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Je gyz ők ö nvv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2016. február
Közmeghallgatásáról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

22.

napján

tartott

Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.
Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester,
Hausmann Mária, Pál Csaba, Pintér Gábor, Székely Szilárd és Urvald
Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző,
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika
jegyzőkönyvvezető, 50 fő helyi lakos

Rabb Győzőné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent lakosságot és a
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a képviselőtestület 7 fővel jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.
1.)

Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2.)

A Képviselő-testület tagjainak tájékoztatója a 2015. évben végzett tevékenységükről

3.)

Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az 1./ és 2./ napirendi pontokat
tárgyalják együtt.
A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.
Napirend
1.)

2.)

tárgyalása:

Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi
munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
A Képviselő-testület tagjainak tájékoztatója a 2015. évben végzett
tevékenységükről

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelenteket, Sásd város lakosságát,
intézmények vezetőit, dolgozóit, a képviselő-testületet. Megköszönte a megjelenést, az
érdeklődést. A Német Nemzetiségi Önkormányzattal a kapcsolatuk jónak mondható, közösen,
egymással egyeztetve szervezik a német nemzetiségi rendezvényeket, mint például a svábbált,
nagymama konyhája c. hagyományteremtő fesztivált.
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Ausztriából érkező testvérvárosi delegáció fogadásakor is mindig segítőkészek egymással,
részt vettek a vendéglátásban. Megköszönte Galambosné Wágner Évának, Hermann
Istvánnénak, Pintér Gábornak és a Klub minden tagjának, hogy mindig számíthatott rájuk.
A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal is jó a kapcsolatot tart fenn. Sásd Város
Önkormányzata a Roma Önkormányzatnak a megállapodás értelmében 2015. óta
irodahelyiséget biztosít teljesen ingyenes használatra. Gyerekeik a nyáron kedvezményesen
nyaralhattak a fonyódligeti üdülőben. Decemberben pedig a roma KI-Mit-Tudnak adtak
helyet a Közösségi Házban. Megköszönte Orsós Józsefnek és feleségének, valamint Gadámé
Somogyvári Mariannák, hogy jó egyetértésben dolgoztak a tavalyi évben.
Sásd Város Önkormányzata a Polgárőr Egyesületnek megállapodás értelmében teljesen
ingyenes használatra biztosított irodahelyiséget. Ezen felül a képviselő-testület 2015-ben
100.000,-Ft támogatást adott. Megköszönte, hogy mindig számíthatott rájuk, rendezvények
alkalmával bármikor kért segítséget, mindig készen álltak. Megköszönte Gáspár Istvánnak és
segítőinek, hogy tanítási időben mindig szolgálatot teljesítettek az iskola előtti
gyalogátkelőnél, vigyáztak az átkelő gyerekek biztonságára.
Az Sásdi Rendőrőrs őrsparancsnokával és az itt dolgozó állománnyal is jó a kapcsolata.
Kérésükre a tavalyi évben 2 irodahelyiséget újított fel az önkormányzat, parketta csiszolása,
lakkozása, az iroda festése is elkészült. A rendőrőrs állománya kért az önkormányzattól egy
helyiséget, ahol szabadidejükben kondizni tudnának, a volt adós irodát adták oda erre a célra.
Megköszönte a rendőrőrs 2015. évben végzett segítő munkáját.
A Sásdi Faodú Egyesülettel is a jó a kapcsolat, rendezvényeiken mindig szívesen fellépnek
műsoraikkal. Az egyesület részére az önkormányzat ingyen biztosított helyet, de a fenntartási
költségeket ők fizetik. Megköszönte Illés Józsefnének és Illés Titanillának, hogy mindig
számíthattak rájuk, legfőképpen a gyerekeknek köszönte meg a szerepléseket.
A Sásdi Sportkörrel is jó az együttműködés, külön a szakosztályok vezetőivel is.
Rendszeresen szerveznek sportrendezvényeket a Közösség Házban, pld. asztalitenisz kupa,
labdarugó kupa, szilveszteri kocogás. A tavalyi évben a sportpálya gondozásában rehabilitált
közfoglalkoztatottak dolgozhattak. A sportkör 2015-ben Sásd Város Önkormányzatától 400
eFt működési támogatást és 500 eFt utaztatási támogatást kapott. Megköszönte a sportkör
vezetőjének Buzási Lászlónak, a szakosztályok vezetőinek és a Dömse Családnak a tavalyi
évben végzett munkájukat.
