
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 14. 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
alpolgánnester, 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: Hausmann Mária és Székely Szilárd képviselők.

Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 5 fő megjelent, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg zárt ülés keretében az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintetében: 

Zöldváros és piaccsamok kialakításához szükséges telekegyeztetést.

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. / Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, I. forduló
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Sásd AMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési munkaterve,
könyvtári terve és beszámolója 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója 

Meggyesi Mónika intézményegység-vezető

4. / Gál János közlekedési szakmérnök szakvéleményének megvitatása, különös tekintettel
az óvoda és bölcsőde biztonságos megközelítésére 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

5. / Tájékoztató a Magyar Falu Programról, főbb célkitűzéseinek ismertetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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6./ Zöldváros és piaccsamok kialakításához szükséges telekegyeztetés 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

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

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésük január 31-én volt, ahol 
döntöttek a kerékpárút pályázat ügyében. Február 8. napján elküldték az itt született képviselő- 
testületi határozatot a Magyar Államkincstárnak és a Baranya Megyei Önkormányzati 
Hivatalnak. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kerékpárúttal kapcsolatos jegyzői 
előterjesztést megtárgyalta, az ott feltárt problémákat, észrevételeket mérlegelve úgy ítélte meg, 
hogy a tárgybani támogatási szerződésben vállalt teljesítési kötelezettségeinek önhibáján kívül 
eleget tenni nem tud.
Folyamatosan folynak az egyeztetések az EFOP-1.5.3. és 3.9.2. azonosító számú projektekkel 
kapcsolatban.
Február 6. napján személyesen találkozott a Baranya megyei Rendörfökapitányság új 
vezetőiével. Gulyás Zsolt rendőrezredessel. Elmondta, hogy bármiben kérjék a segítségét és ha 
tud segít. Ezt követően látogatást tett a hivatalban az új komlói rendőrkapitány, Oletics Károly 
rendőralezredes, Csirke Csaba rendőralezredessel érkezett, aki a Sásdi Rendőrőrs vezetője lesz 
március 1. napjától.
Február 9-n az ÁMK adott helyet az általános iskola jótékonysági báljának. Elmondta, hogy 
nagyon jól sikerült ajótékonysági bál. A Diákönkormányzat, az iskola Szülői Munkaközössége 
megköszönte az ÁMK-nak, hogy helyet adott a bál megrendezéséhez. A Diákönkormányzat 
részéről olyan jelzés érkezett, mely szerint lehet szeretnének majd egy ismétlést ez ügyben. A 
zenekart már most le kell foglalni, hiszen nagyon elfoglaltak. Mint mindenki egy évben egyszer 
kaphatja meg a Közösségi Házat ingyen, ezért majd az Alapítvány fogja bérelni a következő 
alkalomnál.
Levelet kaptak a Magyar Államkincstártól, mely szerint Jegyző Úrnak és Bódog Tamásnak kell 
elmennie a napelemes pályázattal kapcsolatos egyeztetésre. Február 25-ig kell megtenni a 
hiánypótlást.
A közfoglalkoztatási programmal kapcsolatosan tájékoztatást tartottak a Komlói Járási Hivatal 
Foglalkoztatási Osztálya. Elhangzott, hogy Sásd városa 80 %-os bértámogatást kaphat ez 
ügyben, tehát az önkormányzatnak 20 %-os önerőt kell biztosítania. 9 főben gondolkodtak, 
jelenleg 15 fő dolgozik. Beszélt a dolgozókkal, vannak, akik nem is szeretnének tovább 
dolgozni közmunkában.
A zöld város projekttel kapcsolatosan a telekegyeztetésről majd zárt ülés keretében tárgyalnak. 
A szemétlerakással kapcsolatban elmondta, hogy a mai napon elvitette az önkormányzat 
teherautójával az összegyűlt szemetet. Nagyon sokszor volt már szó, hogy az újtelepi ABC-nél 
és a Jókai utca sarkán szemetet helyeznek el. Emiatt szeretné, ha felkerülne a kamera, mert ezt 
az állapotot valahogyan rendezni kell. Figyelemfelhívó táblát kell kihelyezni a kamerára 
elhelyezéséről. Kérte Urvald Péter képviselőt, járjon utána és rendelje meg a kamerát.
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Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, van az a rendszer, amit bármikor 
bárhová ki lehet helyezni, és rögzít is, ez tulajdonképpen vadkamera címen fut. Elsősorban 
vadászok használják. A kamera lényege, hogy éjjellátó, mozgásértékelő, fotót és videót készít, 
ami letölthető, akkumulátorral működik, bármikor szabadon áthelyezhető más helyre. Úgy 
tudja, hogy a kamera ára 30-50 eFt között van. Egy darabot kellene rendelni és meglátják 
hogyan válik be.

