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J e g y z ő k ö n y v 

 

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. április 3. napján tartott testületi üléséről. 

 

Ülés helye:   Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme 

   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 

 

Jelen vannak:  Rabb Győzőné alpolgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor és Jusztinger 

Krisztina, Dr. Jusztinger János képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 

Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 

Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.  

 

Igazolatlanul távol: Hausmann Mária képviselő 

 

Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a meghívott vendégeket, 

megjelenteket és a képviselőtestületet. 

Megállapította, hogy a 6 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, így az ülés határozatképes. 

Javasolta, hogy a napirendi pontok megtárgyalása előtt a képviselőtestület állapítsa meg 

Hausmann Mária képviselő igazolatlan távollétét, több esetben nem jelezte előre, hogy nem 

tud a képviselőtestületi ülésen részt venni. 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 szavazattal – ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

Sásd Város Képviselőtestületének 

42/2014. (IX.03.) KTH. számú határozata 

   Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 

   Hausmann Mária képviselő a képviselő testületi ülésen való 

„igazolatlan távollétét” állapította meg. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendeken kívül 

az alábbi napirendi pontokat tárgyalják még meg: 

- 9./ napirendi pontként: a közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések 

támogatását (térfigyelő kamerák beszerzésére pályázat) 

- 10./ napirendi pontként: Bm. Rendőr főkapitányság kérelmét, 

- 11./ napirendi pontként: Utak kátyúzását, 

- 12./  napirendi pontként: „Napelemes rendszer telepítése a DRV Zrt. sásdi telepén” 

című pályázathoz EU Önerő alap pályázat beadását, 

- 13./ napirendi pontként: Egyebek, 

- 14./ napirendi pontként: Humánügyek Bizottsága által hozott döntésekről szóló 

beszámolót. 

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?  

 

Más napirendi javaslat nem volt. 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az alábbiak szerint fogadta el a napirendi 

pontok megtárgyalását: 
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1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről  

Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 

 

2./ Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

3./ 2014. évi fonyódligeti üdülési díjak megállapítása  

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

4./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

5./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 

 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

 

6./ Sásdi ÁMK Óvodája nyári zárva tartása 

 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 

 

7./ Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2013/2014. nevelési és féléves beszámolója 

 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 

 

8./ Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2013. évi munkájáról 

beszámoló 

 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 

  Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője 

 

9./  Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

10./  Bm. Rendőr főkapitányság kérelme 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

11./  Belterületi utak kátyúzása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

12./  „Napelemes rendszer telepítése a DRV Zrt. sásdi telepén” című pályázathoz EU Önerő 

alap pályázat beadása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

13./  Egyebek 

 

14./  Beszámoló a Humánügyek Bizottsága által hozott döntésekről  

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 
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N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  

 

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről  

Előadó:  Rabb Győzőné alpolgármester 
 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy utánanéztek az I. 

világháborús emlékmű felújítására vonatkozó pályázat után, de erre nem tudják beadni a 

pályázatot, mert csak olyanra lehet pályázni, ahol elhanyagolt állapotban van az emlékmű, 

pontosabban a pályázat keretében az elhanyagolt, forráshiány miatt nem megfelelően 

gondozott I. vh. emlékművek állagmegőrző karbantartására, felújítására van lehetőség. 

Elmondta, hogy a II. vh. emlékmű előtti teret térburkolóval fogják lerakni, erre a forrás 

rendelkezésre áll (250 eFt). Kérte a testületet, hogy 300 eFt-tal járuljon hozzá ezen 

munkákhoz, mert akkor az I. vh. emlékmű körüli területet is rendbe tennék.  

A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy a sportpályán lévő faház öltözője és a 

salakos pálya tisztítása elkezdődött és elkészült. 12 fő közfoglalkoztatott dolgozik a 

sportpályán. A sportpályára gondnokot 4 órába tudott közfoglalkoztatottként felvenni 

TÁMOP-os pályázat keretében.  

Az Ótemetőben személyesen járt, ott is dolgoznak, mert nagyon sok a fa, bokor, tisztítani 

szükséges. Az Újtemető melletti parcella bekerítése a holnapi nap folyamán elkészül.  

A rózsákat kiszedték a főutcán, a rózsák a közösségi ház elé és a városháza elé kerültek.  

A városházánál, a közösségi háznál és az óvodánál is vannak közfoglalkoztatottak, ezeknek a 

munkásoknak az a dolguk, hogy az adott intézménynél söpörjenek, kapáljanak, a kerítést 

kitisztították, a cél az, hogy mindenhol rend legyen. A gyakorlókertben elvetették a 

burgonyát, ott is folyamatosan megy a munka, ezután a főutcára visszajönnek és egyenesítik a 

területet, mert szükséges.  