A Sásdi Történeti Tékával is jó a kapcsolat, a takarításra közmunkást is biztosítottak.
Megköszönte a tagságnak, az ott dolgozóknak és Urvald Péternek a 2015. évben végzett
munkáját.
A fonyódligeti üdülőket 2014-ben felúj ították, ennek köszönhetően 2015-ben telj es
kihasználtsággal működött mindkét üdülőnk, gyerektáboroztatást 6 turnusban végeztek.
Ebben az évben a gyerektáborban tisztasági meszelés lesz. Ebben az évben szeretnék teljesen
kihasználni a nyaralókat.
Az alsóőrsi nyaralóban az általános iskola jelenlegi és nyugdíjas pedagógusai nyaralhattak
2015-ben is. A tavalyi évben teljes kihasználtsággal működött a pedagógusok nagy örömére.
A napi díjak befizetése fedezte a kiadásokat.
Sásd Város Önkormányzata az állandó árvízveszély miatt az Erzsébet utca végén található 2
db csapóajtós zsilipet felújította. Az árvízi védekezés megkönnyebbítése érdekében a kifolyó
árkok város felöli oldalán 2 db vasbeton zsilip megépítésre került, amely a lakóházak minél
hatékonyabb védelmét biztosítja. A Zöldfa utca mögött húzódó oldalárokban található
csapóajtó javítása is megtörtént. Az önkormányzatnak ez 900 eFt-ba került.
Útjavításra 2015-ben 1.700 eFt-ot költöttek a Kossuth L. utcai garázsok előtti útra és a Fáy A.
u. páratlan oldali garázsok útjára.
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A szociális bérlakások helyzetével a képviselő-testület sokat foglalkozott, többször
napirenden tárgyalta, legfőképpen a Rákóczi u. 38. sz. ház lakásait. Az ott kialakult áldatlan
állapotok miatt a képviselő-testület úgy döntött, hogy lakhatóvá teszi a Hömyék 19. sz. ház
szükséglakásait (ajtók, ablakok cseréje, tető javítása, kémények javítása) az oda
átköltöztetéssel szüntetné meg ezt a problémát. A jelenlegi állapot szerint a Rákóczi u. 38-ban
már csak 1 család lakik, az ő kiköltöztetésük is folyamatban van.
Csatlakoztak a Kárpátalján élő Borzsova település támogatásához pénzgyűjtéssel, az
összegyűlt 350 eFt-ot Borzsova település iskolája kapta meg.
A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal munkáját abban segítették, hogy vásároltak egy Dacia
Dokker személygépkocsit, mely szerint az ügyintézőket és pénzügyeseket szállítja ki a
falvakba fizetni és az ügyfelekkel foglalkozni. Vásároltak még egy autót, mely egy Opel 9 fős
kisbusz, legfőképpen ebédszállításra és a hömyéki gyerekek iskolába szállítására, valamint a
sportolók és egyéb utaztatására szolgál.
2015-ben 2 bérlakást is értékesítettek a Fáy A. u. 27. sz. és a 38. sz. házban.
Javaslatára visszavásárolták Dr. Klitzsch Günter volt fogorvos rendelőjét 2.700 eFt összegben
a Dózsa Gy. utcában és a Baranya-csatorna menti Vízitársulat épületét a Kossuth L. utcában
7.800 eFt összegben.
Sásd városa 2015. évben ünnepelte a várossá avatásának 20. évfordulóját. Ebből az
alkalomból Sásd Város Képviselő-testülete kitüntetéseket adományozott. Sásd Város Köz
Szolgálatáért Díját Dr. Máté Mária gyermekorvos, Götzemé Scheid Edit védőnő, Kovács
Zoltánná köztisztviselő és néhai Nagy Lajos köztisztviselő kapta meg.
