
J e g y z ő k ö  n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. május 16. napján tartott rendkívüli képviselő- 
testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Sásd Városháza
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

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

Igazoltan távol: Dr. Jusztinger János alpolgármester

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. Dr. Jusztinger János alpolgánnester jelezte, hogy egyéb 
elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a mai testületi ülésen.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.

1. / Hulladékszállítási közszolgáltatásra közbeszerzési felhívás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

2. / Döntés az EFOP-1.5.3. pályázat rendezvény III. közbeszerzésének eredményéről
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve és 2018. évi
mérlegbeszámolója
Előadó: Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

4. / Az Önkormányzat és Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között meglévő
közszolgáltatási megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

5. / A TOP-2.1.2. az.sz. Városközpont megújítása Sásdon és a TOP-1.1.3. az.sz. Fedett piac
megvalósítása Sásdon című projektekre beadott tervezői ajánlatok értékelése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

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

1J  Hulladékszállítási közszolgáltatásra közbeszerzési felhívás 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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írásbeli előterjesztés a közbeszerzési szakértői közbeszerzési felhívás tervezet összefoglaló 
tájékoztatójáról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy most készült el a kiírási 
tervezet, melyet a Pénzügy, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalt. A tervezet 
alapvetően jogszabályon alapszik. Kérte a testületet, hogy a szakértő által összeállított összegző 
jelentés alapján, aminek a 2. oldalán leírásra került, hogy mit kell ellásson, ez jogszabályi 
kötelezettség, fogadja el.

Pál Csaba képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolta.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a közbeszerzési eljárás keretében a 
felhívást tegyék közzé.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

65/2019. (V.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza 
polgármesterét, hogy az előterjesztéshez csatolt összefoglaló 
tájékoztatásban foglaltaknak megfelelően a Kbt. 113. §-a alapján nyílt 
eljárás keretében közbeszerzési felhívást tegyen közzé. Ennek keretében 
ajánlatokat kérjen a települési hulladékszállítási közszolgáltatásra Sásd 
területén. A közbeszerzési eljárás lefolytatásához, az ezzel összefüggő 
dokumentumok elkészítéséhez közbeszerzési szakértő igénybevétele 
kötelező.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

2./ Döntés az EFOP-1.5.3. pályázat rendezvény III. közbeszerzésének eredményéről 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményéről és döntéséről a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a 
községek rendezvényeiről szól. A Bíráló Bizottság döntése alapján a FERLING Tanácsadó és 
Szolgáltató Kft-t választotta.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a megküldött határozat-tervezetet 
fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban 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

66/2019. (V.16.) 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 III. 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., ajánlatát és az Agenda Projektház Kft. 1163. Budapest, Cziráki u. 
24-32. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja a Kbt. 69.§-ban írtak szerint 
lefolytatott értékelés alapján.

2. A Képviselő-testület érvénytelennek nyilvánítja a Perfektum PR Kft. 1036 
Budapest, Perc utca 2. és a Bartha Management Kft.. 1037. Budapest, Iglice utca 
1-13. szám alatti közös ajánlattevők ajánlatát a Kbt. 69.§-ban írtak szerint 
lefolytatott értékelés alapján és a közbenső döntésben foglalt indokok alapján

3. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a legjobb ár-értékarányt megjelenítő 
szempontrendszer alapján a gazdaságilag legelőnyösebb 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. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

3./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve és 2018. évi 
mérlegbeszámolója 
Előadó: Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

írásbeli előterjesztés a Kft. 2019. évi üzleti tervéről és a 2018. évi mérlegbeszámolóról a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. A bizottság elfogadásra javasolta a 
testületnek a 2018. évi mérlegbeszámoló és a 2019. évi üzleti terv elfogadását. Ezen kívül az 
orvosi rendelő felújítására korábban átutalt 2,5 mFt felett további 700 eFt-ot kell majd átutalni 
a Kft-nek azért, hogy az egész beruházás biztonságosan befejeződhessen. Április 1. napjától a 
havi támogatást is emelni szükséges, mert nincs közmunkás, tehát sok bérmunkára lesz szükség 
fűnyírás tekintetében.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy 700 eFt céltámogatást adjon április 
1-től.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

67/2019. (V.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. részére további 700.000,-Ft vissza nem térítendő 
céltámogatást nyújt.
A céltámogatást kizárólag az önkormányzat tulajdonában lévő Sásd, 
Szent I. u. 14. szám alatti irodaház földszintjén orvosi ügyelet ellátására 
alkalmas belső átalakításokra használható fel. Az orvosi rendelő 
kialakítását legkésőbb 2019. május 31-ig kell befejezni.
A Kft. alapfeladatai körében a támogatásról számlák becsatolásával 
elszámolni köteles 2019. június 30.