A középiskola pályázott játszóterek festésére, jövő héten hétfőn kezdik a játszóterek 

játékainak a festését. Bizonyos fahiányosságok vannak az eszközöknél, a hiányzó fa pótlása 

ügyében megkereste Mihályi Bélát, akitől segítséget kért, és nyújtott is segítséget. A 

szakközépiskolás gyerekek fogják majd lefesteni a játszóterek eszközeit. Április 15-én lesz a 

középiskolánál az emléktábla avatása, amiről már döntött a testület. Az igazgató asszony 

elmondta, hogy az iskola Petőfi S. utca felöli fala leomlik, ezen munkák elvégzésére az 

iskolának van pénze, abban kérte az önkormányzat segítségét, hogy a kőműves munkák 

elvégzésében nyújtson segítséget.  

A fonyódligeti lapos tetős épületben lent jártak az önkormányzat dolgozói, Király Lajos 

felmérte, hogy mit kellene csinálni, a következő testületi ülésre elkészül ezen munkák 

költségvetése.  

A belterületi utakat végig nézték, bejelölték az utcákban a legrosszabb helyeket, amelyeket 

feltétlenül meg kell csinálni, ehhez megérkezett az árajánlat, külön napirendi pontként majd 

tárgyalni fogja a testület.  

A mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy a héten felvette a kapcsolatot Dr. Gyarmati 

István úrral, kapott tőle levelet, sajnos megállapítható, hogy még mindig ott járnak, ahol eddig 

jártak. A levél tartalma, nem tudják, hogy az út kiváltása máshová kerüljön, ennek milyen 

anyagi költségei vannak. A műszak elküldte részére az anyagot, ez 4 mFt. lett volna annak 

idején és ez az ő dolguk lett volna, hogy megcsinálják. Ő azt mondta, hogy ez nem az ő 

dolguk lett volna az utat megcsinálni. Megbeszélték, hogy a jövő héten eljönnek Sásdra és 

mindent megnéznek és beszélnek, ugyanis új mérnökük van.  
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Már olyan terv is elhangzott, hogy az épületet elfordítják és akkor közvetlen ráhajtással lenne 

a behajtás. Igazából az útnak a posta mellett kellene mennie. Elmondták, hogy szeptember 

végével szeretnék ezt befejezni.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, nem érti ezt az egészet, már olyan sokszor voltak itt, több 

alkalommal volt helyszíni bejárás. Írtak részükre levelet, elkészítették számukra az összes 

költségvetést. Az első terv szerint az épületbe volt a mentő és a kijárat egyenesen kiment a 

főútra, soha nem volt probléma a területtel. Nem érti, hogy miért kellett a két mentőbeállást a 

végére tenni.  

Jött egy új mérnök és lehet neki ez tetszett, így az önkormányzat 6 mFt-os költséget vállaljon 

be, mert át kell helyezni a közműveket.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ő akkor sem fogja feladni, bízik a jövő heti 

találkozóban, hogy mindent megbeszélnek és akkor lesz valami.  

 

Pintér Gábor képviselő a testületnek mindenképpen segítenie kell a munkájukat, amiben 

csak szükséges.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy 2011-ben adták be a Mecsek Völgység 

Hegyhát Egyesülettel az energetikai fejlesztések a Mecsek Völgység Hegyhát című pályázat. 

Ennek a lényege az volt, hogy a volt költségvetési üzemet „becsomagolják” és a 

tetőszerkezetét megjavítanák. Ez 2,6 mFt-os támogatást jelent. Itt nem kellett önerő sem. 16 

település pályázott. Októberben ez lezajlott, nyert a pályázat, most az van, hogy 

előfinanszírozott ez a pályázat. A héten szerdán megnézték és elkezdik a munkákat. A 

Pénzügyi Bizottsági ülésen ezt megtárgyalták, nem okoz gondot, hogy előre 

megfinanszírozzák a 2,6 mFt-ot.  

A DRV Zrt-vel folyamatosan leveleznek, a Rákóczi utca és a Szent Imre utca 

szennyvízrákötése miatt. Még mindig nem kaptak választ, sürgetik őket folyamatosan.  

A Tiszta víz-tiszta élet című ivóvizes pályázatukkal kapcsolatosan március 19. napján a sásdi 

hivatalban tartottak megbeszélést. 2015. június 30-ig ezt a beruházást be kell fejezni. A 

megbeszélésen elhangzott, hogy a kitűzött határidőig ez a beruházás elvégezhető.  

2014. március 21-én Egerben voltak a képviselőtestület tagjai, a sásdi KLIK részéről 

Kocsisné Walter Ilona tankerületi igazgató is részt vett a Magyar-Lengyel Barátság 

alkalmából tartandó ünnepségsorozaton. Találkoztak a lengyel testvértelepülésük 

delegációjával. Két éjszakát töltöttek Egerben, nagyon jól sikerült a rendezvény. A lengyel 

gyerekek lehet eljönnének a fonyódligeti táborba. A testület meghívta a polgármester urat 

Sásdra a zenekar 40 éves évfordulójára, nagyon régen voltak már Sásdon. Úgy nyilatkoztak, 

hogy szívesen eljönnek a rendezvényre.  