Dr. Simon Tibor fogorvos 2015. őszén bejelentette nem kíván tovább rendelni Sásdon a
fogorvosi rendelőjében, inkább Kaposváron magánrendelést végez. Ez igen nagy problémát
jelentett, mert ha nem talál fogorvost a járás lakosságának ellátása megoldatlan marad. Több
fogorvossal is beszélt a helyettesítést illetően, de a helyettesítő orvosok Komlón vállalták
volna csak a rendelést. Szerencsére az utolsó pillanatban jelentkezett egy fiatal végzős
doktornő, Dr. Péter Lillának hívják. Simon doktorral nehezen tudtak megegyezni, több
megoldás is felmerült a további ellátást illetően. A legnagyobb problémát az jelentette, hogy
az önkormányzat nem rendelkezik rendelővel, gépekkel és eszközökkel. A többszöri
megbeszélést követően megszületett a döntés, kibérelték Simon doktor rendelőjét a
doktornőnek havi 100 eFt bérleti díjért egyelőre 1 évre. Reméli, hogy a lakosság meg lesz
elégedve a doktornő fogorvosi ellátásával.
2015-ben még a szociális és gyerekjóléti szolgálat közösen együttműködött. Míg ettől az évtől
törvényi előírásoknak megfelelően, mint járási székhely külön családsegítő- és gyerekjóléti
központot kellett létrehozni. Az előző években a gyerekjóléti ellátáshoz az
önkormányzatoknak hozzá kellett járulni. 2016-ban a központ létrehozásához az államtól 2
mFt-ot kaptak, ebből a gondozók munkavégzéséhez személygépkocsit is vásároltak.
Gyerekjóléti szolgáltatás 2015-ben 15 településen 3 fő gyerekjólétis családgondozóval 171
gyereket gondozott 78 családban. A családsegítő szolgáltatásban 2015-ben 15 településen 2 fő
családgondozó és 2 fő gyerekjóléti családgondozó végezte el a feladatokat. A szolgálat
szakmai tevékenységet, mint családlátogatás, tanácsadás, konfliktus kezelés, segítő
beszélgetés, információ nyújtás 2015-ben 1120 gyereknek nyújtott. A családgondozóknak is
megköszönte a 2015-ös évben végzett lelkiismeret, jó szakmai munkát. Tájékoztatta a
jelenlévőket, hogy az új családsegítő- és gyerekjóléti központ vezetője Babodi Adrienn.
Idősek ellátását 2015-ben és jelenleg is társulási formában végzik. A házi segítségnyújtásnál
az engedélyezett férőhelyek száma 124 fő, az idősek nappali ellátásában összesen 30 fő, ebből
23 normál és 7 demens beteg gondozását látják el. A szolgáltatás megfelelő színvonalát 9 fő
gondozó biztosítja. A házi segítségnyújtást 2015-ben 80 fő vette igénybe. 2015-ben a
társulásnak kezdeményezte, hogy hozzák létre az idősek nappali ellátását, illetve idősek
klubját.
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A térség lakossága elöregedett és a napi ellátásuk már az otthonukban nem oldható meg. Ezt a
kezdeményezést a sásdi képviselő-testület is támogatta, így adhatták be az igényüket házi
segítségnyújtás mellett nappali ellátásra is. A képviselő-testület a napközi otthon kialakítására
költségvetéséből 1.240 eFt támogatást adott. A nappali ellátás működési engedélyét 2015.
12.01-től kapták meg. A klub kihasználtsága 100 %-os, szeretnék a létszámot bővíteni az
előzetes felmérések alapján. Váiják azokat az időseket, akiknek házi segítségnyújtásra van
szükségük és egészségügyi állapotuk alapján gondozási központba felvehetők. Az idősekkel
való foglalkozást naponta a munkám során is elvégzi. A gondozó központ vezetőjével Orbán
Évával napi rendszerességű, jó kapcsolatban van. Az ott dolgozó gondozóknak megköszönte a
2015-ben végzett lelkiismeretes munkát, kitartást.
A sásdi Őszidő Klubbal már régóta nagyon szoros kapcsolatot tart fenn. Gyakran
meglátogatja őket a klubfoglalkozásokon, rendezvényeiken vesz részt. Idősek világnapja,
nyárbúcsúztató, névnapozások, karácsonyi megemlékezés, szilveszteri vacsora. A sásdi
Oszidő Klub 2015. évben 200 eFt támogatást kapott az önkormányzattal utazási célokra.
