Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 31. napján tartott
testületi üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Igazolatlan távoliét nem volt.
Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
1./

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

2./

Bölcsődei fejlesztési program című pályázathoz projektterv ismertetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Boa Árpád építészmérnök

3./

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

5./

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje nyári zárása, napközbeni gyermekfelügyelet a
bölcsődés és óvodás gyermekek számára
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK Óvoda vezetője

6./

Köznevelési intézmények felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Koszorús Tímea aljegyző
1

7./

Rendezvényszervezés EFOP. 1.5.3-16-2017-00080. azonosító számú projekt keretében
Sásdra meghirdetett nyílt közbeszerzési eljárás lezárása, eredményhirdetése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

8./

Rendezvényszervezés EFOP. 1.5.3-16-2017-00080. azonosító számú projekt keretében
nyílt közbeszerzési eljárás elindítása, meghirdetése a konzorciumi partnereknél
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

9./

Képzésre EFOP. 1.5.3-16-2017-00080. azonosító számú projekt keretében nyílt
közbeszerzési eljárás elindítása, meghirdetése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

10./

Külterületi
helyi
közutak
fejlesztése,
önkormányzati
utak
kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázat
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

11./

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-00007.
létesítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

12./

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

azonosító

számú

projekt keretében

kerékpárút

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 12./ napirendi pontot zárt ülés
keretében tárgyalják meg személyi ügyekre való tekintettel.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
1./

tárgyalása:

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

írásbeli előterjesztés a 2018. december 13. napján zárt ülés keretében hozott képviselőtestületi határozat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi képviselő-testület, ami nem
rendkívüli ülés, 2018. december 13. napján volt. Ezen a testületi ülésen bízta meg a testület a
Pozsony utcai ingatlan megvásárlásával kapcsolatban, hogy a zebra kérdését újra vizsgálják
meg, ezért merült fel az ingatlan megvásárlási lehetősége. Ezután levélben kereste meg Gál
János mérnök urat, hogy készítsen egy tervezői állásfoglalást. Ezt az állásfoglalást a február 14.
napján tartandó testületi ülésen fogják tárgyalni.
December 18-án levelet kaptak a Belügyminisztériumtól, 38.781.022,-Ft-ot nyert az
önkormányzat az AMK épületére, melyet energetikai korszerűsítésre lehet felhasználni
(napelemes pályázat).
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December 15-én lezárult a magyarhertelendi ingatlan értékesítésére kiírt felhívás. Sajnos nem
érkezett rá vételi ajánlat.
December 31-én a délutáni órákban tűz volt a Hősök terén a II. világháborús szobor mögötti
tujafa kigyulladt. Szerencse az volt, hogy a kamerarendszer mindent rögzített. Az ott leégett
tujákat majd ki kell vágni, a becsült kár 300 eFt. Megköszönte a tűzoltók munkáját.
December 31-én volt a „szilveszteri futás”, megköszönte az ÁMK dolgozóinak a futás
megszervezését, a meleg tea kínálását. Nagyon sokan vettek részt a rendezvényen. A fő díjat az
önkormányzat által felajánlott 50 eFt értékű fonyódligeti üdülést Deák Veronikáék nyerték
meg. Elmondta, hogy ezen a napon este volt az ÁMK-ban a szilveszteri bál, ami nagyon jól
sikerült.
Január első hetében szerződést kötöttek Bank Tibor sásdi lakossal, aki már nyugdíjas, ő vezeti
majd a 18 fős buszt, amennyiben igény van rá. Az intézmények részére majd értesítést fognak
küldeni a busz igénybevételének lehetőségéről. A buszigényeket a Titkárságon kell jelezni.
2019. január 7. napján a testületi tagok és Boa Árpád mérnök úrral közösen helyszín bejárást
tartottak a Pozsony u. 9. szám alatti ingatlannál. Január 11. napján megkötötték és aláírták
mindkét fél részéről az ingatlannal kapcsolatos adásvételi szerződést, a vételárat kifizették
részükre.
2019. január 17. napján a Bm. Közgyűlés meghívására közgyűlésen vett részt. Ezen az ülésen
a TOP-os pályázatok többletforrás igény kérelemmel kapcsolatban kaptak tájékoztatást, mely
szerint a Magyar Államkincsárhoz kell beadni, aki majd továbbítja a minisztérium felé.
Ugyanezen a napon délután találkoztak a Bm. Önkormányzati Hivatalban a közbeszerzési
szakértőjükkel és a projektmenedzserükkel a piac és a zöldváros kapcsán. Itt esett szó arról,
hogy meg kellene vásárolni a Rákóczi utcában lakó Kovács Lajosné ingatlanához tartozó
kertvégből egy részt, itt több tulajdonos van, egyeztetni kell majd velük is. A mellette lévő
ingatlanhoz tartozó kert viszont az önkormányzat tulajdonában van.
Ezen a napon a sásdi középiskola igazgató asszonya kért egy együttműködő hozzájárulást, mely
szerint a tankonyha épületéről lenne szó, ahol nyílászáró cserékről, csatomacsere és egyéb
munkáról van szó. Személy szerint nem tartózkodott Sásdon, ezért alpolgármester úr írta alá a
hozzájárulást. Megköszönte alpolgármester úrnak a segítségét.
Január 21-én járt a Szociális Szolgálatnál akik akkor már az új helyükre átköltöztek. Nagyon
szép helyen vannak most. A festövállalkozó is végzett a munkákkal, a védőnők ezen a napon
költöztek át és a Gyerekjóléti Központ is hamarosan költözni fog. Tervei között szerepel majd,
hogy a testületi tagokat meghívja ebbe az épületbe egy helyszínbejárásra.
Január 22-én volt a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében Hegyháti Járási Szakmai Nap a
Sásdi Közösségi Házban. A statisztikákkal kapcsolatban tartottak előadást.
Ugyanezen a napon volt a Magyar Kultúra Napja rendezvény, melyet a komlói Baptista
Szeretetszolgálat szolgáltatott, ami nagyon szép műsor volt. Nagyon sajnálta, hogy a
rendezvényen kevesen vettek részt.
Január 23-án volt a rendkívüli testületi ülés, ahol a kerékpárúiról, az EFOP-os pályázatokról,
kiegyenlítő bérrendezési alaptámogatási pályázat beadásáról tárgyaltak.
Január 26-án volt a Kocsonya fesztivál, ami jól sikerült rendezvény volt. Megköszönte a
munkáját a menzakonyha dolgozóinak, az Őszidő Klub tagjainak, Levendula Klub tagjainak.
Meződ községnek, Pálé községnek, Varga községnek, a Borbarát Kör tagjainak.
Január 29-én volt Kárász községben Merk Zsolt polgármester kollégájával a Mecsek-Völgység
Egyesület szervezésében a lieder pályázatok hiánypótlásával kapcsolatban volt megbeszélés.
Ugyanezen a megbeszélésen hallottak a Magyar Falu Programról is tájékoztatót.
A tegnapi nap folyamán itt voltak a polgármesterek, ügyelettel kapcsolatos megbeszélést
tartottak. Mindenki tudja, hogy Dr. Bánfi Zoltán háziorvos felmondta az ügyeleti szerződést.
Személy szerint megbízták, hogy keressen megoldást a feladat ellátására.
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A Sped Med Kft. ajánlatot tett az ügyelet ellátására. Körbe adta az ajánlatot, hogy a testületi
tagok nézzék meg. Amennyiben nem a Medicina Bt. működteti az ügyeletet a továbbiakban,
akkor rendelő kialakításában is gondolkodni kell. Itt említette meg a Magyar Falu Programot,
a pályázat az első negyedévben lesz kiírva. Pályázat keretében a rendelő külső és belső
felújítására 30 mFt-ot ad. Ezért gondoltak arra, hogy az ügyelet és Dr. Várnai József háziorvosi
rendelője átköltözne a Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti ingatlanba. Személyesen itt jártak a
tisztifőorvosi szolgálattól, megtekintették az épületet, és úgy látták, hogy alkalmas az ingatlan
a rendelő kialakítására.
Az ügyeleti megbeszélésen a polgármesterek arra jutottak, hogy az ajánlattevőtől az ügyeleti
ellátással kapcsolatban szerződéstervezetet kémek. A mai nap folyamán levelet írt a Kft-nek,
melyben kérte a szerződéstervezet megküldését polgármesterek részére. Dr. Báni! Zoltán
háziorvos április közepéig végzi az ügyeleti ellátást, hosszabbítás után is már az általa leírt
felemelt díjjal végezné az ügyeleti ellátást.
A Sásdi Sportkörrel kapcsolatban elmondta, hogy az MLSZ Megyei Szervezete részéről Bogyai
Zoltán megyei igazgató megkereste a felnőtt labdarugó szakosztály újraindítása ügyében.
Felméréseket folytattak már ez ügyben. Ebben akkor kellene gondolkodni, ha ténylegesen olyan
vezetője lenne a sportkörnek, aki igazán felkarolja ezt a kérdést is. A jelenlegi vezető Buzási
László közölte, hogy nem kívánja a továbbiakban ellátni a sportkör vezetését. Ezután beszél
Deák Attilával, ő korábban is foglalkozott a fiatalokkal labdarúgás terén. Nyilatkozatában
elmondta, hogy szívesen elvállalná a sportkör vezetését. Az Infra pályázatban felújítják a
sportpályán lévő épületet. Bízik abban, hogy újraindul majd a foci.
Kérelmeket, leveleket kapott, ami költségvetést fog érinteni. Az egyik levél Somogyi Róbert
bérlőtől érkezett, mely szerint április közepéig külföldön lesz, amikor visszaérkezik, akkor
tárgyalni szeretne lakásmegoldásról, mert lakást szeretne vásárolni és akkor a lelépési díjra
szüksége lenne. Erre majd áprilisi hónapban fognak visszatérni. A másik kérelmet az általános
iskola adta be, mely szerint a gyerekek lengyelországi utazásához kértek 250 eFt támogatást. A
hannadik kérelmet Szilágyi Lajostól a Zeneiskola igazgatójától kapta, mely szerint az épületben
vizesedés van, mert a csapadék az épület alá folyik.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerződés értelmében ez jogilag nem az
önkormányzat dolga.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nem kötelességük, de adhatnak.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a főutcán lévő fákat metszeni kellene, tárgyalt
Fodor Istvánnal, aki 2000,-Ft/fa áron van ajánlat a fák metszésére. Merk Zsoltot megkérte, hogy
akik Sásdon veszélyes fákat szoktak kivágni, ők 1500,-Ft/fa árat mondtak a Szent Imre utcai
fák metszésére és 2000,-Ft/fa árat a Rákóczi F. utcai fák megmetszésére.
A rezsicsökkentéssel kapcsolatban elmondta, hogy a számlára megérkezett a pénz. Aki
igényelte, mindenki megkapja a támogatást. A vállalkozók házhoz szállítják, amit igényeltek.
Dr. Kaidon Béla jegyző a vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatban elmondta,
hogy az Ötv. 39.§. (1) bekezdése kapcsán a mai nappal jár le a képviselők ezen teljesítési
kötelezettsége, bejelentette, hogy a sásdi képviselők eleget tettek ezen kötelezettségüknek. A
köztisztviselői bérpályázatot befogadta az Államkincstár, már elbírálás alatt van.
A GYEP Infra pályázat végrehajtása során a kiviteli tervet Boa Árpád fogja elkészíteni, ami a
sportpályán lévő öltöző felújítását és a játszótér felújítását foglalja magába.
Hétfői nap folyamán fogják elhozni a imkrobuszt, amit vásároltak. A busz üzemeltetésével
kapcsolatban készíteni kell egy gépjármű használati szabályzatot, amelyben szabályozni kell
azt, hogy a buszt ki és hogyan, milyen költségtérítéssel veheti igénybe.
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Ezt majd kiküldi a bizottsági tagoknak és alpolgármester úrnak véleményezésre. Ennek a
busznak elsődleges célja és feladata a GYEP iroda és az ottani szakemberek szakmai
munkájának segítése. De nem kapja meg az intézmény üzemeltetésre, mert erre a pályázat
anyagi forrást nem biztosított. Éppen ezért marad az önkormányzatnál, mint a másik busz, külön
szabályozott eljárás keretében kell igényelni a buszt. Ennek a busznak üzemeltetés
szempontjából nem számíthatnak fel fuvardíjat, ez a saját belső számlázással meghatározott
költségtérítés lehet, ezt jogszabály szabályozza. Ennek következtében csak a saját intézményeik
kérhetik a buszt, vagy az intézménnyel kapcsolatban álló szervezetek. Két olyan civil
szervezettel van megállapodásuk és igazoltan számukra ez így teljesíthető, az egyik a sportkör,
a másik az íjászegyesület.
A Komlói Többcélú Kistérségi Társulás a 2019. évi költségvetési tervezetüket megküldte,
mivel megállapodásuk van velük. Ennek értelmében a gyepmesteri feladatokban érintettek,
mely szerint 507.873,-Ft-ot kell fizetni majd.
Január 23-án műszaki átadás-átvételi eljárás keretében a Drv Zrt. átvette az uszodánál
kialakított szennyvíz és vízbekötési helyeket, a műszaki ellenőr is a Drv Zrt. volt.
Az Arad u. 1. szám alatti ingatlan alatt a festés-mázolás megtörtént. Január 25-én átvették, a
költözések elkezdődtek. A beruházás megvalósult, de komoly adminisztratív feladataik vannak.
Újból kell számolni az energetikai megtakarításokat, újból kell költségvetést készíteni. 6,5 mFt
nettó összeget visszatartottak, az Investmen Kft. felé ez az összeg még nem került kifizetésre.
A magyarhertelendi üdülő értékesítésével kapcsolatban elmondta, hogy sajnos nem sikerült az
üdülő eladása, egyáltalán nem volt érdeklődő. Beszélt Merk Zsolttal, menjenek ki szakemberrel
és mérjék fel a jelenlegi műszaki állapotot, ez alapján készítsenek egy költségvetést.
Amennyiben meg lesz a költségvetés, akkor a következő testületi ülésre visszahozzák
tárgyalásra. Nagyon rossz állapot van, süllyed az épület sarka, tehát valamit kell csinálni.
Amikor ez elkészül, minden érintett tulajdonos önkormányzatnak kiküldik, akkor viszont az
önkormányzatoknak a tulajdonosi kötelezettségüket most érvényesíteni kell.
A zöld város és piaccsamok pályázat előkészítésével kapcsolatban polgármester asszony is már
utalt rá, azóta már egyeztető megbeszélésük is volt, mind a Baranya Megyei Önkormányzati
Hivatallal, mind a konzorciumi partnerrel, mint az Államkincstárral közösen, ahol értelmezték
a pályázati kiírásokat és abban maradtak, hogy egy eljárásba és engedélyezési eljárásba a
tervezés lefolytatható. Két független pályázat, de tartalmilag összefügg. Megengedte a
Közreműködő Szervezet, hogy egy kiírásban készüljenek el. A tervezői felkérés pályázati
szövege pontosítás alatt van. 3 építész irodát fognak megkeresni. Nem kell közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztani a tervezőt, a testület majd megmondja ki a nyertes.
A helyi adóztatási gondokkal kapcsolatban elmondta, hogy beszélt a TREND Papír
igazgatójával telefonon, aki megerősítette azt, hogy idéntől már itt tevékenységet nem
folytatnak. Szeretnék eladni vagy bérbe adni az üzemcsarnokot. Az önkormányzatnak ez 2-3
mFt bevételkiesést fog eredményezni. írásban még nem jelentették be az adóhatóság felé. De
ha így lesz, akkor 1 mFt-ot még vissza is kell a cég felé utalni. A másik probléma, hogy a
TREND Papír Kft. melletti vállalkozásra a NAV velük szemben végrehajtási eljárást
kezdeményezett a tartozásuk miatt. Összességében ez 3 vállalkozást érint. Az önkormányzat
felé is tartoznak, tehát innét is elindul majd az eljárás. Kimennek a fizetési felszólítások és azt
követően az önkormányzat is megindítja a végrehajtási eljárást.
Ismertette a 2018. december 13. napján zárt ülés keretében hozott képviselő-testületi
határozatot. A képviselő-testület 145/2018. (XII. 13.) KTH. számú határozatát nyilvános
kihirdette, mely a jegyzőkönyv mellékleteként is csatolva van.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolót fogadja 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
6/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.