Rabb Gvőzőné polgármester megbízta Urvald Péter képviselőt, kulturális tanácsnokot, hogy 
rendeljen 1 db kamerát.
Mindenkit meghívott a holnapi nap folyamán tartandó Szűcs Judit koncertre, ami a Közösségi 
Házban kezdődik 17 órakor. Ezt követően Pintér Gábor fog zenélni az idősek farsangi bálján.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy a tegnapi nap folyamán elhozták 
az új kisbuszt, ami jelenleg itt áll a Hivatal előtti parkolóban. Kérte a jelenlévőket, hogy 
tekintsék meg.

Rabb Gvőzőné polgármester szünetet rendelt el.

A képviselő-testület a szünet elrendelésével egyhangúlag egyetértett.

Szünet után a képviselő-testület folytatta ülését.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta, hogy a buszt a GYEP Infra pályázatból vásárolták, 
aminek az ára kb. 9 mFt volt. Szabályzatot fognak alkotni a kisbuszra, amit majd Gábor 
Gyulával is átbeszélnek. Problémát okoz, hogy a fenntartó saját maga felé költségtérítést nem 
tud számlázni. A mikrobusznak az a szerepe, hogy a GYEP pályázatban a szakmai munkát 
segítse.
A kerékpárút pályázattal kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy visszafizették az elnyert 
támogatást.
A zöldváros és piaccsamok kialakítása című pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a 
tervezőkkel felvették a kapcsolatot. 3 db ajánlatot fognak kérni, az ajánlatkérési dokumentáció 
készen van. Korábban már a Magyar Államkincstár engedélyezte, hogy a két projektet 
összevonják egy eljárásba. Az ajánlatkérés is egy ajánlatba fog elmenni mindkét pályázatra. 
Építési engedélyezési tervvel kell rendelkezni, továbbá kiviteli tervnek is lennie kell, ami 
alapján a közbeszerzési eljárásokat lehet meghirdetni, és a kivitelezőket lehet majd kiválasztani. 
Amit tavaly mondtak, hogy a pénz elég lesz, sajnos már hallották, hogy nem lesz elegendő. 
Viszont jó hír az, hogy van lehetőség többlettámogatást igényelni. Az Államkincstárnál kell 
jelezni, ha nem elég a pénz. Szükséges a tenderterv, ki kell mutatni az áremelkedési 
különbözetet, és azzal a dokumentációval együtt kell az Államkincstárhoz beadni a kérelmet, 
az Irányító Hatóság minimum 15 %-os áremelkedésnél már térít 30 %-ig. Most folyik a terv 
előkészítése, most rendelik meg a terveket.
A hertelendi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy eredménytelen volt a többszöri 
meghirdetése az ingatlannak. Sajnos rossz állapotban van az ingatlan, ezért Merk Zsoltékkal 
felértékeltette a helyreállítást, csak a külső fal helyreállítása kb. bruttó 3 mFt. Továbbá a belső 
felújítás minimum 2 mFt. Kb. bruttó 5 mFt-ról van szó, ebből a Sásdra eső rész 76 %, amit 
vállalni kellene.
A bölcsődei pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy készül az engedélyes terv, a bölcsődétől 
több módosítási javaslat érkezett. A belső elrendezéssel voltak módosító javaslatok.
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Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy beszélt Galambosné Wágner 
Évával a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökével, aki elfogadta a Deutsch Klub 
elhelyezésénél felmerült problémákat. Elmondta, ha nyer a bölcsődei pályázat, akkor újra 
tárgyalják majd ezt a kérdést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolót 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