Kezdeményezésére 2015-ben is megrendezték a nyugdíjasok bálját, amit évről-évre nagy
sikerrel tartottak. A nyugdíjas klub több tagja jelmezbe öltözését is nagy sikerrel fogadta a
közönség. Megköszönte a nyugdíjas klub vezetőjének Szabó Jánosnak és a klub tagjainak,
hogy mindig számíthat rájuk, városi rendezvényeiken műsort adnak, segítőkészek és példát
mutatnak.
2015-ben második alkalommal adtak helyet a „Nyugdíjasklubok és Idősek Életet az Éveknek
Baranya Megyei Szervezete” megyei nyugdíjas találkozójának. A rendezvénynek a megyében
nagy sikere van, szeretik a helyszínt, jól érzik magukat a Közösségi Házban, ebben az évben
is kérik a sásdi helyszínt, amit már oda is adtak az idei évben május 21-re.
Továbbra is szeretné folytatni a 90 évesek köszöntését otthonukban. 2015-ben köszöntötte
Lakatos Jenő bácsit, Lukács Pálnét, Bőr Nagy Lászlónét és Gulácsi Lőrincnét. További jó
egészséget kívánt részükre.
Említést tett a 2015. év közmunka programról. Egész évben 98 fő közfoglalkoztatott volt.
Ebből rehabilitált közfoglalkoztatott volt 8 fő, kulturális közfoglalkoztatott 1 fő.
Közfoglalkoztatottaknak többféle program indult, mezőgazdasági, belvíz, értékteremtő,
hosszú távú. A mezőgazdasági program keretében burgonyát és hagymát termesztettek az
önkormányzat kertjében. A belvízi start program keretében a beltéri árkok karbantartása,
felújítása a feladat. Jókai, Gárdonyi, Diófa, Anna, Temető és Hömyék. Az értékteremtő
program keretében kerítésdrót, betonoszlop, járdalap gyártása folyt. Hosszú távú program
keretében a város karbantartása, kaszálás, szemétszedés volt. Megköszönte Merk Zsolt
ügyvezetőnek és Cseh Ritának az elmúlt évben végzett munkáját.
Elmondta, hogy az Európa Park Szövetség tagjai, ezért szeptember 19-én a mágocsi
rendezvényen részt vettek.
2015. szeptember 11-én részt vettek a szentlőrinci Lobby partin, ahol a képviselő-testületi
tagjai és az apparátus tagjai jelentek meg.
Tájékoztatta a megjelenteket a 2015. évi pályázatokról és fejlesztésekről.
Január 29-én testületi ülésen aláírta a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság, Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és Sásd Város
Önkormányzata közötti megállapodást a katasztrófavédelmi őrs létesítése Sásd településen. A
tűzoltó őrs létesítéséhez Sásd városa a megállapodás értelmében vállalt feladatai közül a
szennyvízrácsatlakozás kialakítása van csak hátra.
Sásd Város Önkormányzata a „Jásztótárs” című nyertes pályázat keretén belül 100.103.725,Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet az óvoda fejlesztésére fordíthatott.
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2013-ban kapták meg az örömhírt, hogy pályázatuk nyertes lett, majd elég nehéz időszakok
következtek, többszöri közbeszerzésen végre megtalálták azt a vállalkozót, aki befejezte a
beruházást. Az átadó ünnepségre május 30-án került sor. A beruházás keretében felújított
intézményben egy új csoportszobát is kialakítottak, így immár öt csoportban foglalkoznak a
120 óvodással és 12 bölcsődés kisgyerekkel. A kibővített és felújított épületben új öltözőt, új
mellékhelyiségeket, két új foglalkoztatót - logopédia, egyéni fejlesztő szobák, - irattárat és
szertárt is kialakítottak. A felújítás során kicserélték a nyílászárókat, elkészítették a falak és a
tető hőszigetelését. A konyha teljes felújítása, illetve a konyhai eszközök is teljesen
megújultak. A pályázati támogatásból új bútorokat, játékokat, eszközöket vásároltak.
Megköszönte Gálné Banizs Gabriella óvodavezetőnek, az óvónéniknek, a gyerekeknek, a
dajkáknak, takarítónőknek, hogy türelmesen viselték a több évig tartó felújítással járó
kellemetlenségeket.