2./

Bölcsődei fejlesztési program című pályázathoz projektterv ismertetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Boa Árpád építészmérnök

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, első körben amikor Boa Árpád mérnök úr kint járt,
megnézte a bölcsőde helyét, megállapították, hogy az óvoda területe nem alkalmas erre.
Folyamatosan gondolkodott, ezután kereste meg a Pozsony u. 9. szám alatti ingatlan
tulajdonosait. Folyamatosan tárgyalt a tulajdonossal, míg végül megegyeztek. Megköszönte a
testületnek a támogatását ez ügyben.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmonda, amikor a testület meghozta a döntését ez ügyben, ezután
megkeresték Boa Árpád mérnök urat és Rudnay Balázst is, aki a pályázatot fogja elkészíteni.
Ezután helyszíni bejárást tartottak, minden érintett részt vett a bejáráson, a mérnök úr már kész
elképzelésekkel érkezett. A mérnök úr most a saját elképzelését fogja bemutatni az új
bölcsődéről látványtervvel együtt. Városrendezési, városképi szempontból 3 mérnök is azt
mondta, hogy a családi házat is le kell bontani. Erről most nem kell dönteni, meg kell nézetni
előbb. Ez a pályázat előkészítését nem befolyásolja. Ugyanis a parkolót ki kell alakítani és kell
a hely. Nagyon szép a tervezendő épület.
Boa Árpád építészmérnök köszöntötte a testület tagjait. A képen látható a családi ház, itt ők
parkolókat terveztek. Ez a családi ház miután önkormányzati kézbe került, ennek majdnem 1
m szintkülönbség van a padlószint és a járdaszint között. Tehát az önkormányzati
intézményekre kormányhatározat van, mely szerint akadálymentesítést kell készíteni. 1 m-t
áthidalni azt 20 méter rámpát jelent vagy pedig lift szükséges. Ha ezt az épületet szeretnék
megtartani, felújítani és az akadálymentesítést megoldani, sok millió forintba kerülne. Emiatt
sem célszerű megtartani az épületet, de erről természetesen a testület dönt.
A parkolókat és a hozzávezető utakat igyekezett sötét színnel jelölni. Hátulról és elölről is meg
lehet közelíteni a leendő bölcsődét. Összesen 23 parkolót tudtak elhelyezni. Szóba került azt is,
ha megnyitnak egy parkolót, akkor az nemcsak a bölcsődét fogja szolgálni, hanem odaállnak
majd mások is. Ez a parkoló, ha a terv készül, ennek a parkolónak zártnak fog minősülni.
Kapuban vagy sorompóban kellene majd gondolkodni.
Az alaprajzon látható, hogy kettő darab 30 m2-es foglalkoztató teret vettek alapul, azért, mert
gyermekenként 3-4 m2-t ír elő a jogszabály. A rajzon látható hogyan lehet megközelíteni az
óvodát a bölcsődéből. Végig mutatta az épületben lévő helyiségeket. Kérésre különálló
vezetőirodát is terveztek. Az öltözőben lesz a kazán, ami az egész épületet fogja fűteni.
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Az öltözőhöz szükséges mosdó+wc helyiség. A melegítő konyhával kapcsolatban elmondta,
hogy van egy főzőkonyhájuk az óvodában, badellába kell majd szállítani az ételt. A badellának
külön mosogatóhelyiség szükséges. A múltkor igény volt arra, hogy legyen tejkonyha, ezt egy
mobil fallal el kell választani a tálalókonyhától. Tejkonyhára azért van szükség, mert akkor
nemcsak az 1 éves kortól lehet bölcsődébe menni, hanem a kisebb gyermek is mehetne már.
Látható a rajzon, hogy van fedett tér, mindkét szobából idejönnének a gyerekek. Kötelező elem
a játéktároló, a jogszabály azt mondja, hogy jó volna kint is lenne játéktároló és jó volna a belső
teret is külön választani. 12 m2-en úgy helyezték el, hogy külsőre és belsőre is jó lesz.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok úgy tudja akkor lehet 12 gyermeket egy
csoportba tenni, ha 36 m2 lenne egy szoba. Megkérdezte, ők miért nem használják ki a
maximális lehetőséget?
Boa Árpád építészmérnök elmondta, hogy a pályázat 20 főről szól maximum.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a pályázatnak akkor is megfelelnek, ha 12
gyermekkel számolnak szobánként, 6-6 m2-rel kellene nagyobb helyiség.
Boa Árpád építészmérnök elmondta, a hiteles választ ebben nem ő tudja megadni, hanem
Rudnay Balázs, aki a projektet összeállítja, ő 20 gyermekkel számol összesen. Egy gyennekre
8 mFt-ot adnak, a 20 gyennek 160 mFt, de ez a teljes beruházás összege.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a rendelkezésre álló
forrásból lehetséges-e, illetve a költségvetés engedi-e, hogy 36 m2-es foglalkoztatók legyenek
kialakítva? Számukra ez a későbbi üzemeltetésnél lenne fontos.

Boa Árpád építészmérnök személy szerint a válasza, igen. Ennek technikai megoldása van,
ők ezt könnyen kezelik. Látható a képen, hogy az épület milyen lenne, továbbá, ha belépnek
mit merre találnának. A forma adja azt a lehetőséget, hogy nem kell födémet építeni a házra,
igaz a belmagasságok változnak az épületen belül. A látható teraszt zölddel szeretnék befuttatni,
nem tetővel, hanem zölddel lenne árnyékolva a tető.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a koncepció eleve számol a családi ház bontásával.
A testületnek döntenie kell abban, hogy a mérnök urat felhatalmazza arra, amit most bemutatott,
megtervezze. E szerint a családi ház helyén parkoló van. Ha a testület úgy dönt, hogy nem
támogatja az épület lebontását, akkor át kell terveztetni.