18/2019. (11.14.) 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./ Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetése, I. forduló 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Írásbeli előterjesztés a 2019. évi költségvetési tervezetről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a költségvetéssel kapcsolatban már több 
egyeztetés volt az intézményekkel együtt is. A tegnapi nap folyamán a bizottság is 
megtárgyalta, megvitatta a költségvetési tervezetet. Elmondta, hogy Nagy Sándor a sásdi 
sportpályán rehab. munkásként volt foglalkoztatva, levelet írt, hogy ő szeretne ott továbbra is 
dolgozni. Ezután utána nézett a munkaügyes ügyintézőnél, a bére idén 146.250,-Ft/hó lenne. 
Kérte, hogy a költségvetési tartaléknál vegyék majd figyelembe ezt a kérelmet, amennyiben 
lenne pályázat, akkor annak keretében felvehetnék.
A Támogató Szolgálattól kapott levelet, melyben kérték a havi 56 eFt/hó támogatást 5 gyerekre.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a kérelmet megtárgyalták, a bizottság úgy döntött, hogy 
egyelőre félévig a kérelemben foglaltakat támogatja, és félév után visszatérnek majd erre a 
kérdésre.

Rabb Gvőzőné polgármester véleménye szerint fizessenek utólag, tehát számoljanak el 
utólag.

Pintér Gábor képviselő egyetértett polgánnester asszony javaslatával.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Támogató Szolgálat felé 
maximálják az összeget 5 fővel havi 56.140,-Ft-tal, de a tényleges kifizetés utólagos elszámolás 
alapján történjen. Továbbá erre a kérelemre félév múlva térjenek vissza.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