Január hónapban elkezdődött a „Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban integrált településfejlesztési stratégiák kidolgozása” című projekt a Belügyminisztérium
támogatása által. Belső és külső munkacsoportok bevonásával (pl. oktatás, vállalkozói szféra,
egyház, civil szervezetek) ezt az úgynevezett ITS programot a képviselő-testület többször is
megvitatta, elfogadta. Fontos, hogy rendelkezzen a város ezzel a stratégiával, mert az
elkövetkezendő pályázatok kiírásának fontos eleme lesz.
Sásd Város Önkormányzata az Űj Széchenyi Terv Államreform Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott pályázaton 21.977.975,-Ft összegű támogatást nyert. Az un. ÁROP
projekt célja Hegyháti Járásban szakmai párbeszéd kezdődjön a járási együttműködésben
részt vevő önkormányzatok és egyéb bevont szervezetek (pl. civilek, civil szervezetek,
egyház, hegyháti járási hivatal, nemzetiségi önkormányzatok, vállalkozók) között. A projekt
eredményeképpen elkészült a Hegyháti Járási Esélyegyenlőségi Terv.
Sásd Város Önkormányzata a „Tiszta víz-tiszta élet” a Sásdi Társég Ivóvíz Minőség Javítása
című KEOP pályázaton 427 mFt-os támogatást nyert. A pályázatnak köszönhetően hat új kút
elkészült, illetve hat vizműtelepet újítottak fel, így összesen hatezer ember jutott egészséges
ivóvízhez. A rekonstrukció során pedig elvégezték a teljes hálózat tisztítását, tolózárak
cseréjét, új szakaszok beiktatását a pangó vizek megszüntetése érdekében, illetve új
távvezeték épült Pálé és Kishajmás irányába.
Az Országos Mentőszolgálat az Európai Unió által támogatott, „Sürgősségi ellátás fejlesztés
mentés” projektben Sásd városi mentőállomás létesítésére 115.668.726,-Ft-ot nyert. A
mentőállomás alapkő letételére május 6-án került sor a Szent I. ú t 12. szám alatt. A projekt
teljesítésére, megvalósítására 180 nap állt rendelkezésre. Voltak, akik nem hittek abban, hogy
még 2015-ben átadásra kerül a mentőállomás. Végig bízott abban, hogy elkészül az épület és
elkezdődhet a beteg ellátása. Az Országos Mentőszolgálat projektirodájával folyamatos
kapcsolatban volt, megköszönte, hogy a beruházás befejeződött. Külön megköszönte az
Investmen Kft. vezetőjének Wagner Ernőnek a kitartó munkát. A közös munkának
köszönhetően december 11-én átadták a mentőállomást. Elkezdődhetett a betegek mentése,
szállítása. A több évtizedes álom végre valóra vált, mindenki biztonságban érezheti magát a
mentőállomás működésének köszönhetően.
Sásd Város Önkormányzata 2 ízben adott be pályázatot „a működőképesség megőrzését
szolgáló kiegészítő támogatásra”, un. ÖNHIKI-re. A Belügyminisztérium első alkalommal
augusztusban 25 mFt-ot kaptak a kistérségi normatíva tartozás rendezésére, második
alkalommal 15 mFt-ot kaptak igazgatási költségekre.
Sásd Város Önkormányzata pályázatot adott be szociális tűzifára. 135 m3-t nyertek, az önerő
370 eFt volt, ennek értéke 2.027 eFt. A Kft. szállította ki a rászoruló családoknak a tűzifát.
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Sásd Város Önkormányzata gyerekétkeztetésre adott be pályázatot. A hátrányos helyzetű
gyerek étkeztetésére irányult első sorban. Erre kétszer is kaptak támogatást, összesen 939 eFt
A nyári étkeztetésre 729 eFt-ot, a téli szünetben pedig 211 eFt-ot kaptak.
A „Virágos Magyarországért” pályázaton a tavalyi évben különdíjat nyertek, a város 500 db
cserjét kapott, amit a tavasszal fognak majd elültetni.