Elmondta, hogy a Sásd városa az Európa Park Szövetségének tagja. Alsómocsolád most 

rendezvényt tartana a településén, melyre meghívták Sásdot, mely rendezvény május 1-én 

lenne. A Nyílzápor Íjász Egyesület képviselné Sásdot a rendezvényen. Sásdnak nagy autóval 

kellene mennie, mert sátrat, színpadot kell vinni. Kérték, hogy minden résztvevő főzzön és 

segítsen a vendéglátásban. 5 db ajándéktárgyat is kell majd vinni. Erről a testületnek döntenie 

kellene, mert a holnapi nap folyamán kell választ adni a részvételről.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem lesz, már régóta 

nincs is ezen a napon rendezvény.  
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Pintér Gábor képviselő nyilatkozatában elmondta, ha más elfoglaltsága nem lesz, akkor 

szívesen csatlakozik a résztvevőkhöz.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte inkább erre költenek, minthogy Sásdon legyen 

valamilyen rendezvény?  

 

Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez nem nagy költség, 

kb. 30-40 eFt. Kettő darab fényképet már átküldtek részükre, amit kértek, az egyik a 

hivatalról, a másik a közösségi házról készült. Kérte Urvald Pétert, hogy a holnapi nap 

folyamán jelezze Sásd szándékát, mely szerint részt vesznek a rendezvényen.  

 

Urvald Péter a Sásdi Honismereti TÉKA vezetője véleménye szerint most megszervezik 

Alsómocsolád falunapját.  Az előzetes megbeszélésen megkérdezték, hogy milyen művészeti 

csoportokat tudna Sásd vinni? Ő akkor elmondta, hogy mások nevében nem tud nyilatkozni.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint csak az íjász egyesület fog részt venni 

ezen a rendezvényen.  

Urvald Péter átadta részére a takarítógéppel kapcsolatos beszerzett árajánlatokat. Az 

árajánlatok közül, ami megfelelne gép az 707 eFt-ba kerül. A testület erről már korábban 

döntött. Kérte Urvald Pétert, hogy akkor ezt a továbbiakban rendezzék.  

A SZAK-KOM Kft-vel kapcsolatosan elmondta, hogy felbontották a szerződést, erről majd 

jegyző úr bővebb felvilágosítást fog nyújtani.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző megfontolásra javasolta a négy napos ünnepet a testületnek május 1-

ével kapcsolatban.  

A tegnapi nap folyamán a közösségi ház éttermében a választással kapcsolatban felkészítést 

tartott. Ma jegyzői értekezleten volt Szigetváron, ahová 174 település tartozik a szigetvári 

egyéni választási kerülethez. Nagyon kellemetlenül érezte magát, mert bejelentés érkezett 

Sásdról, mely szerint az egyik szavazókörükbe kamerák vannak elhelyezve, ami nem igaz.  

 

Gruber László a FIDESZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke elmondta, hogy a FIDESZ- 

KDNP részéről nem történt ilyen bejelentés.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez nem volt igaz, kellemetlen volt ezt hallania 174 

település előtt, hogy Sásdon bekamerázás történt. Kamera van a közösségi házban, de csak az 

előtérben és nem az étteremben, ahol a szavazás lesz.  

A SZAK-KOM Kft.-től való elállással kapcsolatos levelet mindenkinek kiosztották. A testület 

a legutóbbi testületi ülésen olyan határozatot hozott, mely szerint 8 napos határidővel, ha nem 

rendeződnek a dolgok, akkor egyoldalúlag meg kell szüntetni a szerződést, a részszámlát 

visszaküldték, ami 10 mFt-ról szól. Eddig még nem reagáltak erre a levélre. A meghiúsulási 

kötbér a vállalkozási díj 20 %-a. Az előleg ami ott van még, az kb. 4 mFt, ezt az állam adta 

annak idején, ezt most leveszik majd. Eddig azért nem sürgette az elszámolást, mert 

időközben felvette a kapcsolatot a közbeszerzési szakértőjükkel, Wágner Ernővel. Majd 

három cég közül fogják ők kiválasztani azt a céget, akik vannak olyan tőkeerősek, hogy 

előleg nélkül is be tudják ezt a munkát fejezni. Amikor a három ajánlattevő meg lesz, akkor a 

Pénzügyi Bizottság majd látni és tárgyalni fogja. Már voltak az óvodában felmérést végezni. 

Sajnos nyilvánvaló, hogy a május 15-i vállalásukat teljesíteni nem tudják. Ezért a 

Közreműködő Szervezetnél is kezdeményezték a támogatási szerződés módosítását, nincs 

akadálya, akár egy évvel is meghosszabbíthatják a beruházás határidejét.  
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Az óvoda működése szempontjából sem lesz gond, hiszen ekkor zárul le a szorgalmi időszak 

és úgy tervezik, hogy a közbeszerzési kiírásba a július 15-i teljesítési határidő legyen benne. 

Feltétlenül szükséges, hogy tőkeerős cég legyen.  

A KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy szakértők bevonásával egyeztető 

megbeszélés volt, összeállítottak egy ütemtervet, mely szakmailag teljesíthető. A DRV Zrt. is 

leigazolta, hogy teljesíthető, hogyha és amennyiben az irányító hatóság mellett működő 

jóváhagyó testület rábólint a kiírásukra, vélelmezve azt, hogy március végén április elején 

meg van a nyilatkozat, hogy mikor tudják ezt a beruházást megvalósítani. Tehát december 

vége január elejére a műszaki dolgok megépíthetők, beszerezhető és utána már az üzembe 

helyezés elkezdődhet, próbaüzem lenne három hónapig. Több hónap ráhagyás van. Tehát 

június végével mindenképpen lezárulna. Elküldtek már mindent, de még semmit nem kaptak 

vissza. Volt hiánypótlás, de azt nagyon gyorsan pótolták.  

Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy a balatonfüredi kormányhivatal járási 

földhivatala elutasító végzést adott ki az alsóőrsi ingatlan tulajdonjog megváltoztatása 

ügyében. Az ok az volt, hogy az új szervezet, az ÁMK alapító okiratát nem csatolták be az 

okiratokhoz. Ezek után elküldték az alapító okiratot is. Ha nem fogadják el, akkor 

fellebbezésként fogják az ügyvédi levelet érteni.  

 

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ha ez sikerül, akkor az idén nyáron már a pedagógusok 

üdülhetnének?  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, nagyon szeretné, ha ez már májusra 

lezárulna és akkor természetesen idén nyáron már nyaralhatnak a pedagógusok.  

 

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy az üdülő rendben van? 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy rendben tartják, éppen most 

fog menni valaki füvet nyírni.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a lejárt határidejű 

határozatok és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót 

fogadja el.  

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

43/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a lejárt határidejű határozatok és a két testületi ülés között történt 

fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadta. 
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2./ Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy erről a 

napirendi pontról tárgyaltak a Pénzügyi Bizottsági ülésen. A legfőbb módosítás technikai 

jellegű. A kialakult tényszámokat az előirányzatokkal együtt is kövessék. Ne forduljon elő az 

az eset, hogy kevesebb előirányzattal szemben nagyobb kiadás van a költségvetésükben. A 

kiadott anyaghoz képest a mai nappal tudtak meg egy változást, amire majd kérte a testületet, 

hogy a Kincstár útmutatása alapján 57.933 eFt-tal emeljék meg az előirányzataikat mind a 

kiadás, mind a bevétel szintjén. A tavaly félévkor megszűnt a Települések Oktatási Társulása 

kapcsán a Kincstár csak így tudja szerepeltetni, ha az önkormányzat költségvetésébe beemeli.  

 

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, úgy tűnik, hogy a gazdálkodás 

stabil. 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző a költségvetés átfogó módosítására a zárszámadási rendeletük 

tárgyalásakor kerül sor, várhatóan április végén. Akkor lehet végezni átcsoportosításokat, 

előirányzatokat módosítani.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet tervezetet fogadja el. 

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 

 

Sásd Város Önkormányzatának 

 

2/2014. (IV.18.) önkormányzati rendelete 

 

Sásd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013. (III.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 

 

 

3./ 2014. évi fonyódligeti üdülési díjak megállapítása  

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kiadott anyag szerint kb. 5 %-os emelést 

terveztek az üdültetési díjakban. A nem önkormányzati dolgozók felnőtteknél áremelést nem 

javasoltak, a többi kategóriáknál 4-5 %-os az emelés. Az idei évben eddig 4 iskolai csoport 

jelentkezett, ebből egy a német tábor, jelentkeztek Gödréből és Mágocsról is. Augusztust 

kivéve a június és július hónapok teljesen kihasználtak.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott 

előterjesztést fogadják el.  

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

44/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2014. évi fonyódligeti üdülési 

díjakat elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

4./ 2014. évi közbeszerzési terv módosítása 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető módosítani szükséges a napirendi pontot, mert 

nem módosításról, hanem elfogadásról van szó. Március végén terjesztették elő a 

közbeszerzési terv elfogadását, az előterjesztést március végéig kell megtenni. A 

közbeszerzési tervükben az előterjesztés tartalmazza is, ami szerepel benne azt nem muszáj 

közbeszereztetni, illetve ami nincs benne és közbeszerzést igényel, akkor azt majd később a 

közbeszerzési terv módosításában kell meghatározni. Az előterjesztés tartalmazza, hogy az 

építési beruházásoknál 01. sorszámú eljárás az 50 %-ban megvalósult, óvodai felújítás, 

melynek szerződésétől az önkormányzat elállt. A hátralévő munkafolyamatokra kell 

közbeszerzési kiírni. A 02. sorszám, a KEOP ivóvízminőségjavító építési beruházás eljárása 

várhatóan májusban fog megkezdődni. Az árubeszerzéseknél az óvodai konyhához 

kapcsolódó konyhai beszerzésekre van közbeszerzés tervezve, illetve ugyanennél a 

pályázatnál az óvodai eszközök beszerzésére.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2014. évi közbeszerzési tervet fogadja el. 