19/2019. (11.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásd és 
Térsége Terület- és Humánfejlesztő Nonprofit Kft., mint a Támogató Szolgálat 
fenntartója által beadott kérelme alapján 2019. első félévében havi 56.140,-Ft 
működési támogatást állapít meg.
A második félévre szóló működési támogatásról a Képviselő-testület külön 
kérelemre dönt.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta a terv az volt, hogy a béremelés 8 %-os lenne, figyelemmel 
a hivatalnál az idei illetményalapemelésre vonatkozó támogatásra.
Sajnos nem sikerült. Ezért kénytelenek voltak a 46.380,-Ft-os illetményalapot megállapítani. A 
középfokú végzettségű és a felsőfokú végzettségű dolgozók között nagy a bérolló. így, hogy a 
minimálbéremelések az utóbbi években felfelé mennek a középfokúak bére közelít a 
felsőfokúak béréhez. Úgy, hogy a minimálbéremelés 8 % volt, a felsőfokúaknái pedig csak 4 
% lesz. A minimálbéremelés tavaly 25 %-os volt, a felsőfokúaknái testületi döntés alapján 15 
% körül lesz. Továbbra is az a szándékuk és a költségvetés tartalmazza is, hogy azt a 
pótlékrendszert, amit tavaly a testület elfogadott, az idén is érvényesülne. Kérte a testületet, 
hogy ezt támogassa.
A városuk lakosságszáma 3087 fő, ha 3000 fő alá esik a létszám, bizonyos támogatásokat 
csökkentett összegben fognak kapni, főleg a szociális ágazatban fog ez mutatkozni. Sajnos a 
városban 40-50 fővel csökken évente a lakosságszám.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ebben az évben is egy biztonságos 
költségvetést lehet tervezni. Viszont belső rejtett tartalékok, amelyek a korábbi években voltak, 
azok most nincsenek. Ezért kiemelt szerepe van a költségvetési gazdálkodásban elvárt eddig is 
megjelenő fokozatos takarékosságnak, önmérsékletnek és annak, hogy amik az I. kosárban 
vannak, tényleg az év során fokozottan figyelembe kell venni, hiszen a lehetőségeik 
korlátozottak. A korábbi ülésen jegyző úr az ülésteremben lévő táblára ijesztő számokat írt a 
költségvetéssel kapcsolatban, sajnos a számok valódiak, tehát a korábbi számításaik nem voltak 
hiábavalók. Ezért is hozott a testület egy fájdalmas, de ésszerű döntést. A költségvetésben rejlő 
és minden évben megjelenő apró tartalékok, amit eddig felhalmoztak, azokat a fejlesztési 
kiadásokra fordítják (bölcsőde -  20 mFt, tanuszoda -  10 mFt).
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Nyilván évközben, ahogy az előterjesztésben leírta, lehetnek olyan bevételek pályázatokból, 
megtakarításokból, melyek ezt az elvárt majdnem szigorúnak nevezhető előterjesztést 
felülírhatják. Viszont ezeket a bevételeket meg kell várni, ez majd egy későbbre halasztott 
döntést kíván.
Tehát nincs vészhelyzet a költségvetésben, végig vihető a költségvetés, de nagy figyelmet és 
nagy önmérsékletet kíván. A 16. sz. melléklet szerint több mint 900 mFt pénzmaradványt 
hoznak át, de ebből 875.432 eFt áthúzódó kötelezettségvállalásként hoznak magukkal. Ennek 
az évnek úgy indulnak, hogy az itt felsorolt célokat biztonsággal végig lehet vinni. De az 
utólagos évközbeni döntéseket csakis szigorú plusz forrásfeltárással lehet megvalósítani. Az 
éves költségvetésük a terv szerint 2.035.484 eFt. Ennek jelentős része 1.351 eFt a működési 
költségvetés és 684 mFt a fejlesztési mérlegük. Ezeket mind belső finanszírozással, bizonytalan 
bevétel tervezés nélkül, meg tudják valósítani. A 17. sz. mellékletben az álláshelyek alakulása 
látható. Az előző években több olyan döntés is született, ahol plusz létszámokat tettek be. 
Ezeknek a hatásai most tervezve vannak. Az 5. sz. melléklet tartalmazza a fejlesztési 
kiadásokat, melyek mind a pályázatokhoz, illetve jövendő pályázatokhoz köthető célok. 
Kiemelve az EFOP-os pályázatok idén megvalósuló fejlesztéseit. A TOP-os pályázatok 
fejlesztési kiadásait. Továbbá az Arad utcai ingatlan pótmunkái is itt vannak. Összességében 
674 mFt-ról van szó. Az állami támogatások várható összegében változás van, Sásd 6 mFt-tal 
többet kap idén, mint a tavalyi évben. A 6. sz. mellékletben látható is, hogy a korábbi években 
a letelepedési támogatásra éves szinten 500 eFt-ot, de most 1 mFt-ot terveztek. Ezek olyan 
bevételek, amelyeket el kell költeni. Az egyéb céljaik az előző évihez képest szinte hasonló 
szintűek, a civil szervezetek támogatásánál, a sportkörnél ugyanakkora szinten van tervezve, 
mint a tavalyi évben. Illetve 500 eFt-os egyéb keretet terveztek az évközbeni döntésekhez. A 
szociális társulásnál a tervezett 38 mFt, ahogy Jegyző Úr már említette, önkormányzati szinten 
elég sok, 7.800 eFt-os plusz terhet jelent a költségvetésük számára, mivel a garantált 
bérminimum megemelkedett. Ennek hatására a szociális társulásukban sokan érintettek. 
Megemlítette, hogy akik minimálbéren vannak, azok részére a testület 10 eFt-ot biztosított a 
keresetük kiegészítésére. Ezt most is tervezték, szerepel a költségvetésben. Idén 372 mFt-ot 
kapnak. A megnövekedett támogatás 356 mFt volt a tavalyi évben. Van egy szociális segítő 
álláshelyük finanszírozva van, ami 5 mFt-tal van támogatva. Kiemelendő, hogy az 
étkeztetésükre vélt hiányt az állam 58.673.093,-Ft-tal támogatja. Ennél a célnál is emelt 
támogatásról lehet beszélni. Az adóbevételek szintén egy olyan tételt, információt jelentenek a 
költségvetés biztonságát illetően, amire támaszkodni lehet például a II. és III. kosárban lévő 
igényeket illetően. Terveztek visszafizetési kötelezettséget, meglátják ez hogyan alakul. 
Összességében 80 mFt iparűzési adót terveztek, az építményadó és a magánszemélyek 
kommunális adója összesen 9.600 eFt-tal, az itt maradó gépjárműadó 9 mFt-os szinten van 
tervezve. A működési bevételeiken felül 9 mFt-os szinten vannak, ebből kiemelkednek az ÁMK 
bevételei, ami kb. 35 mFt-os szint, ebbe benne van az étkeztetési térítési díjak. Megemlítette, 
hogy az élelmezésvezetővel egyeztetnek, elképzelhető, hogy az étkezési térítési díj változását 
kell majd megtárgyalni, de ez majd a későbbiekben várható. A felhalmozási bevételeknél 
pályázathoz kapcsolódó bevételek vannak. Idén 8 mFt-ot terveznek a DRV eszközhasználati 
díjra. Indultak 44 mFt-os kerettel, ezt el kell különíteni és úgyis kell kezelni. A közcélú 
támogatással kapcsolatban elmondta, hogy egyelőre 1.626 eFt-os támogatást terveznek. Ez a 
tavalyi éven felüli támogatás. A 11. sz. melléklet az ÁMK költségvetését és a 12. sz. melléklet 
a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Központ költségvetését tartalmazza. Itt a tavalyi évhez 
képest 1 mFt-tal kevesebb plusz önkormányzati finanszírozást kell hozzátenni, kb. 1,5 mFt-os 
szinten terveztek az intézményvezetővel. Az ÁMK költségvetésében a bölcsődére szánt összeg 
szerepel. Az étkeztetés a kapott állami támogatással kb. nullszintes.
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Az állami támogatásoknál látható, hogy a közművelődési és könyvtári feladatokra kaptak 3.700 
eFt-ot, ehhez még 19 mFt-ot kell pluszban hozzárendelni. A 13. sz. mellékletben láthatók a 
tartalékok, mely szerint a tanuszodához tettek céljellegű 10 mFt-os tartalékot, illetve 
tartalékképzési keretük 6.523 eFt. A következő mellékletek kötelező jellegű mellékletek.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatát tükrözi, amit az ülés előtt 
osztottak ki írásos anyagot.

Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy az idei költségvetésben a mozgástér 6,5 mFt, ebből 6.321 eFt-ot kívánságlista alapján 
odaítéltek. Úgy érzi, hogy ebben a választási ciklusban ez a legrosszabb év, mert nincsenek 
tartalékaik. A költségvetésben benne vannak a korábbi pályázatok vállalásai, ezek rendben 
vannak, de újabb mozgástérre nincs lehetőség. A félév utáni időszakra plusz bevételek 
szükségesek. Összességében Sásd város költségvetése stabil, de nullán vannak, nincs mit 
kiosztani. Bárki bármit javasol, sajnos nincs miből adni. Személy szerint nem támogatja, hogy 
a dolgozók cafetériát ne kapjanak, úgy érzi erkölcstelen lenne.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, úgy vannak nullán, hogy olyant is adnak, amit 
egyébként nem kellene.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, úgy vannak nullán, hogy stratégiai 
ingatlant vásároltak, ha összeadják azzal, amit itt most felsoroltak összeget, akkor kb. ugyanott 
vannak, ahol a tavalyi évben. Az, hogy mást célt jelöltek meg elsődlegesként, az stratégiai 
kérdés. A rendelkezésre álló összegnek kb. 2/3-át ingatlanvásárlásra költöttek.

Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
mindez igaz, de sajnos nincs több mozgástér.

Dr. Kaidon Béla jegyző azért volt módja és lehetősége a testületnek ezt a döntést meghoznia, 
ami jó döntés volt, mert eddig nem volt elköltve ez a pénz. Félévig biztosan óvatosnak kell 
lenni, nyilván, ha lenne ÖNFIIKI, akkor az sokat jelentene. Más bevételre nem lehet számítani, 
ingatlant már nem tudnak eladni. A magyarhertelendi üdülőre költeni kellene, aminek költsége 
nem szerepel itt a költségvetésben. Minden tulajdonossal összhangban akár ilyen állapotban is 
meg kellene hirdetni eladásra.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, az érdeklődök között volt olyan, akit azért nem 
érdekelt tovább a vásárlás, mert több tulajdonos van, ö nem csak egy tulajdonrészt vásárolt 
volna, hanem 100 %-os tulajdonrészben gondolkodott.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ebben a helyzetben jó dolognak mondható, hogy 54 
fő kapni fog 50 eFt-ot, biztosan méltányolni és örülni fognak ennek is.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a tervezett rendezvényekhez pályázati források 
állnak rendelkezésre. A legközelebbi állami ünnep a március 15. Úgy tervezték, hogy a napján 
fognak ünnepi megemlékezést tartani, két fő előadóművész fog műsort szolgáltatni, melynek 
költsége 120 eFt.

Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke felsorolta 
az önkormányzat tervezett működési és fejlesztési kérelmei alapján a következőket: Március 
15-i ünnepség szervezése 120 eFt, borverseny 60 eFt, sásdi zenekarnál 340 eFt, vegyeskar 
támogatása 120 eFt, itt a busz költségét vállalták.
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A cafeteria összegét egyelőre megfelezték, ez 2.700 eFt. A lengyelországi látogatáshoz kért 
támogatás, amit az iskola kért 250 eFt, egyelőre 100 eFt-ot hagytak bent. A közfoglalkoztatás 
átmegy a szociális részbe. Továbbá Orsós József megbízási díja 717 eFt-tal szerepel.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt költségvetési tervezetet 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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

20/2019. (11.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének I. 
fordulójának előterjesztését megtárgyalta és elfogadta azzal, hogy szintén a 
mellékletként csatolt Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság által 
javasolt II. és III. kosárban felsorolt működési és fejlesztési kérelmeket a 
végleges költségvetésbe be kell dolgozni.