A sásdi tanuszodával kapcsolatban elmondta, hogy 2015. év elején megjelent
kormányrendelet alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásnak
minősítette a tanuszoda fejlesztést. A rendeletben szerepelnek azok a települések ahol
megvalósul a tanuszoda fejlesztés. A kormányrendeletben szerepel a Sásd közigazgatási
területén fekvő 111/1. hrsz-ú ingatlan, ez a városháza melletti terület. A kormányrendelet
megjelenését követően elkezdődtek a tárgyalások, egyeztetések. 2015. május 20-án Sásdra
érkezett Kovács Norbert a Nemzeti Sportközpontok főigazgatója, aki bemutatta az elkészült
típustervet, valamint elhozta a létesítményt bemutató makettet is. Amikor meglátták a
végleges új makettet, nagyon örültek a csodálatos épületnek. Több mint 300 mFt-os állami
beruházásból épülhet meg a városban a tanuszoda, amelyet nemcsak a diákok, hanem a
településen és a környező falvakban élők is használhatnak tanórán kívül egész éven át, és
nyáron strandként működhet. A tanuszodában 2 medence lesz, a tanmedence az elsősöknek és
óvodásoknak, melynek mérete 6x10 m és 80 cm mély. A nagy medence 15x25 m és 190 cm
mély lesz. A vízhőfoka 28 C. Az épület főbb méretei hossza 59,29 m szélessége 23,8
gerincmagasság 11,4 m ossz alapterület 1256,4 nm. Előzetes felmérések alapján
úszásoktatásra járó általános iskolások: Sásd, Gödre, Mindszentgodisa, Vásárosdombó,
Mágocs, Bikái, Egyházaskozár. 33 osztály 520 fő - 612 óra, ez heti 17 óra úszásoktatást
jelentene az uszodában. Jelenleg a környékbeli uszodák túl zsúfoltak nem tudják a következő
tanévben már megoldani a gyerekek fogadását, ezért is fontos beruházás ez Sásd életében.
Ezek után is folytatódtak az egyeztetések, majd jöttek a müszakis szakemberek. Kiderült,
hogy a sásdi rendezési tervben a 3. sz. melléklet tartalmazza, hogy a helyszínen törökkori
erődítmény lehet. Ezt hátráltatta az építési engedély kiadását. Ezért a próbafeltárást is
elvégezték. A feltárás eredménye szerint nem találtak törökkori palánkvár nyomait. Ezt
követően kezdeményezett egy újabb megbeszélést Budapesten. Az egyeztetést követően a
képviselő-testület elfogadta a szerződést. Ennek a tárgyalásnak a lényege az volt, hogy az
önkormányzat tudja, melyek azok a külső munkák, amit el kell készíteni. Ezek a következők:
bontási munkák a területen, a fák kivágása, vízellátás és csatornázás épületen kívüli munkák,
gázellátás épületen kívül, elektromos munkák, kukatároló építése, kerítés és kapu építése.
Jelenleg az építési engedélyre várnak és ezután elindulhat a közbeszerzés az uszoda
megépítésére.
Sásd Város Képviselő-testülete 2015-ben döntött, hogy módosítja az iparűzési adó mértékét,
2015-ben 2 % volt, 2016-tól 1,8 %-ra csökkentette, ezzel is a helyi vállalkozókat kívánták
támogatni.
Kezdeményezésére ebben az évben először rendezik meg a Vállalkozók Bálját, ahol szeretnék
megköszönni azt a sok támogatást, amit hosszú éveken át nyújtottak a városnak és támogatták
a város rendezvényeit.
Az ifjú házasok lakáshoz juttatási támogatása, ami egyszeri 100 eFt vissza nem térítendő
támogatás 2015-ben és ebben az évben is folytatódik. Szeretnék, ha az új lakásépítkezések is
elindulnának a meglévő újtelepi telkeiken. Támogatni szeretnék azokat, akik az un. CSŐK
támogatást vennék igénybe és szeretnének építkezni. Az önkormányzatnak 10 db építési telke
van az Újtelepen, melyet 1000,-Ft/m2 áron lehet megvásárolni, és akik ezt a CSOK-ot
igénybe veszik, akkor az önkormányzat a telek árából 50 %-ot visszatérít.
A testvérvárosi kapcsolatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a 2015. évben mind a három
testvértelepülésük Sásdra látogatott.