Pintér Gábor képviselő megdicsérte mérnök úrnak a munkáját a szép bölcsődei tervekért,
bemutatóért. Döbbenten hallja az elhangzottakat, hiszen, amikor bejárták az ingatlant, akkor
olyan ígéretet kapott, mely szerint a családi ház egészen más célra lesz felhasználva,
történetesen a Deutsch Klub fog odakerülni, akik már Sásdon akárhányadik helyükön vannak.
Ezt az ígéretet kapta, amit továbbított a Deutsch Klub felé, ők ebben a tudatban vannak. Nagyon
szomorú ez miatt, amellett, hogy nagyon szépek a tervek. Szomorú azért is, hogy ezt a tényt itt
kellett hallania. Amikor kint jártak, mindenki látta, hogy pazarlás lenne lebontani ezt a szép
épületet. Megkérdezte mérnök urat, nincs más megoldás? Amikor ott jártak, akkor mérnök úr
is azt mondta, hogy a családi ház megmarad. Megkérdezte, hogy ez most miért változott meg?
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Boa Árpád építészmérnök elmondta, hogy ez döntés kérdése. Elmondta, hogy az építendő
épületet odateszik, ahová szeretnék. Véleménye szerint a legoptimálisabb az lenne, ha
elbontanák az épületet. Úgy gondolja, ahogy képviselő úr elmondta, hogy kiváló az ingatlan,
de az akadálymentesítés ott nem megvalósítható.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy ő már ott a helyszínen is
mondta, hogy meg kellene osztani az ingatlant. Meg kellene nézni van-e lehetőség a
leválasztásra, ott lenne a zöldterület parkolóval.
Dr. Kaidon Béla jegyző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezt nem lehet megosztani. A
rendezési tervük nem is engedné meg.
Boa Árpád építészmérnök elmondta, hogy ezt a telket nem lehet ketté választani, így a 247/2.
hrsz-ú terület szükséges ehhez a telekhez. Ha ez az épület megmarad, akkor területet kell hozzá
tenni. Az új épület széle 1,5 m-re van a jelenlegi épület szélétől. Nyilván van rá megoldás,
kerítéssel elhatárolni a két épületet, az újat pedig lejjebb építeni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor nem lesz parkoló. A Deutsch Klub helyzetét
valóban meg kell oldani, de nem most.
Pintér Gábor képviselő szó volt arról is, hogy feláldoznák a teraszt, az a terület is néhány m2,
bontsák le, csak maradjon a ház.
Boa Árpád építészmérnök elmondta, hogy ez döntés kérdése.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a ház akadálymentesítése kötelező, hiszen közösségi
célra lenne odaadva.
Pintér Gábor képviselő
akadálymentesítést.

elmondta,

akkor

az

önkormányzat

megcsináltatja

az

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az akadálymentesítés is sok helyet elvisz.
Boa Árpád építészmérnök elmondta, hogy körbe rajzolva látható, amiről most szó volt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Deutsch Klub elhelyezésére több alternatíva van.
Pál Csaba képviselő megkérdezte hány parkolóhelyet veszítenek el így?
Boa Árpád építészmérnök elmondta, hogy kb. 10 db helyet.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy amikor a testület ennek az ingatlannak
a megvásárlásáról döntött, kérte, hogy gondolja végig minden képviselő azt, hogy mi volt a
célja a vásárlásnak. A legfontosabb az volt, hogy a bölcsőde kérdését megoldják, továbbá
kiváltsák a Rákóczi utcai zebrát egy olyan megoldással, ami balesetmentes megközelíthetőséget
is szolgálja, és beleillik a bölcsődefejlesztési pályázatba. Ha eszerint döntöttek a képviselők és
eszerint szavazott, akkor senki sem mondhatja azt, hogy „átverték”. Az más kérdés, hogy
valóban úgy mentek oda megtekinteni ezt az ingatlant, hogy megtartják és ez a Deutsch Klub
elhelyezését is szolgálhatja.
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Egy épületnek az átalakítása, felújítása, az akadálymentesítése olyan összeget emészt fel, ami
esetleg jobb döntés lehet elbontani, akkor lehet bele kellene ebbe nyugodni. Mondta ezt úgy,
hogy ő is most látta és hallotta először, amit tervező úr elmondott. Pintér Gábor képviselőnek
abban biztosan igaza van, hogy a Deutsch Klubnak is kellene egy biztos, fix hely, hiszen ez már
régi probléma.
Dr. Kaidon Béla jegyző maximálisan megértette képviselő úr reakcióját a hallottak miatt.
Akkor derült ki a múlt heti szakmai egyeztetésen, hogy szükség lenne tejkonyhára. Először 120
m2-ben gondolkodtak még annak idején. Kiderült, hogyha az egy év alatti gyermekeket is
lehessen fogadni, akkor így már 160 m2-es épületre van szükség. Amit Urvald Péter képviselő
úr mondott, az 12 m2-el több, tehát akkor már 172 m2-nél tartanak. Jogszabály, hogy a
megfelelő számú parkolót kötelesek biztosítani, erre a közlekedési mérnök hívta fel a
figyelmüket a helyszíni bejáráskor. Ha ezeket mind biztosítják, akkor sajnos tudomásul kell
venni, hogy a családi házat le kell bontani.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy esztétikailag nagyon szép épület, amit láttak. De azt is
hallja, hogy az épület menthető.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy igen, de a parkoló áráért.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a parkoló a családi ház helyén van, a terasz elbontása
sem oldja meg a problémát.
Dr. Jusztineer János alpolgármester elmondta, hogy esztétikailag a főbejárat előtt ott lesz ez
a ház.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez az óvoda és bölcsőde főbejárata.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, jó vétel volt, hiszen úgy gondolták,
hogy ott van egy hasznosítható épület is. Jelenleg úgy tűnik, hogy most ezt nem kivitelezhető.
Nyilván a bölcsőde az elsődleges dolog a város szempontjából. Ha nem lehet megmenteni azt
a házat, akkor lehet maguknak is kevesebb gondot okoznak, de ezt úgy mondja, hogy amikor
először felmerült az ötlet, hogy a Deutsch Klub odaköltözne, akkor nyilván az a legjobb, ha egy
közösségnek saját ingatlana van. O is örülne, ha az épület maradna, de az akadálymentesítésnek
a kialakítása sok pénzbe kerülne. Véleménye szerint ennek kialakítása 30-40 m2-t biztosan
elvesz a zöldterületből.
Rabb Gvőzőné polgármester reagálva Pintér Gábor képviselő úr által elmondottakra
elmondta, hogy személy szerint ő is a múlt héten tudta meg azt, lehet le kell bontani az épületet.
Pintér Gábor képviselő megköszönte polgármester asszonynak, hogy szólt.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a terveket ő is most látta először. Múlt héten
arról volt szó, lehet, hogy le kell bontani az épületet. Elképzelhető, hogy az ő részéről volt
felelőtlenség azt mondani, hogy ez az ingatlan majd jó lehetne a Klub részére.
Pintér Gábor képviselő arra kérte a testületet, hogy jöjjön el és mondja el a Deutsch Klub
részére az új információt, ő nem fogja elmondani.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ez nem is képviselő úr dolga, hanem személy
szerint az övé lesz, hogy elmondja Galambosné Wágner Évának és a Deutsch Klubnak.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy felelősen polgármester asszony nyilatkozott így.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a testület határozatilag nem döntött az ingatlan
sorsáról. Véleménye szerint a bölcsőde a legfontosabb és a legelső kérdés. Úgy gondolja, ha a
testületnek ezt az áldozatot meg kell hozni, akkor sajnos meg kell hozni, ő is nagyon sajnálná
az épületet. Biztos nagyon kellemetlen lesz amikor oda kell állnia Galambosné Wágner Éva elé
és erről tájékoztatni kell majd. Nagyon kellemetlen lesz azért is, mert amikor a Nyári család
eladta az ingatlant, akkor azt mondta, hogy valószínű majd a Deutsch Klub fog odaköltözni. És
akkor most majd azt kell esetleg mondani, hogy le lesz bontva, az is nagyon rossz lesz.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte jegyző urat, ő mikor tudta meg azt, hogy le kellene
bontani az épületet?
Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a múlt héten volt ez a
megbeszélés, amikor ez felvetődött. Polgármester asszony nem is volt ott ezen a
megbeszélésen.
Rabb Gvőzőné polgármester kikérte magának azt, hogy a Klub az utolsó helyen van. Amióta
ő polgármester, azóta folyamatosan azon van, hogy a legmegfelelőbb helyet megtalálja.
Mindenki tudja, hogy több lehetőséget felkínáltak a Klub részére, nem fogadták el, mert nem
találták megfelelőnek. Úgy érzi, hogy a város fejlődéséért bizonyos áldozatokat kell hozni. Úgy
gondolja, hogy Galambosné Wágner Éva elfogadja majd ezt a helyzetet.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint ez az ingatlan nagyon jól megépített, stabil családi
ház, és akkor ezt most 4 parkolóhelyért feláldoznák, nem tudja, hogy a városban ennek milyen
visszhangja lenne, biztos megkérdezik majd, hogy jól döntött-e a testület.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy csak a parkolón múlik ez a történet?
Nyilván, ha ott a ház, akkor ott főbejárat nem lehet. Megkérdezte, hogy az épület elforgathatóe és az óvoda udvarára nyíló lenne, ahol a főbejárat lenne?
Boa Árpád mérnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy akkor az egy másik épület lenne.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mérlegelni kell, hogy parkolót, ingatlant
veszítenek vagy elforgatják az épületet.
Pintér Gábor képviselő elmondta meg kell nézni annak lehetőségét, hogy marad az épület és
a tervező úr ahhoz tervezzen egy olyan épületet, ami beleillik és elfér azon a helyen.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor elöl a parkolók elvesztek. A bölcsődének
kell egy bejáratot biztosítani.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ebben az esetben hátul is elveszik a parkoló, mert
hátra csúsztatják az épületet, hiszen 5 métert biztosan hátra kell vinni, vagy nem szabad ekkorát
építeni.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, ha nem tudják az ingatlan helyén
biztosítani a 6 db parkolóhelyet, akkor teljesítik azt, amit jogilag teljesíteni kell a
parkolószámban?
Dr. Kaidon Béla jegyző a mérnök úr azt mondta, hogy csak oldalirányba lehet menni, ha
nagyon muszáj.
Rabb Gvőzőné polgármester úgy gondolja, hogy maradjon az ingatlan, megkérdezte tervező
urat, hogy így lehetséges?
Boa Árpád mérnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy lehetséges. Elmondta, olyan áron
lehet megtartani ezt az épületet, hogy egyrészt sok parkolót elveszítenek, másrészt, akkor a két
épületet össze kell építeni.
Urvald Péter képviselő, kulturális
kerékpártárolóval egybe lehet építeni?