Határidő: 2019. február 25.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Sásd ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési munkaterve, 
könyvtári terve és beszámolója 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója 

Meggyesi Mónika intézményegység-vezető

írásbeli előterjesztés az intézményegység 2018. évi munkájáról, a Sásdi ÁMK Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évi beszámolójáról, a Sásdi ÁMK Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 2019. évi munkatervéről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte az intézményvezetők 2018. évi munkáját.

Meggyesi Mónika intézményegység-vezető elmondta, hogy kétfajta beszámoló készült, az 
egyik a teljes közösségi házat lefedi, a másik pedig egy minisztériumi sablon alapján készül 
kimondottan könyvtárra íródott. Ez jobbára számszaki adatokat mutat. A munkatervbe 
betervezte a közösségi ház nyári zárva tartását.
A Humánügyek Bizottsága a tegnapi nap folyamán megtárgyalta, elfogadásra javasolta a 
testületnek.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy a minisztériumi vizsgálat lezárult már?
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Meggyesi Mónika intézményegység-vezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem 
érkezett még semmi.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Szabó Lászlóné az idei évben nyugdíjba ment, a 
felmentési ideje április végével fejeződik be. Elmondta, hogy helyette majd fel kell venni 
valakit.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy értsen egyet az intézmény nyári 
zárva tartásával.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

21/2019. (11.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár 
és Művelődési Központ nyári zárva tartásával egyetért, mely szerint az 
intézmény 2019. július 15. napjától 2019. augusztus 12. napjáig zárva tart.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolókat és munkatervet 
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

22/2019. Hl. 14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központ 
beszámolóját az intézményegység 2018. évi munkájáról, a Sásdi ÁMK Városi 
Könyvtár és Művelődési Központ 2018. évi beszámolóját, a Sásdi Általános 
Művelődési Központ Városi Könyvtár és Művelődési Központ 2019. évi 
munkatervét elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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4./ Gál János közlekedési szakmérnök szakvéleményének megvitatása, különös 
tekintettel az óvoda és bölcsőde biztonságos megközelítésére 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a gyalogos-átkelőhely közvilágításának tervezésére tervezési 
ajánlatról, előkészítő tervdokumentációról a jegy zőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester az előző testületi ülésen jelezte már a testület felé, hogy 
megkapta Mérnök Úrnak a szakvéleményét. Visszautalt az előző testületi ülésekre, hogy miért 
is került napirendi pontra. A 2018. november 29-i ülésre visszautalt, mely szerint a testület a 
gyalogátkelőhely létesítésében névszerinti szavazással, 4 igen szavazattal úgy döntött, hogy 
bízza meg a Mérnök Urat. Felolvasta ezen határozati kivonatot. Az akkori engedélyes terv 
elkészítése 368.300,-Ft+áfa lenne. Ehhez jön még hozzá a 2017-es árajánlat alapján 98 eFt-ért 
egy közvilágítási lámpahely létesítése. A következő testületi ülés 2018. december 13. napján 
volt ez ügyben. Ekkor döntöttek, hogy a bölcsőde építéséhez megvásárolják a Pozsony utcai 
ingatlant. Emiatt kellett megvizsgáltatni, hogy más helyzet adódott, ha ott lenne az óvoda és 
bölcsőde bejárata, akkor mi a helyzet a felmerült gyalogátkelőhellyel.
A szakvéleményt mindenki kézhez kapta, ebből kiemelve néhány dolgot, mely szerint a vizsgált 
szakaszon indokolt a gyalogosátkelőhely létesítése. A vizsgált szakaszon a Pozsony utcában, 
ha innét közelítik meg a bejáratot a Pozsony utcánál haladna keresztül, ezért az útszakasz 
legveszélyesebb helye. Ezért kért új ajánlatot. A határozati döntés alapján már meg kellett volna 
rendelnie a munkát. De mivel lassan eltelt két év, ezért úgy gondolta előbb egy ajánlatot kér, a 
napokban megérkezett az új ajánlat.
Ha megrendelik az engedélyes tervet, akkor az összesen 370 eFt+áfa, ez így 470 eFt. Ehhez 
jönne még hozzá a közvilágítás költsége. Ez összesen bruttó 597 eFt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy módosított ajánlat, kéri polgármester asszony, 
hogy a testület vegye tudomásul azt, hogy ezt a munkát bruttó 597 eFt értékben rendelje meg.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta legutóbb, amikor ez a kérdés szóba került, 
akkor a testület jelenlévő tagjai többségi döntéssel úgy döntött, hogy a polgármester rendelje 
meg a gyalogátkelőhely létesítésével kapcsolatos engedélyes tervet. Mivel ez november 29-i 
döntés volt, ezért most szükséges volt egy új árajánlat, azóta eltelt másfél év. A mostani ajánlat 
áfával együtt 600 eFt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Gál János mérnök úrnak az önkormányzat nagyon 
sokat segített általánosságban (kerékpárút, gyalogátkelőhely). Nagyon sokat dolgozott már és 
még nem fizettek részére. Javasolta a testületnek, hogy a most megküldött árajánlatot fogadja 
el.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az ő álláspontja ismert, nem változtat rajta.