 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

45/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2014. évi közbeszerzési tervet 

elfogadta. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

5./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámoló 

 Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az adóügyi csoportnál a 

második álláshelyet betöltötték, december 31. napjáig vették fel, ha minden rendben lesz, 

akkor a dolgozót majd kinevezik, név szerint Berkes Tímea, aki végzett okleveles közgazdász, 

felsőfokú olasz nyelvvizsgával és angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezik. A pályázati 

kiírásban középfokú végzettségű pályázót kerestek, végül azért vettek fel diplomásat, mert az 

új földtörvény hatályba lépett és annak van egy érdekes rendelkezése, amelynek értelmében, 

ha Földkiadó Bizottságok alakulnának településenként, akkor ennek az előkészítése, a 

bizottságok működése, jegyzőkönyvezése lenne még feladata. A kamarától körlevél ment ki 

minden falugazdász felé, hogy március 14-ig meg kell alakítani ezeket a bizottságokat és 

minden földtulajdonos a jegyzőhöz menjen be a hivatalba, mely szerint a megalakítás igényét 

jelentse be. De a törvényt nem olvashatták végig, mert erre vonatkozólag külön az eljárásra, 

az alakításra, az adminisztrációs feladatok ellátására a kormány külön rendeletet fog alkotni. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy amikor januárban elvállalta ezt a feladatot, 

akkor azt sem tudta, hogy minek álljon hozzá. Naponta bejár a hivatalba, így látja a hivatal 

munkáját, személy szerint pozitívnak értékeli a hivatal dolgozóinak hozzáállását. Elmondta, 

hogy az ő munkáját maximálisan segítik. Elképzelhető, hogy több munkát vár a dolgozóktól, 

de szeretné, ha minden rendben lenne és elkészülne. A közös munkát csak is úgy tudják 

megvalósítani, ha a hivatal és a képviselőtestület is megerősíti őt.  

Javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 

hivatali beszámolót fogadja el. 

 

 

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

 

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

46/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati 

Hivatal 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

6./ Sásdi ÁMK Óvodája nyári zárva tartása 

 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy Gálné Banizs Gabriella a Sásdi 

ÁMK vezetője betegsége miatt van távol. A Pénzügyi Bizottság ülésén részt vett, annyi 

észrevétele volt, amiről már egyeztettek, hogy a normatívával ne legyen gond, ezért 4 hétre 

zárnák be az óvodát, a bölcsőde pedig folyamatosan nyitva lenne. Az ellátási bölcsődei és 

óvodai igényeket is 4 hétre kivetítve mérték fel.  

Javasolta a képviselőtestületnek a fent elhangzott előterjesztést fogadja el. 

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

47/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje SZMSZ-e szerint „a nyári 

karbantartási-takarítási szünet” címén az óvoda nyári zárva tartását 4 

hétben határozta meg (augusztus 1.-augusztus 31.). 

A bölcsőde folyamatosan nyitva lesz. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 
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7./ Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének 2013/2014. nevelési és féléves 

beszámolója 

 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester az intézményvezető asszony jókívánságait átadta a 

testületnek, mely szerint megköszönte a képviselőtestületnek a pozitív hozzáállását az óvoda 

és bölcsőde irányában.  

 

Koszorus Tímea aljegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Humánügyek Bizottsága 

megtárgyalta ezt a napirendi pontot, elfogadásra javasolta a képviselőtestületnek a beszámoló 

elfogadását. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Óvodájának és Bölcsődéjének beszámolóját 

fogadja el. 

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

48/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Általános Művelődési 

Központ Óvodájának és Bölcsődéjének 2013/2014. nevelési év féléves 

beszámolóját elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

8./ Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2013. évi munkájáról 

beszámoló 

 Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK vezetője 

  Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője szóbeli kiegészítésében 

elmondta, hogy 2013. év pozitív év volt, az intézmény létszáma bővült, nagyon sok program 

volt a tavalyi évben. Bíznak abban, hogy ezzel a komoly takarítógéppel a takarítás is 

megoldottá válik majd. Sajnos probléma merült fel, mely szerint 600 eFt könyvbeszerzési 

keretet kaptak, de sajnos egy régi elmaradás 2010-2012. évig kifizetetlen számlák vannak, és 

ezt a tartozást most ebből a keretből kell majd kiegyenlíteni, melynek összege 364 eFt volt. 

Kérte a testületet, hogy a megállapított könyvbeszerzési keretösszeget módosítsák majd.  
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Pintér Gábor képviselő javasolta, be kell hozni Pénzügyi Bizottsági ülésre és majd 

meglátják. 

 

Pál Csaba képviselő mindenképpen meg kell várni a zárszámadást. A meglévő tartozást 

pedig mindenképpen rendezni kell. 

 

Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője elmondta, hogy a tavalyi 

évben kb. 1.400 eFt bevételt hozott a közösségi házban a nyelvtanfolyamok megtartása. 

Sajnos az idei évben ez most nincs. A Közösségi Ház szabályzatában van egy olyan pont, 

mely szerint a civil szervezetek egy évben egyszer ingyen használhatják az éttermi részt és az 

előteret. Ez 70 eFt-ot jelent, jelen pillanatban 6 civil szervezet igényelte az ingyenességet. 