tanácsnok

megkérdezte,

esetleg

egy

fedett

Boa Árpád mérnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, de ez már nem egy tiszta
megoldás.
Pintér Gábor képviselő úgy érzi, hogy inkább a Deutsch Klub visszalép. Nehogy az legyen,
hogy ők lennének a kerékkötői ennek a csodálatos tervnek. Személy szerint tartózkodni fog.
Pál Csaba képviselő elmondta, mindenki a megfelelő megoldást keresi.
Dr. Jusztinger János alpolgármester hangsúlyozta, azért kell erről beszélni, mert, ha eldöntik,
hogy ez lesz, akkor ez lesz.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a pályázatot be kell adni, mert különben nem
lesz bölcsődéjük.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy ki kell találni a Klub részére egy
megfelelő helyet.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy most ebben nem tudnak dönteni, nem is
napirendi pont.
Dr. Jusztinger János alpolgármester személy szerint erről nem tud dönteni, számára
összefügg a kettő dolog.
Boa Árpád mérnök elmondta, hogy ez a pályázat még nem nyert. Véleménye szerint döntést
ez ügyben még nem kell hozni. Amikor nyer a pályázat, akkor kell eldönteni, hogy az épületet
lebontják vagy sem. Szerinte az építési engedélyt megkapják úgy is, hogy nincs lebontva az
épület.
Pál Csaba képviselő egyetértett azzal, hogy ebben kellene maradni.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a pályázatot be kell nyújtani az
említett m2 nagysággal. Az épület sorsáról egyelőre nem kell dönteni.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte mi kell a pályázat benyújtásához?
Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a látványtervet kell becsatolni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az engedélyes tervet azonnal meg kell terveztetni.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, ha ezt a látványtervet fogadják el és adják be a pályázathoz,
és nyertes pályázat lesz, akkor biztosan le kell bontani az épületet.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a parkolók számát kell megadni?
Boa Árpád tervező elmondta, be kell rajzolni, hogy hol lesznek a parkolók. Az építési engedélyben a
parkolók esetében lehet módosítás.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a bölcsődei fejlesztési program tárgyában
kiírt pályázatot nyújtsa be.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
7/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyminisztérium Bölcsődei
Fejlesztési Program tárgyában kiírt pályázatára pályázatot nyújt be.
A pályázat célja legalább 20 bölcsődés elhelyezésére szolgáló új bölcsődei épület
létesítése. A tervezett megvalósítás helyszíne: Sásd, Pozsony u. 9. szám alatti belterületi
247/2. és ezzel összevonásra kerülő 248. hrsz-ú lakóházas ingatlan, amely az
önkormányzat tulajdonában áll.
A Képviselő-testület Boa Árpád építészmérnök által a napirendi pont tárgyalása
keretében benyújtott építészeti vázlatterveket, alaprajztervezetet elfogadta.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtására és ezzel
összefüggésben az engedélyezési eljárás kezdeményezésére.
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázathoz szükséges építészeti
dokumentációk elkészítésével Boa Árpád építészmérnököt bízzák meg, a pályázati
dokumentumok előkészítésével Rudnay Balázst bízzák meg.
Határidő: 2019. március 18.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte Boa Árpád mérnök úrnak a részvételét és a munkáját.
3./

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. évi ülésterve
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a 2019. évi üléstervről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az írásbeli előterjesztést mindenki írásban kézhez kapta.
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Dr. Kaidon Béla jegyző kiegészítette a február 14. napján tartandó testületi ülés napirendi
pontjait az alábbiakkal:
Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési munkaterve,
könyvtári munkaterve és beszámolója
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságának
Előkészítő: Sásdi ÁMK
Gál János közlekedési szakmérnök szakvéleményének megvitatása, különös tekintettel
az óvoda és bölcsőde biztonságos megközelítésére
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Tájékoztató a Magyar Falu Programról, főbb célkitűzéseinek ismertetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott üléstervet jegyző
úr javaslatával kiegészítve, fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
8/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott jeg y ző k ö n y v
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019.
évi üléstervét elfogadta az alábbi kiegészítésekkel:
2019. február 14. napján tárgyalandó napirendi pontok:
Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési
munkaterve, könyvtári munkaterve és beszámolója
Tárgyalásra javasolt: Humánügyek Bizottságának
Előkészítő: Sásdi ÁMK
Gál János közlekedési szakmérnök szakvéleményének megvitatása,
különös tekintettel az óvoda és bölcsőde biztonságos megközelítésére
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Tájékoztató a Magyar Falu Programról, főbb célkitűzéseinek ismertetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Határidő: 2019. január 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
4./

Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a közmeghallgatás tartásáról szóló határozati javaslat a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a határozati javaslatot kiosztották, javasolta a
testületnek, hogy 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
9/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
2019. február 25. napján a Közösségi Házban 18 órai kezdettel
közmeghallgatást tart.
A közmeghallgatás napirendi pontjai:
1./

Beszámoló Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. évi
munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2./

Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési tervezetének
ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Határidő: a lakosság értesítésére: 2019. február 18.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./

A Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje nyári zárása, napközbeni gyermekfelügyelet
a bölcsödés és óvodás gyermekek számára
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK Óvoda vezetője