Dr. Kaidon Béla jegyző a testület vegye tudomásul, hogy a korábbi árhoz képest drágább az 
ajánlat, érthető az ok és indok, ami miatt. A tervet előreláthatólag bruttó 600 eFt munkadíjért 
fogja véglegesíteni.
A szakvélemény továbbra is fenntartja azt, hogy a gyalogátkelőhely létesítése indokolt.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ez a tétel szerepel a költségvetésben?
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 1 mFt-tal 
betervezésre került.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, vegye tudomásul, hogy Gál János 
szakmérnöktől engedélyes tervdokumentációt rendeljen a Szent Imre úti óvoda környezetében 
gyalogátkelőhely létesítéséhez. Az előirányzott összeg bruttó 600 eFt.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

23/2019. (11.14.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester javaslatával 
egyetértve felhatalmazza a polgármestert, hogy a Sásd, Szent Imre úti óvoda 
környezetében kialakítandó gyalogátkelőhely létesítéséhez engedélyes 
tervdokumentációt készíttessen.
A tervezői feladatokkal az előzetesen beterjesztett árajánlat alapján a Plan-Dent 
Mérnöki, Kereskedelmi és Egészséügyi Szolgáltató Kft. Pécs képviseletében Gál 
János szakmérnököt bízza meg.

Határidő: február 28.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok 17,11 órakor megérkezett a 
testületi ülésre.

5./ Tájékoztató a Magyar Falu Programról, főbb célkitűzéseinek ismertetése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a Magyar Falu Programról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a legfontosabb, ami őket érint az az 
egészségügyi intézményeik.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott anyag még nem a pályázat, hanem egy 
lehetőség. Felhívta a testület figyelmét az anyag bevezető soraira. Meg kell várni a tényleges 
kiírásokat minden egyes programnál, ugyanis ennek a fő célja az 5000 fő alatti települések 
népesség megtartó és növelő erejének erősítése, hogy a vidéken, kistelepüléseken élő emberek 
életminősége a lehető legmagasabb legyen. Ha majd megjelenne a tényleges pályázati kiírás az 
első negyedévben, ebből kialakíthatják a Szent I. u. 14. szám alatti épületben az orvosi rendelőt, 
egy komplexumot, ahová a fogorvosi rendelőt is át tudnák költöztetni.
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A kiírás 30 mFt-ot ír, de véleménye szerint akár 60 mFt-ig is felmehetnek, mert az ő esetükben 
nem meglévő rendelőt újítanának fel, hanem újat alakítanának ki. Mindenképpen meg kell várni 
a kiírást. A megbeszélésen elhangzott, hogy a kisvárosokra is készülni fog egy program.
Az orvosi eszközre ad még 2 mFt-ot.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az ügyeleti ellátással kapcsolatban gondok 
vannak, a környező polgármesterekkel együtt dönteni kell majd a továbbiakról. Van egy másik 
ajánlattevő cég, aki ellátná az orvosi ügyeletet, jelenleg a szerződéstervezetre vár.
Ha megérkezik, akkor majd a polgármestereket össze kell hívni és megbeszélni a tervezetet. 
Szóba került, hogy az ügyeleti rendszernek a mentőállomás mellé kellene átköltözni. Korábban 
helyszíni bejárást tartottak a tisztifőorvos asszonnyal és két fő munkatársával. Tisztázták, 
melyek azok a minimális feltételek, melyeknek meg kell felelniük. Bánfi doktor a továbbiakban 
is úgy működtetné az ügyeletet, ha az általa megadott emelt összeget az önkormányzat részére 
téríti. Az lenne egy alternatíva, hogy egy évet hosszabbítanának, amíg nem tudják mi lesz a 
pályázattal kapcsolatban. Az ügyelettel kapcsolatos megbeszélésen a polgármesterek úgy 
nyilatkoztak, hogy maradjon egyben a térség. A kérdés az, hogy a rendelőt alakítsák-e ki, vagy 
sem?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha nyer a pályázat és átköltözik a rendelő, akkor ki kell 
költöztetni a 4 mFt-ért kialakított ideiglenes rendelőből mindenkit és ez a pénz elveszik, mert a 
pályázatba másképp működik minden. Egyelőre bizonytalanok, hogy tudnak-e pályázni.