Szeretné, ha ezt a Pénzügyi Bizottság újratárgyalná és módosítanák ezt a pontot.   

 

Pál Csaba képviselő megkérdezte úgy veszi ki a civil szervezet, hogy közben bevételt 

termel? 

 

Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár vezetője elmondta, hogy igen.  

 

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy akkor valóban meg kell beszélni, mert ez így nem jó. 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző véleménye szerint el kell törölni ezt a címet, mert különben baj lesz. 

Olyant nem lehet tenni, hogy egyiknek megengedik, a másiknak nem engedik meg az 

ingyenességet. Azoknak a kedvezményezetti civil egyesületeknek, szervezeteknek, akiket 

szeretnének, ha például bálokat tartanak, akkor támogatást kell részükre nyújtani és így 

rendben lennének. Ezt a pontot el kell törölni és felül kell vizsgálni a szabályzatot.  

Annak idején közösen készítették el a szabályzatot. Mindenképpen be kell hozni egy listát, 

mert nagyon sok van, nem is ismerik őket. El kell gondolkodni azon is, mi lesz akkor a 

vállalkozókkal, ha a bálok összefutnak és például a civil szervezetek is szeretnének tartani. 

Ezért is kérte az intézményvezetőt, hogy ezt a kérdést hozza be, mert erről beszélni kell, 

hiszen mindez problémát okozhat a későbbiekben.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, annak idején azért lett ez így elfogadva, mert az 

intézménynek neve Közösségi Ház, nem volt kivétel, tehát minden civil szervezet igénybe 

vehette ezt. Megoldás lehet, hogy ezt így meghagyják és az intézményt támogatják a kieső 

bevételeiben.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző vissza lehet gondolni, hogy honnan indult ez a közösségi ház, 

gyakorlatilag nem igazán volt gazdája, ehhez képest óriási a változás, hiszen a háznak van 

gazdája, rendben vannak a dolgok, irányított a ház.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy nemcsak a házban van rend, hanem a ház 

körül is, parkosítottak a ház előtt, rendben vannak a zöldterületek. Megköszönte az intézmény 

tavalyi évben végzett munkáját intézményvezető asszonynak és munkatársainak. Javasolta a 

képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 

Városi Könyvtára és Művelődési Központja 2013. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja 

el. 

 

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
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Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

49/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hogy az írásban kiadott, 

jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és 

Művelődési Központja 2013. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

9./  Közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen részt vett a sásdi 

rendőrparancsnok és munkatársa, akik elmondták, hogy sokat segítene a munkájukon, ha 

Sásdon lennének kamerák. Akkor személy szerint vállalta, hogy Borbás Szabolcs helyi 

vállalkozóval készíttetett egy költségvetést erre vonatkozóan, melynek összege 2.080 eFt. 

Akkor még nem tudta, hogy ez a pályázati lehetőség megjelent, melynek április 24. a beadási 

határideje. A pályázat 100 %-ban támogatott. A megbeszélt 3 helyen kívül szükséges lenne 

még a Sásdra három bejövő útra (Kaposvár, Dombóvár, Pécs), a városházára, sportpályára, a 

közösségi házra. Ezekre meg kell kérni még az árajánlatot. Mivel megjelent ez a pályázati 

lehetőség, már több cég is megkereste ez ügyben. 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző személy szerint ő is beszélt a rendőrökkel, valóban nagyon fontos 

lenne részükre a kamera felállítása. Ezen pályázat beadásához szükséges a rendőri nyilatkozat. 

Elmondta, hogy ezt a pályázatot kimondottan önkormányzatokra írták ki, önerő nélküli. 

Fontos, hogy olyan településekre fognak támogató döntést hozni, ahol a rendőrség által 

igazolt, hogy indokoltak a kamerák felhelyezése, ahol a bűnözés a közterületek védelme 

érdekében szükséges.  

 

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a pályázatot nyújtsák 

be. 

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 

50/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

28/2014. (IV. 1.) BM rendelet alapján a közbiztonság növelését 

szolgáló önkormányzati fejlesztések keretében megvalósítandó 

térfigyelő kamerarendszerek kiépítésére, bővítésére pályázatot nyújt 

be. 

 

Határidő: pályázat benyújtására: 2014. április 24. 

Felelős. Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

10./  Bm. Rendőr-Főkapitányság kérelme 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos levél a mai napon 

érkezett, de előzetesen szóban már keresték őt ez ügyben telefonon. A levél szerint 2014. 