írásbeli előterjesztés a Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének nyári nyitvatartásáról
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága megtárgyalta az
írásos előterjesztést. A bizottság elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek.
Javasolta a testületnek, hogy az írásos előterjesztést 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 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
10/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt 2018/2019. nevelési év időszakának szülői
igényfelmérése alapján az intézmény nyári
gyermekfelügyeletének
megszervezését elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./

Közneveiési intézmények felvételi körzetének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a Bm. Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal leveléről a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az érdekelt települési önkormányzat véleményének
kikére után a köznevelési feladatokat ellátó hatóság határozza meg és teszi közzé az iskolák
felvételi körzetét, valamint a pedagógiai szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét.
Az önkormányzat ezzel kapcsolatos véleményét február 15. napjáig kell a KED rendszeren
keresztül felterjeszteni.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek értsen egyet az általános iskola felvételi
körzetével.
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
11/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az általános iskola
2019/2020-as tanév felvételi körzetével egyetért.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 7./ és 8./ napirendi
pontokat tárgyalják együtt.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

7./

8./

Rendezvényszervezés EFOP.1.5.3-16-2017-00080. azonosító számú projekt
keretében
Sásdra
meghirdetett nyílt közbeszerzési
eljárás
lezárása,
eredményhirdetése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser
Rendezvényszervezés EFOP. 1.5.3-16-2017-00080. azonosító számú projekt
keretében nyílt közbeszerzési eljárás elindítása, meghirdetése a konzorciumi
partnereknél
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyvről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser elmondta, hogy lezajlott a
közbeszerzési eljárás, ami eredményes volt a rendezvényszervezés sásdi részében. Érvényes
ajánlatok érkeztek, minden hiánypótlást lezártak. így a szerződéskötésre lehet javasolni a
rendezvények sásdi részéhez az eljárás I. részénél van említve. A Bíráló Bizottság összeült és
kijelölte a nyertes szervezetet, aki megvalósítja ezeket a rendezvényeket. Ebből adódik a 8./
napirendi pont is, mely szerint van az eljárásnak II. részre, ez a konzorciumi partnereket érinti.
Itt egy érvényes ajánlat érkezett be, itt egy újbóli eljárás kiírását javasolnák.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
12/2019. (1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a EFOP-1.5.3-16-2017-00080. azonosító
számú projekt keretében rendezvényszervezés II. 1. része beszerzés keretében a
szolgáltató kiválasztása érdekében a Bírálóbizottság egyhangú javaslatát az alábbiak
szerint:
1. Az ajánlatkérő az eljárást eredményesnek nyilvánítja.
A Képviselő-testület a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7621. Pécs,
Mária u. 8. 1/3. ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69.§-ban írtak szerint
lefolytatott értékelés alapján.
2. A Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja az Agenda Projektház Kft.
1163. Budapest, Cziráki u. 24-32. szám alatti ajánlattevő ajánlatát az első rész
vonatkozásában a Kbt. 69.§-ban írtak szerint lefolytatott értékelés alapján.
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3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legjobb ár-értékarányt megjelenítő
szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb, egyetlen érvényes
ajánlatot az első rész vonatkozásában a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
ajánlattevő adta, ajánlata az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési
dokumentumok előírásainak, valamint az irányadó jogszabályoknak teljes
mértékben megfelel.
4. A Képviselő-testület a Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapítja az
eljárás eredményes lezárását, kihirdeti a FERLING Tanácsadó és Szolgáltató
Kft. ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek, és vele vállalkozási szerződést köt, a
szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2019.(1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatoltak alapján elfogadja a EFOP-1.5.3-16-2017-00080. azonosító
számú projekt keretében rendezvényszervezés II. 2. része beszerzés keretében a
szolgáltató kiválasztása érdekében a Bírálóbizottság egyhangú javaslatát az alábbiak
szerint:
1. A Képviselő-testület a 2. rész tekintetében a beérkezett ajánlat értékelésének
mellőzésével megállapítja, hogy az eljárás a Kbt. 75.§. (2) bekezdés e) pontja alapján
eredménytelen.
2. A Képviselő-testület a tárgyban szereplő Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-201700080. II. 2. rész tekintetében javasolja új eljárás lefolytatását Kbt. Harmadik rész
113.§. szerinti nyílt közbeszerzési eljárással.
Határidő: 2019. február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Képzésre EFOP. 1.5.3-16-2017-00080. azonosító számú projekt keretében nyílt
közbeszerzési eljárás elindítása, meghirdetése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzser elmondta, hogy ennek a
kiírásáról lenne szó, hogy a közbeszerzését meghirdessék, illetve annyival egészül ki, hogy a
projektet érintően van két olyan felmerült újbóli tétel, amiket szintén közbeszerzésre kell
meghirdetni, de mint rendezvények, ehhez hozzá tudják csatolni.
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Az egyik az úszásoktatás egészségfejlesztési programokkal összehangolva, a másik pedig egy
csoportos felnőtteket érintő sásdi általános iskolás gyerekekre alapozva egy egészséges
életmódra való ismeretszerzésre tudnák megszervezni, ez a két téma, ami hozzácsatlakozna az
eljáráshoz.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az előterjesztést fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2019.(1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az EFOP1.5.3-16-2017-00080 projekt megvalósítása érdekében további két rendezvény
beszerzése szükséges, melyek a korábbi, rendezvény szolgáltatások beszerzése
tárgyú közbeszerzési eljárásban még nem kerültek kiírásra. Azonban a
közbeszerzési törvény alapján beszerzésük közbeszerzés köteles. Emiatt a
képzési szolgáltatások közbeszerzési eljárásának megindításáról a 144/2019.
(XII. 13.) KTH. számú döntést az alábbiak szerint egészíti ki:
- az EFOP-1.5.3-16-2017-00080 projekt képzési szolgáltatásainak beszerzése
tárgyú közbeszerzési kiírással egy időben a rendezvények beszerzését is kiírja
külön részajánlattételi részként.
Határidő: február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10./

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez,
állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
pályázat
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az eszközbeszerzéseket Meződ Község
Önkormányzata bonyolítja le. Ennek a pályázatnak a közbeszerzési eljárás lebonyolításával
Meződ Község Önkormányzatát kell megbízni.
Merk Zsolt Meződ Község Polgármestere elmondta, hogy a közbeszerzésben műszaki
paramétereket adnak meg, az eszközöknél milyen méretű legyen. 3 céget (sásdi, kaposszekcsői
és budapesti) fognak meghívni azért, hogy az idő szüksége miatt február végéig ezt le kell zárni,
mert egy éven belül meg kell kezdeni a beruházást. Az első mérföldkő szerint traktort kellene
vásárolni. Nem lehet megbontani a beszerzést, tehát egy cégnek kell szállítani a traktort és a
hozzá szükséges eszközöket is. Amit ő nézett traktort, annak 12.100 eFt+áfa. A támogatás
bruttó 10 mFt.
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Mindezek után lesz Bíráló Bizottság, a meződi testület úgy döntött, hogy legyen a bizottságnak
jogi, pénzügyi és műszaki tagja is. Ők bírálják majd el. De a sásdi testületi ülés fog dönteni a
traktorról.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy bízza meg Meződ Község
Önkormányzatát a közbeszerzési eljárás lebonyolítására.
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 Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2019.(1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Meződ
Község Önkormányzatát a „Kültéri helyi közutak fejlesztése,
önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához
szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című 1826214408 projekt
közbeszerzési eljárás lebonyolításával.
Határidő: február 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11./