Rabb Gvőzőné polgármester úgy gondolta, hogy ez ügyben biztosan újra össze kell majd ülni, 
a testületnek is látnia kell a szerződéstervezetet.

Dr. Jusztinner János alpolgármester megkérdezte, hogy beszélt Dr. Bánfi Zoltánnal és ő 
vállalná a felemelt összeggel?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy tárgyalt a doktor úrral és a felemelt összeggel 
vállalná az ügyeleti ellátást. Véleménye szerint várják meg a pályázati kiírást.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok egyetértett alpolgármester úr 
véleményével. Költségvetés szempontjából többmillió forintot ne kockáztassanak, inkább 
tegyék be a tartalékba. Amennyiben elhangzott, hogy emelt összeggel biztosítható év végéig az 
ügyeleti ellátás kérdése, akkor ez így most jó lenne.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a polgármesterek is így vélekednek, de ki kell 
mondani véglegesen majd.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy mikor érkezik majd a másik cég ajánlata?

Rabb Gvőzőné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a mai napon beszélt velük, 
küldeni fogják.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a falvak is tudják, hogy önállóan itt a közelben 
az általuk fizetendő összegből nem tudnák biztosítani ezt az ellátást.
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Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a hömyéki út 
mellett csokros nyárfák (2 db) vannak, melyeket ki kellene vágni, mert balesetveszélyesek 
lehetnek ilyen viharos szélben. Nem jó állapotú fákról beszélnek, tehát bármikor akár 
kidőlhetnek.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Kft-nél nincs olyan dolgozó, aki ki tudná 
vágni, tehát meg kell rendelni a munkát, aki veszélyes fák kivágásával foglalkozik.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok közvilágítással kapcsolatban 
elmondta, hogy Bódog Tamás műszaki ügyintézőnek már többször jelezte, hogy Ács Józsefék 
előtt sincs, továbbá a benzinkút közötti részen, ahol az autómosó van ott van egy „A” alakú 
villanyoszlop, azon nincs világítás. Kérte, hogy nézzenek utána. Véleménye szerint, amit egy 
év alatt nem javítanak meg, arra nincs magyarázat.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amikor bejelentik a rendszer automatikus 
visszaigazolást küld.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok a hömyéki árokkal kapcsolatban 
elmondta, mely a Korom Vikiék előtt megy, ezt már többször megnézték, de még talán a testület 
is látta, hogy addig nem volt baj, amíg az árok kicsit beomlott, de most elkezdte alámosni a 
hömyéki utat a víz, ha sok víz alákerül, akkor nehogy az út beomoljon. Javasolta, hogy 
valakivel méressék fel, és kb. 50 méteren keresztül az ottlévő mederlapokat betonágyba vissza 
kellene tetetni. Véleménye szerint nem kerülhet több millió forintba, a tartalékkeretből 
tegyenek hozzá ennek helyreállításához.

Rabb Győzőné polgármester mindenképp megfelelő szakemberrel kell elvégeztetni. Annak 
idején ő végzett hasonló munkát Antal Attiláék előtt is.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok javasolta a testületnek, hogy 
kérdezzék meg Erdős András kőművest ez ügyben, aki az önkormányzattól ment nyugdíjba.

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

Kmft.

polgármester jegyző
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