április 25-én tartják a Rendőr- és tűzoltónapot, ennek megrendezéséhez kértek az 

önkormányzatoktól anyagi támogatást. Telefonon történt beszélgetésük során megkérdezte, 

hogy milyen összegben szoktak hozzájárulni az önkormányzatok. Válaszában elmondta, hogy 

a városok általában 100 eFt-tal szoktak hozzájárulni. A kérelemről beszéltek a Pénzügyi 

Bizottsági ülésen, személy szerint 50 eFt-ra tett javaslatot.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző emlékeztetőül elmondta, hogy annak idején, amikor a sásdi 

rendőrőrsöt avatták, akkor a dandártábornok úr mondta el, hogy ekkora nagyságú településen 

ilyen szintű rendőrőrsnek önkormányzat még nem biztosított ilyen lehetőséget. A sásdi 

önkormányzat megtette azt, amit meg tudott tenni. A jelenlegi épületet felújíttatta az 

önkormányzat, pedig abban az időben nem is volt pénze, bérleti díjat sem fizetnek, csak a 

rezsi költséget.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő tájékoztatta a testületet, hogy ezt a javaslatot ő a Pénzügyi 

Bizottsági ülésen nem támogatta. Azért nem támogatta, mert úgy gondolja, azzal, hogy ők 

rendőrségi ebédhez, vagy vacsorához hozzájárulnak, azzal a sásdi közbiztonság nem 

növekszik, ha már támogatni akarják a rendőröket, akkor támogassák őket mással, akár 

benzint is vásárolhatnának részükre.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 2014. évi Rendőr- és 

Tűzoltónap megrendezésére 50.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtson. 

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - az 

alábbi határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének 

 

51/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a 2014. évi Rendőr- és Tűzoltónap megrendezésére  

a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány részére 50.000,-Ft  

vissza nem térítendő támogatást állapított meg.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester 

 

 

11./  Belterületi utak kátyúzása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 

  

Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a bizottság végigjárta a 

települést és bejelölték a legszükségesebb helyeket, melyeknél fontos a javítás elvégzése. 

Elmondta, hogy egy budapesti cégtől kapott egy árajánlatot, mely szerint mart aszfalttal 

dolgoztak itt a környéken. Szakemberek bevonását kérte az ügyben, hogy a cégnek válaszolni 

tudjon. A szakemberek azon a véleményen voltak, hogy ez nem jó üzlet. Ugyanis ő ingyen 

megkapja a mart aszfaltot, ingyen idehozza és hozzá elküldte az árajánlatot, hogy mennyiért 

dolgozná el a településen. A szakemberek elmondták, hogy ebből az anyagból nem is lett 

volna jó minőségű felújítás. Ennek a költsége 9.200 eFt. Ezek után jelezte feléjük, hogy nem 

élnek a lehetőséggel. Kértek a Soltút Kft-től, Szabó Sándortól is egy árajánlatot, elkészítette 

az ajánlatot, melynek összege 5.800 eFt. Ebben benne vannak a kátyúk, benne van a Rózsa 

utca egész útfelmarása, ebben nincs benne a Hősök tere és a Deák tér.  

Sajnos nagyon sok helyen rosszak az utak. Év elején a Volántól megkeresték őt a Deák téri 

buszkifordulás ügyében, személy szerint látta egy alkalommal, hogy majd nem felborult a 

busz. Ez a kátyú legalább már két éve ott volt, felhívta a Soltút Kft-t és kért legalább annyi 

mart aszfaltot, hogy azt kátyút betömedékeljék. A Kft. ingyen adott aszfaltot és még többet is, 

mint amennyit kért.  

Úgy gondolja, hogy a Soltút Kft. árajánlata jó ajánlat a másik céghez képest.  

 

Dr. Jusztinger János képviselő személy szerint egyetértett a kátyúzással. De mi van akkor, 

ha betömedékelik ezeket a kátyúkat és kiderül májusban, hogy milyen sok pénze van az 

önkormányzatnak. Lehet, hogy más utcák teljes aszfaltozása is beleférne.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint a teljes utcák aszfaltozása nem fér bele. 

Ebben az ajánlatban nincs benne a Hősök tere és Deák tér.  

 

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy erre a két térre is adott árajánlatot? 

 

Rabb Győzőné alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem adott árajánlatot, 

annyi ideje volt, hogy amit kiosztottak anyagot, elkészítse.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta a testületnek, hogy mielőbb végezzék el a kátyúzást, mert 

már nem biztonságos az utakon a közlekedés. A második félévben vissza lehet rá térni. 

 

Dr. Jusztinger János képviselő véleménye szerint vannak még olyan helyek, ahol szükséges 

lenne a kátyúzás. 

 

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy el kell kezdeni a munkákat.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy április végén a Hősök tere és a Deák tér 

ügyére térjenek vissza.  

Javasolta a képviselőtestületnek, hogy a kiadott írásos előterjesztés alapján fogadja el az itt 

felsorolt utcák kátyúzását és bízza meg a Soltút Kft-t összesen bruttó 5.855.642,-Ft összegben 

a kátyúzások elvégzésével. 