TOP-3.1.1-16-BA1-2017-000Q7. azonosító számú projekt keretében kerékpárút
létesítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli jegyzői előterjesztés, képviselő-testületi kivonat, NFA Vagyongazdálkodási
Igazgatóság levele, kimutatások a jegyzőkönyv mellékleteiként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a testület 2019. január 23. napján tartott
rendkívüli testületi ülésén tárgyalta a kerékpárút kérdését, amiben akkor nem hoztak döntést.
Jegyző úr készített írásos előterjesztést, megköszönte részére a munkáját. Ez ügyben a mai
testületi ülésen mindenféleképpen döntést kell hozni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy valóban nagyon fontos ma valamilyen döntést hozni.
Ha még sem döntenének, akkor a testület mulaszt és annak következményei lesznek. Február
20. napjáig az önkormányzatnak jóváhagyott tervet kellene bemutatni a jelenlegi szabályok
szerint a Közreműködő Szervezet felé. Nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy van az
önkormányzatnak konzorciumi megállapodása a megyével. A megyei hivatalnál ott van 18 mFt.
Ha a testület most nem hoz döntést, akkor ők mondhatják, hogy kár érte őket és komoly
kártérítési pernek nézhet elébe az önkormányzat és akkor ezt a pénzt ők felhasználják. A
legutóbbi megbeszélés alkalmával elmondták, hogy döntést várnak. Tehát a nem döntés is
döntés. Felhívta a figyelmet, hogy jelen pillanatban egy IGEN döntés van hatályban.
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Van egy nyertes pályázat, ennek a végrehajtásának a mikéntjéről kellene beszélni és nem arról,
hogy kiszállnak. Ma olyan döntést kell hozni, hogy IGEN, akkor folytatják. Akkor polgármester
asszonynak már a holnapi nap folyamán meg kell bízni Gál János mérnököt a szakmai
tanulmány elkészítésével. Tehát új tanulmányterv kell számításokkal alátámasztva. Amikor
elkészül, benyújtják és ha jóváhagyják, akkor már csak anyagi következmények árán tudnak
kiszállni, továbbá minden pénzt vissza kell fizetni.
Az SZMSZ értelmében névszerinti szavazást kell tartani, 100 mFt-ot meghaladó vagyon vagy
vagyonértékű jog esetén, ami érinti az önkormányzati vagyont, akkor kötelező névszerinti
szavazást tartani. A névszerinti szavazásnál IGEN-nel, vagy NEM-el lehet szavazni. A NEM
döntéssel a támogatást vissza kell fizetni.
Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot. A bizottság anyagilag járta körbe ezt a
kérdést. Úgy látták, hogy Sásd város költségvetése nem bírja el. Nagyon nagy összeg a 355
mFt, de ehhez még sok pénzt hozzá kell tenni. A múltkori ülésen a táblán levezetett összegekből
is látható volt, hogy ezt Sásd nem bírja el. A bizottság ebben a kérdésben úgy döntött, hogy
nem támogatja a kerékpárút kérdését, vissza kell adni az elnyert támogatást. Ebből a
támogatásból nem lehet megvalósítani a projektet.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy az építőiparban jelentős
áremelések voltak, melyek 20-35 %-ra is mondható. Jelen esetben a kalkulációjuk két évvel
ezelőtti. Azt mondják, hogy ebben az évben még várható emelés.
A pályázatnál 20 mFt-ot hozzá kellene tenni a tervezéshez. Nem gondolja, hogy rosszul lett
becsülve, tervezve, inkább a körülmények változtak és ez előre nem volt látható. Maga a
beruházás 330 mFt, ha 20 %-os emelést néznének, az is Sásdnak 70 mFt-ot jelentene. Holott
tudják, hogy a már előrelátható 20 mFt-tal is bajban van a város költségvetése. Ha mégis
bevállalják és előteremtik a 20 mFt-ot, belevágnak, akkor viszont onnét nincs kiszállás. De ha
megáll a tervezés után, akkor 30-40 mFt-ot vissza kell fizetnie az önkormányzatnak.
Ha a tavalyi évet tekintik bázisévnek az önkormányzati intézmények működéséhez szükséges
költségek 15 mFt-ra emelkedtek. így is mínuszos volt a költségvetés a költségvetési igények
nélkül.
Pintér Gábor képviselő elmondta, szomorú teszi az, hogy segítséget kértek több vonalon és
sajnos semmi kézzel foghatót nem kaptak. Egyedül érzik magukat és súlyos döntést kell
meghozni, óriási pénz, óriási lehetőség. Úgy érzi, hogy nekik Sásdnak az életét kell biztosítani.
Semmiképp sem szabad csődhelyzetet előidézni. Úgy látja, hogy felelősen így kell dönteni.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, ki kell mondani, amit már a tervező is kimondott, hogy
ennek a pályázatnak a szakmai előkészítése, mint olyan, nem volt. Ha itt minimális szakmai
előkészítés lett volna, akkor nincs ez a helyzet. Nem fordulhat elő, hogy olyan lehetetlen
helyzetbe hozzák a döntéshozók Sásdot, hogy olyan nyomvonalat jelölnek ki, amit nem lehet
megépíteni. Nem vették figyelembe, hogy egy főközlekedési útvonalon egy vasúti
kereszteződésben, ha átvisznek egy kerékpárutat, azt csak jelzőrendszerrel engedélyezik. Ennek
pedig óriási költsége van. Ez nincs benne a költségvetésben.
Pál Csaba képviselő elmondta, az is felháborító, hogy előzetesen nem egyeztettek a vízüggyel,
a közúttal. Azt tapasztalta, hogy az önkormányzatot lehetetlen helyzetbe állították.
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Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy a város költségvetését
nagymértékben veszélyeztetné, ha támogatnánk a projekt megvalósítását.
Dr. Jusztinger János alpolgármester sajnálja, hogy a kerékpárúttal kapcsolatban először nem
az önkormányzatot kérdezték meg, talán elkerülhető lett volna ez a helyzet. Ami sokszor előny,
az most itt biztosan hátrány. Sajnos kényszerű döntés lesz és nem arról szól ez a szavazás, hogy
ök mit szeretnének Sásdon.
Pál Csaba képviselő elmondta, most kimarad ez a sásdi rész, de ha akarják, akkor majd újra
keressék meg az önkormányzatot.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatáról döntsenek, mely szerint álljon el a pályázattól, utalja
vissza az elnyert támogatás összegét.
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 névszerinti szavazással - Rabb Győzőné
polgármester Nem, Dr. Jusztinger János alpolgármester Nem, Hausmann Mária képviselő Nem,
Pál Csaba képviselő Igen, Pintér Gábor képviselő Igen, Urvald Péter képviselő Igen
szavazatával, tehát 3 igennel és 3 ellenszavazattal - a testület nem hozott döntést.

Rabb Gvőzőné polgármester szünetet rendelt el.
A szünet elrendelésével a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Szünet után a testületi ülés folytatódott.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság javaslatáról döntsenek, mely szerint álljon el a pályázattól, utalja
vissza az elnyert támogatás összegét.