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Először a Lengyelországból Mogilány népzenekara 3 napi volt a vendégük. A zenekar 2014ben ünnepelte 30. évfordulóját, Európa több országát bejárva szereztek hírnevet Mogilány
településnek, Sásd város testvértelepülésének. Sikeres fellépéseik voltak Franciaországban,
Belgiumban, Horvátországban, Németországban, Olaszországban, Csehországban,
Ukrajnában, Bulgáriában, Spanyolországban. Legnagyobb sikerüknek a Vatikánban tartott
fellépésüket tartják, ahol 2004-ben II. János Pál Pápa előtt adhattak koncertet. Sásdi
tartózkodásuk alatt 2015. július 24-én szabadtéri koncertet adtak a magyarhertelendi
termálfürdőben, Benhardt Béla fiirdőigazgató vendégeként. Majd július 25-én az Európa
Cantat pécsi rendezvényén léphettek fel dr. Bális Eszter és Godó Erzsébetnek köszönhetően.
Megtekintették a Zsolnay negyedet is. Az itt eltöltött idő felejthetetlen volt számukra. Az
Európa Cantáton az együttzenélés, a város mediterrán hangulata, a Zsolnay Örökség egy életre
szóló élményt nyújtott számukra.
Második alkalommal Romániából, Erdélyből Körösfő testvértelepülésük látogatott Sásdra a
Pite- és borfesztiválra. Szeptember 26-án ünnepi testületi ülésen testvérvárosi szerződést
újítottak meg a Sásdra látogató Antal János polgármesterrel a Sásd és Körösfő települések
közötti partnerkapcsolatról. A delegáció tagjai voltak a körösfői Riszegvirág Néptánccsoport
diákjai, akik kétszer is felléptek a pite- és borfesztiválon, ahol kalotaszegi táncokat táncoltak
nagy sikerrel. Másnap délelőtt a magyarhertelendi termálfürdőben melegedhettek fel, mivel az
előző napi pitefesztiválon kicsit megfáztak. Pécsi látogatás nem fért bele az idejükbe, pedig
szerettek volna elmenni. Talán ez év augusztusában újra Sásdra látogatnak és akkor egy pécsi
látogatás és fellépés is belefér a programba. Mindezek ellenére az itt eltöltött idő emlékezetes
maradt számukra.
Harmadik alkalommal Ausztriából Raaba-Grambach testvértelepülésük küldöttsége látogatott
Sásdra október 9-én. A két település Raaba-Grambach község azonos közigazgatási egység
lett. Grambach küldöttsége Geresdlakra menet, néhány órát eltöltőitek Sásdon. Ebéddel
fogadták őket, majd megtekintették a Közösségi Házat, Történeti Tékát. A küldöttséggel
érkezett egy 11 tagú tangóharmónika zenekar is. Az iskola aulájában fergeteges koncertet
adtak. A gyerekek és a felnőttek nagyon jól szórakoztak. Megköszönték a vendéglátást, a jó
közönséget és az itt eltöltött pár órát. A küldöttség ezután Geresdlakra utazott, ahol részt
vettek a gőzgombóc fesztiválon.
Megköszönte mindhárom testvértelepülésük látogatását, számukra is élmény volt velük
találkozni, pár napot együtt eltölteni.
A polgármester megköszönte Dr. Kovács Zoltánnak a Miniszterelnökség területi
közigazgatásáért felelős államtitkárának, hogy július végén Sásdra látogatott az ünnepélyes
keretek között a Hegyháti Járási Hivatalban kialakított járási kormányablak átadására. Ezzel
bővült az ügyintézési kör a lakosság számára. Utána négyszemközti tárgyalást folytattak az
eu-s pályázatokról államtitkár úrral.
Megköszönte Dr. Rétvári Bencének az Emberi Erőforrások Minisztériuma államtitkárának,
hogy 2015. október 16-án a sásdi Közösségi Házban rendezett Te-Is Program záró eseményén
részt vett. Uniós támogatásból megvalósuló testmozgás az iskolában, lehetőséget adott
hátrányos helyzetű gyerekek számára, hogy megtapasztalhassák a közösségi élményt, a közös
játékot, a befogadás és az önkéntesség értékeit.
