendkívül balesetveszélyes. A testület
megítélése szerint ennek haladéktalanul sürgős az elhárítása, megelőzése. Kérjék a szakmai
javaslatukat, vizsgálják meg és tájékoztassák az önkormányzatot arról, hogy ők hogyan látják
és milyen úton módon kívánják ezt a balesetveszélyt elhárítani. Nyilván, ha megérkezik, akkor
erre majd visszatérnek. Ezzel addig nem lehet foglalkozni, amíg a közút kezelője nem írja le,
hogy így van.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, teljesen más, ha például a Dózsa utcában
festenek fel zebrát, mint a 66. számú főútra.
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Dr. Karakán Béla a Hegyháti Járási Hivatal vezetője javasolta, hogy az önkormányzat
keresse meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt-t. Ők azt mondták, hogy elviekben küldött az
önkormányzatnak tájékoztatólevelet, a rendeletben le van írva, hogy ki milyen költségeket
visel. Ennek a létesítésnek a költségeit az önkormányzatnak kell viselnie és nem a közút
kezelőjének. Ismer olyan várost zebra létesítésével kapcsolatban, ahol az önkormányzat viselt
minden költséget.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, abban egyetértenek, hogy amit a törvény leír
(a megvilágítás, a gyalogos felállás) az az önkormányzat feladata.
Dr. Karakán Béla a Hegyháti Járási Hivatal vezetője a testület abban dönt, hogy akar zebrát
vagy sem. Ha akar zebrát, akkor a közút kezelőjével fog együttműködni, a szakhatósági
egyeztetések során kiderül majd, hogy lehet vagy nem lehet. Ha a testület azt mondja, hogy
nem, akkor nyilván nem fog elindulni semmi sem.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ők szeretnének zebrát, de nekik kell
leírni, hogy hová szeretnék, lehet-e?
Dr. Karakán Béla a Hegyháti Járási Hivatal vezetője elmondta, hogy a tervező majd tudni
fogja, hová lehet terveztetni.
Takácsné Somogvvári Mária a FIDESZ Sásd Szervezetének alelnöke, sásdi lakos
felolvasta, hogy az aláírásgyűjtő íven mi szerepelt, tehát ők nem írták le a gyalogátkelőhely
helyét. Egyértelmű, hogy a helyét a szakhatóságok döntik el. Egy kérdés van, kell zebra vagy
nem kell zebra? Itt a testületnek kell egyértelműen eldöntenie, hogy kell zebra vagy nem kell
zebra.
Dr. Jusztinger János
költségvetéstervezetet.

alpolgármester javasolta,

hogy

küldjék
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tervező készített egy tanulmányt, amelyben mindent
összefoglalt.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy küldjenek el mindent, szeretne egy
szakmai állásfoglalást arról, hogy ők jelöljék ki a zebra helyét. Jogszabály mondja ki, hogy
kinek mi a feladata. Elmondta már korábban is, hogy ami az önkormányzat feladata, azt
megfogja csinálni.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ha most megterveztetnék és ezzel indulnának el a közút
kezelője felé.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok véleménye szerint abban döntsenek, hogy
szeretnének-e óvodát vagy bölcsődét bővíteni. Amennyiben az óvoda bejárata nem ott lenne,
akkor most miről beszélnek.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az SZMSZ-ük értelmében a
módosított javaslatról kellene szavazni, mely szerint az Alpolgármester Úr által elmondott
javaslatot fogadják el. Javasolta továbbá, hogy névszerinti szavazással döntsenek.
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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 Képviselö-testülete névszerinti szavazással Dr. Jusztinger János
alpolgármester Igen, Hausmann Mária Igen, Pál Csaba képviselő Igen, Pintér Gábor képviselő
Nem, Székely Szilárd képviselő Igen, Urvald Péter képviselő Igen és Rabb Győzőné
polgármester Nem szavazatával, tehát 5 igennel és 2 ellenszavazattal - az alábbi határozatot
hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
116/2018.(IX.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete lakossági kezdeményezésre - a
testületi ülésen bemutatott közel 700 támogató aláírásra - figyelemmel
ismételten megtárgyalta a 66. számú főközlekedési közút sásdi 355/1. hrsz-on
nyilvántartott szakaszán (Rákóczi F. út 1-17. közötti útszakaszon) a gyalogos
közlekedés biztonságát veszélyeztető körülményeket.
A kezdeményezők részéről komoly aggály merült fel a gyalogosok biztonságát
illetően és általános nézetté vált, hogy ezen útszakasz balesetveszélyes.
A Képviselő-testület elkötelezett a települési
veszélyeztető helyzetek felszámolását illetően.