Határidő: 2019. június 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2019. üzleti tervet fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

68/2019. (V.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti 
tervét elfogadta azzal, hogy 2019. április 1. napjától a Kft. havi 
pénzeszközátadását megemeli 600.000,-Ft-ra.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2018. évi mérlegbeszámolót fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

69/2019. (V.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2018. évi 
mérlegbeszámolóját elfogadta.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

4./ Az Önkormányzat és Sásd Város2azdálkodási Nonprofit K ft között meglévő 
közszoteáltatási megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője

írásbeli előterjesztés az Önkormányzat és Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között 
meglévő közszolgáltatási megállapodásról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a 
napirendi pontot, mely szerint a bizottság és az ügyvezető közösen áttekintették a 
megállapodást. Elmondta, hogy a Kft-nek szűkítve lett az eddigi feladatköre.
A III/7. pontjával kapcsolatban elmondta, hogy ez a hörnyéki temető gondozásával kapcsolatos, 
ezt törölték. A Kft. a temetőben zöldterületet nem fog gondozni. Helyette a következő mondat 
marad benne: „A zöldterület gondozása keretében a temető előtti parkolók és kerítések mentén 
fekvő árkok területének gondozása.”
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A V/9. pontjával kapcsolatban elmondta, hogy ide beemelték a külterületi földutak gondozását. 
Annyi a változás, hogy a gesztor önkormányzatnak, Meződnek kell alkalmaznia a traktorost. 
Az üzemeltetéssel kapcsolatos költségek maradnak a Kft-nél. A traktor munkáltatója Meződ 
Község polgármestere lesz.

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője véleménye szerint több feladata lett a Kft-nek, hiszen 70-80 
km nagyságú külterületi utakat kell karbantartani.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a módosított megállapodást fogadja 
el.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

70/2019. (V.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést 
az előterjesztésben elhangzottak szerint módosítja.

Felhatalmazza polgármesterét a megállapodás módosítására.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

5./ A TOP-2.1.2. az.sz. Városközpont megújítása Sásdon és a TOP-1.1.3. az.sz. Fedett 
piac megvalósítása Sásdon című projektekre beadott tervezői ajánlatok értékelése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a beadott tervezői ajánlatokról a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot is megtárgyalta. 
Elmondta, hogy a két pályázatban előirányzott tervezői megtervezett költségkereten belül 
kaptak érvényes árajánlatot mindkét pályázatra. Elmondta, hogy 3 ajánlat érkezett. A 
legkedvezőbb ajánlatot Boa Árpád tervező nyújtotta be. Ebbe a kiviteli tervek is benne vannak.

Pál Csaba képviselő, Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta, a testületnek elfogadásra javasolta.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beérkezett árajánlatok közül Boa 
Árpád tervező által beadott ajánlatot fogadják el.
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Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

71/2019. fV.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ajánlattételi 
felhívásra beadott három tervezői ajánlat (Boa Árpád, Kaposvár, Lucz 
Mérnöki Iroda Kft. Kaposvár, Statikplan Kft. Kaposvár) közül Boa 
Árpád építészmérnök ajánlatát fogadta el. Ennek megfelelően 
felhatalmazza polgármestert, hogy Boa Árpád épitészmémökkel 
szerződést kössön az önkormányzat TOP-2.1-2-16-BA1-00007. 
azonosító számú Városközpont megújítása Sásdon és a TOP-1.1.3- 16- 
BA 1-2017-00005. azonosító számú Fedett piac megvalósítása Sásdon 
című projektek építészeti engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére 
az ajánlati felhívásban foglaltak szerint az elfogadott tervezői ajánlatban 
közölt díjakkal, azaz 5.566.820,-Ft + áfa és 6.000.000,-Ft + áfa 
összegekkel.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

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

Kmft.

polgármester
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J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. május 16. napján 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére.

Rabb Győzőné 

Dr. Jusztinger János 

Hausmann Mária 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd 

Urvald Péter



J E L E N L É T I Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. május 16. napján 
megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdón Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

—
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Dr. Karakán Béla 

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor István 

Zima István 

Merk Zsolt 

Orsós Józsefné 

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella 

Meggyesi Mónika

Hatósági Főosztály képviseletében: 
Dr. Mizsei Péter