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

52/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a kiadott írásos előterjesztés alapján fogadja el az itt felsorolt utcák 

kátyúzását és bízza meg a Soltút Kft-t összesen bruttó 5.855.642,-Ft 

összegben a kátyúzások elvégzésével. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 

    

 

12./  „Napelemes rendszer telepítése a DRV Zrt. sásdi telepén” című pályázathoz EU 

Önerő alap pályázat beadása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0122. 

azonosító számú „Napelemes rendszer telepítése a DRV Zrt. sásdi telepén” című nyertes 

pályázathoz lehetőség nyílott arra, hogy az önerő kiváltására – melyhez az DRV Zrt. a sásdi 

vízárban képzett használati dij és I tényező megelőlegezése révén az önerőt biztosította – EU 

– önerő alapból igényeljünk támogatást. A pályázatot szerény ellenérték fejében a tárgybani 

pályázatot író cég az EU-Plan Kft. Pécs elkészítené és beadná.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a képviselőtestületnek a pályázat beadását.  

 

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

 

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.  
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Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

53/2014.(IV.03.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

a KEOP-4.10.0/A/12-2013-0122. azonosító számú „Napelemes 

rendszer telepítése a DRV Zrt. sásdi telepén” című pályázathoz az EU 

önerő alapból az önerő kiváltására, mérséklésére pályázatot kíván 

beadni. Felhatalmazza az alpolgármestert, hogy az EU-Plan Kft-vel a 

pályázat elkészítése tárgyában szerződést kössön. 

 

   Határidő: azonnal 

   Felelős: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

13./  Egyebek 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy fákat szeretnének ültetni a hivatal melletti 

parkoló felöli oldalon. A nevezett fa gömbszivarfa lenne, 3-5 m magasságú, 9.000,-Ft/db, kb. 

10-12 db kellene. A parkolóra nagyon oda süt a nap, árnyék miatt nagyon jó lenne.  

 

Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy fél hivatalos forrásból tudja, hogy 

Sásdon szeretnének tanuszodát építeni, a KLIK maximálisan támogatja ezt a lehetőséget. 

Azért is szólt, mert mielőtt betelepítenék fával, addig el kellene gondolkodni azon, hogy hová 

terveznék ezt az uszodát.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez nagyon kicsi fa. Ezek a fák közvetlenül a 

padka mellé lenne ültetve, az autóknak adna árnyékot, tehát azon a területen bármi lehet, mert 

ezek a fák nem zavarnák.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző ezzel a területtel az a probléma, ha lapos tetős lenne az épület teteje, 

akkor nem lehet, mert a városrendezési terv nem engedi meg.  

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő nem tudja milyen uszodáról van szó. 

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ő már látta milyenek ezek az uszodák. Erre a 

területre akkor sem lehet tenni ilyen jellegű épületet, ha a rendezési tervet módosíttatnák, mert 

a szakmai zsűri nem engedi.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Benke Tamás pedagógus a kisbuszt 

igényelné, Nagymátéra mennének kirándulni a gyerekek.  

A Kossuth L. utcai járdával kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetés még nem készült el, 

mert a Kft-nek nagyon sok volt a feladata, de elkészül majd. 

Április 15. napjától tud alkalmazni lakatost és akkor a közösségi háznál a korábban már 

említett kaput elkészíti majd.  

 

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a kapu részei meg vannak? 

 

Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy igen.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a hivatal előtt lévő életfa közel 1 m magasságig 

korhadt állapotban van, sajnos nem keményfából, hanem puha fából készült. Ezzel előbb 

utóbb gondok lesznek. Továbbá az „56”-os kopjafák is tönkrementek, ezeket is újra kellene 

faragtatni. 

 

Rabb Győzőné alpolgármester véleménye szerint október 23. napjáig meg kellene 

csináltatni, felveszi majd a kapcsolatot ez ügyben Végh Sándorral. Továbbá elmondta, hogy 

beszél majd az erdészet vezetőjével, kéri majd fa ügyben a segítségét.  

 

Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy majd utána néz hány db fa 

volt a nevezett helyen.  

 

Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy már hagyomány a városoknál, Sásdon még nem 

volt, mely szerint a hivatalban júliusi hónapban két hét nyári igazgatási szünetet szeretne 

elrendelni, a testület SZMSZ-ében is le van írva, akkor a testület nem ülésezik, csak ügyelet 

lenne a hivatalban. A törvény erre lehetőséget biztosít az önkormányzatoknak. Kérte a 

testületet, hogy gondolkodjon ez ügyben, szeretné ezt a dolgot április végén majd 

megbeszélni a testületi ülésen.  

 

Urvald Péter a Helytörténeti TÉKA vezetője elmondta, hogy e-mailon mindenki megkapta 

a TÉKA 2013. évi munkájáról szóló beszámolót.  

 

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a zenekar jubileumi ünnepségének keretében 

felajánlotta ingyenesen zenekarát a péntek esti összejövetelen. Megkérte Dr. Jusztinger János 

képviselőt, hogy ezt tolmácsolja Elek Péter karnagy felé.  

 

 

Mivel több napirendi pont nem volt, a képviselőtestület a nyilvános ülést bezárta, a testület 

zárt  ülés keretében folytatta tovább munkáját.  

 

 

Kmft.  

 

 

Rabb Győzőné        Dr. Kajdon Béla  

alpolgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