közlekedésbiztonságot

A Képviselő-testület megállapította, hogy a 66. számú országos közút Sásdot
átszelő szakasza a Magyar Állam tulajdonában áll és kezelője a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.
A Képviselő-testület ezért - Dr. Jusztinger János alpolgármester javaslatát
többségi döntésével elfogadva - indokoltnak tartja, hogy a polgármester írásos
megkeresésben tájékoztassa a közút kezelőjét a kialakult helyzetről. A Magyar
Közút Nonprofit Zrt. Bm. Igazgatóságához címzett levelében - lévén a lakossági
kezdeményezésben foglaltak kérdésében való állásfoglalás a közútkezelő
hatáskörébe tartozó szakmai kompetencia - kérjen szakmai tájékoztatást arról,
hogy az országos közút kezelője megerősíti-e a lakossági véleményt az érintett
útszakaszon a balesetveszélyes helyzetről. Amennyiben igen, jelölje meg, hogy
szakmai állásfoglalása alapján - a vonatkozó jogszabályokban rögzített feladatés hatásköri rend betartásával a közútkezelőre és az önkormányzatra háruló
feladatokat pontosan meghatározva - mely intézkedések megtételével, milyen
(anyagi) eszközökkel látja a legoptimálisabban felszámolhatónak azt.
Határidő: 2018. október 5.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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8./

Tájékoztató a Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan energetikai felújításáról és a
többletkiadás finanszírozásának megtárgy alása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy szeptember 10. napján Jegyző
Úrral és Bódog Tamás műszaki ügyintézővel helyszíni bejáráson voltak a Sásd, Arad u. 1. szám
alatti ingatlannál, ahol megtekintették az épületet. A pályázat határideje szeptember 30.
További egy hónapot szeretnének kérni az Irányító Hatóságtól, mivel a tető javítása a
Gyerekjóléti Központnál most fejeződött be. Az energetikai feltételeknek minden megfelel. A
pótmunkák vannak folyamatban. Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetője 156 eFt-ról küldött írásos megkeresést, melyben részletezte, hogy amit az előző
testületi ülésen megszavaztak összeget, az nem volt elegendő, mert 300 folyóméter tetőlécet
még cserélni kellett, továbbá 50 m2 cserepet is vásárolni kellett. Az önkonnányzat
költségvetését terheli majd még egy tisztasági meszelés is.
Dr. Kaidon Béla jegyző a testület annak idején kizárólagosan 13 millió forintos keretet
szavazott meg, ez helyett a pótmunka nem egészen 4 mFt, a tetőfedés 3,6 mFt, ezzel együtt 3,7
mFt lesz, tehát bőven alatta vannak. Viszont mivel fejlesztési célú pénzeszközátadás, ezért erről
a testületnek külön kell minősített többséggel döntenie.
Javasolta a testületnek, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a 156 eFt-os
támogatást.
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
117/2018.(IX.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan tetőfelújítására a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a 84/2018. (V.31.) KTH.
számú határozatában megállapított 3,5 mFt céljellegű fejlesztési célú
támogatás összegét 156.000,-Ft-tal megemeli, elismerve a
tetőfelújítás során jelentkező többletköltségeket.
Határidő: 2018. október 1.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Sásd Város gasztroturisztikai fejlesztéseknek támogatás című LEADER
pályázatra beadott 49/2018. (III.27.) KTH. számú határozat módosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a pályázati felhívás szerint a testületi
határozatnak tartalmaznia kell a fejlesztés megnevezését és a fejlesztés helyrajzi számát. A
49/2018. (III. 27.) számú határozatban nem teljesítették ezeket a feltételeket. Ennek értelmében
az eredeti határozat kiegészítése szükséges.
Javasolta a testületnek, hogy fogadják el a javaslatot.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
118/2018.(IX.26.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 49/2018. (III.27.)
KTH. számú határozatát kiegészíti az alábbiakkal:
A fejlesztés megnevezése: Sásd
város
gasztroturisztikai
fejlesztésének támogatása.
A fejlesztés helyszíne:
Sásdi Közösségi Ház, 211/1. hrsz.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

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

$h$~ÁJdiC

Kmft.

Rabb Győzőné
polgármester

)r. Kájdon Béla
jegyző
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