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 névszerinti szavazással - Rabb Győzőné
polgármester Nem, Dr. Jusztinger János alpolgármester Igen, Hausmann Mária képviselő Igen,
Pál Csaba képviselő Igen, Pintér Gábor képviselő Igen, Urvald Péter képviselő Igen
szavazatával, tehát 5 igennel és 1 ellenszavazattal - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
16/2019.(1.31.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TO P-3.1.1-16-B A 1-201700007. azonosító számú projekt keretében létesítendő kerékpárúttal kapcsolatos
jegyzői előterjesztést megtárgyalva az ott feltárt problémákat, észrevételeket
mérlegelve úgy ítéli meg, hogy a tárgybani támogatási szerződésben vállalt
teljesítési kötelezettségeinek önhibáján kívül eleget tenni nem tud.
A támogatási szerződés megkötését követően jutott a Képviselő-testület olyan a
szerződés teljesítése szempontjából lényeges információk birtokába, amelyek
alapján kénytelen volt úgy dönteni, hogy a projektet megvalósítani nem tudja.
A Képviselő-testület a közreműködő szervezettel támogatási szerződést kötött
2018. tavaszán. Ezt követően a támogatási döntésben és a támogatási
szerződésben vállalt kötelezettségeinek eleget téve a kerékpárút nyomvonalára,
annak megterveztetésére tervezői árajánlatokat kért. A 3 db tervezői árajánlatból
a Plan-Dent Mérnöki, Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft. Pécs
ajánlatát fogadta el.
A felhívás keretében kellett volna megterveztetni és engedélyeztetni a
kerékpárúthálózati tervét, valamint az engedélyes és kiviteli tervet a kerékpárút
létesítésére. A tervező az ajánlata megtétele előtt helyszíni bejárást tartott,
melynek eredményeként az ajánlatában felhívta a Képviselő-testület figyelmét
arra a tényre, hogy a támogatási szerződés 2.2. pontjában megjelölt projekt fő
helyszínen a Sásd külterületi 072. hrsz-on nyilvántartott Baranya-csatorna
depóniáján a kerékpárút megépítése szakmailag nem lehetséges. A depónia
mérete, állaga, rendeltetése, használati jellege alkalmatlan új kerékpárút
építésére.
Ez olyan objektív akadályt jelentett a Képviselő-testület előtt, amely már
önmagában is kizárja a projekt tervezett helyszínén a kerékpárút létesítését. A
Képviselő-testület ezt követően szakmérnök bevonásával több lehetséges
helyszínt is megvizsgált. A négy lehetséges helyszínből csak egyet lehetett
figyelembe venni, de feltétel lett volna a depónia melletti külterületi szántó
művelési ágú földterületekből több mint 3 km hosszan, több mint 10
tulajdonostól 6 méter szélességben földterületet vásárolni.
A lehetséges nyomvonalat megvizsgálva a későbbiekben az is kiderült, hogy van
közöttük ún. NFA-s föld is, ahol a tulajdonjogváltás az érintett területeken csak
a Nemzeti Földalap Kezelő Szervezet Vagyongazdálkodási Igazgatósága
szakmai tájékoztatója szerinti kisajátítási eljárás keretében szerezhető meg.
A kisajátítási eljárás időigényes, amely a projekt megvalósítását lényegesen
befolyásolná, illetve annak időtartamát megbecsülni sem lehet.
A Képviselő-testület csak a tervezői ajánlatok értékelését követően szembesült
azzal a ténnyel, hogy a pályázatban előirányzott előkészítési költség a
kerékpárúinak az új, a támogatási szerződésben szereplőtől eltérő, de egyetlen
lehetséges nyomvonalon történő megvalósításához nem elégséges, illetve kellő
forrást nem biztosít. A projektben erre a célra biztosított összeg bruttó
13.843.000,-Ft, a legkedvezőbb tervezői ajánlat bruttó 30.803.850,-Ft. Az
előkészítési költségek között földvásárlásra 500.000,-Ft állt rendelkezésre, ezzel
szemben a földek becsült vételára és ezzel szorosan összefüggő földvédelmi
járulék költsége együttesen több mint 8.900.000,-Ft lenne.
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A Képviselő-testület sajnálattal állapítja meg, hogy az előkészítéshez legalább
26.500.000,-Ft saját forrás bevonására lenne szükség, amelyet az önkormányzat
önerőből biztosítani nem tud.
A körülményeket mérlegelve a Képviselő-testület úgy ítéli meg, hogy a teljesítés
fent jelzett okok alapján lehetetlenné vált, amely a Ptk. 6:179. § (1) bekezdése
értelmében a szerződés megszűnését vonja maga után. A hivatkozott
jogszabályhely (2) bekezdése értelmében a teljesítés lehetetlenné válásáról
tudomást szerző fél késedelem nélkül köteles erről a másik felet értesíteni. A
Képviselő-testület továbbá megállapítja, hogy a szerződés teljesítése a
szerződéskötés után ismertté vált olyan okok miatt hiúsult meg, amelyekért
egyik szerződő partnert sem terheli felelősség. A feleknek fel nem róható
lehetetlenülés esetén a Ptk. 6:180. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a
már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél
nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár.
A Képviselő-testület mindezekre figyelemmel elrendeli, hogy a polgármester a
szerződést kötő Magyar Államkincstár Bm. Igazgatóságát, továbbá a Baranya
Megyei Önkormányzati Hivatalt, mint az önkormányzat konzorciumi partnerét
a képviselő-testületi döntésről és ennek okairól írásban tájékoztassa. A
tájékoztatással együtt a Képviselő-testület rendelkezik a Magyar Államkincstári
alszámlán szereplő támogatási összeg teljes egészének visszautalásáról a
támogató részére, melynek összege 336.884.000,-Ft.
Határidő: február 8.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a holnapi nappal megírják a határozati kivonatot,
polgármester asszony levelet ír majd és e két dokumentumot kell elküldeni a Baranya Megyei
Önkormányzati Hivatalhoz és a Magyar Államkincstárhoz.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok javasolta belefoglalni a levélbe, hogy csak
anyagi gondok miatt adják vissza a lehetőséget.
Pál Csaba képviselő elmondta, egyértelmű, ha adott az anyagi háttér és nincs gond, akkor
nyilvánvaló, hogy mindenki folytatná.

Egyebek
Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, mi a helyzet Skoda Dénes ingatlana előtti
árokburkolás ügyben?
Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy legyen jó idő, akkor
megcsináltatja.
Dr. Jusztinger János alpolgármester kérte, hogy a Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti ingatlan
előtt van egy fa, amit ki kellene vágni.
Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jön majd az a cég, akik
veszélyes fákat vágnak ki, jelezni fogják ezt is feléjük.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy levelet kell írni, mivel közterületen van a fa.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy illegális hulladéklerakót hoztak létre az
újtelepi ABC-nél és a focipálya sarkán is.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy jelezték már feléje, valószínű éjjel teszi ezt.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok ezzel kapcsolatban elmondta, hogy van
vadkamera, ennek az a lényege, hogy csak mozgáskor kapcsol be.
Rabb Győzőné polgármester kérte, hogy legyen rendelve ilyen kamera. Megkérdezte, hogy
mennyibe kerül?
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a kérdésre válaszolva elmondta, nem tudja,
utána kell járnia. Az a jó, hogy bármikor áttehetö más helyre.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez mind költségvetési tétel.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy jelen pillanatban közel 15 db tévé van
elhelyezve az említett területen.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy majd megint elviteti Oroszlóra a tévéket,
korábban is ezt tette. O már többször készíttetett nagy táblát arra vonatkozóan, hogy kamerával
megfigyelt terület, szemetet elhelyezni tilos. Ennek ellenére ugyanúgy ott van a szemét
mindenhol.
Dr. Jusztinger János alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy állásajánlattal keresték
meg a Kúriától, ami összeférhetetlen az Önkormányzati munkával. Többször tárgyalt velük,
hogy elegendő lehetne-e, hogy lemond az alpolgármesterségéről, és megtartaná a képviselői
státuszát, de válaszukban elmondták, hogy le kell mondani a képviselőségről is. Abban
maradtak, hogy ez a státusz hely üresen marad őszig.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester a nyilvános testületi ülést
bezárta, mindenkinek megköszönte a megjelenést és a képviselő-testületi zárt ülés keretében
folytatta tovább munkáját.

Kmft.

polgánnester

jegyző
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