Megköszönte az általános iskola és a szakképző iskola igazgatóinak Kovács Lillának és
Gáspár Andreának, tanáraiknak, diákjaiknak a 2015. évben végzett munkáját. Külön
megköszönte a nemzeti ünnepeiken nyújtott változatos, színvonalas szerepléseket.
A sásdi szűréssel kapcsolatban elmondta, hogy az országos „szűrési staféta” program
keretében került megrendezésre a 4 napos kamionos kiszállás Sásdon.
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A Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya,a PTE Ragiológiai Klinika
és a Nemzeti Egészség-fejlesztési Intézet megvalósításában jött létre. A 4 napos kiszálláson
mellkasröntgenen 443 fő és emlőszűrésen 380 hölgy vett részt. Emlőszűrésen 231 fő meghívó
levéllel érkezett, ami 52 %-os megjelenési arányt jelent. Ez kiemelkedően magas értéknek
számít országos viszonylatban. Örült annak, hogy ilyen sokan jelentek meg a szűrésen, ennek
lehetőségét a jövőben is szeretné folytatni.
A 2015. évi önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy 4 nagy
rendezvénye volt. Az egyik ilyen az ő kezdeményezésére és a képviselő-testület
támogatásával újra megrendezték a Május 1-ét, Retro Május néven. A kezdeményezés jól
sikerült, felvonulással kezdődött, volt májusfa állítás az óvodásokkal, bográcsozás,
szépségverseny. A nap folyamán fellépett Szabó Réka Judit és Balogh Krisztofer. Az éjszakát
a WeryTake zenekar jó hangulata, kitűnő zenéje zárta. A másik rendezvény, melynek kapcsán
július 3-án ünnepi testületi ülés keretében adták át a városi kitüntetéseket, majd a 20.
évfordulóra rendezett fotókiállítás megnyitása volt, a rendezvény színvonalát a Szabó lányok
csodálatos éneke zárta. Az augusztus 20-i ünnepséget új formában a Szoborkertben rendezték
meg. Sokat gondolkozott azon, hogy valami újat kell még a lakosságnak nyújtani ahhoz, hogy
érdeklődjenek a rendezvény iránt. A helyi tehetséges fiatalok műsorát a Tamási Fúvószenekar
jóhangulatú műsora követte. Az este fénypontja Bátor Zoltán akrobata motoros bemutatója
volt. A negyedik ünnepség a „Sásd 20” - Pite- és borfesztivál volt szeptember 26-án, ez volt a
legnagyobb rendezvényük, a rossz idő ellenére is nagyon sokat részt vettek. Az est
sztárvendége a Kállay Sannders Bánd volt. Egy egyedülálló, különleges vízjáték és lángshow
látványával zárult ez a felejthetetlen születésnap. A Közösségi Házban bál volt, a sátor alatt
disco volt a fiataloknak.
Kiemelt még néhány fontos eseményt, ami a Közösségi Házban volt, szinte minden hétvégére
jutott valamilyen rendezvény. Foltvarró Kör találkozó, zenebölcsi, olvasókör, Magyar Kultúra
Napja, nyugdíjas bál, svábbál, retro disco, borverseny, Megyei Ki-Mit-Tud, nyugdíjas
nyárbúcsúztató, Katalin-bál, karácsonyi vásár, szilveszteri bál, vállalkozók által megrendezett
bálok, sportrendezvények, magánrendezvények, lakodalmak.
Végre igazi közösségi élet folyik a házban, egyre nagyobb az érdeklődés, ezért a képviselőtestület úgy döntött, hogy ebben az évben klímát szereltet be az étkezőbe és az előtérbe, hogy
nyáron a nagy melegben is jól érezzék az emberek magukat a Közösségi Házban.
Megköszönte Bódogné Marika igazgatónak, hogy segített a rendezvények megszervezésében.
Megköszönte a Közösségi Ház és Könyvtár minden dolgozójának a 2015. évben végzett
kiemelkedő munkáját. Külön megköszönte Sohonyai Bernadettnek a segítséget, a napközi
konyha dolgozóinak a rendezvényeikre elkészített finom ételeket. Végül, de nem utolsó
sorban a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének Dr. Kajdon Béla jegyző úrnak és
minden dolgozónak, hogy segítették a napi munkáját. Megköszönte Dr. Jusztinger János
alpolgármesternek, a képviselő-testület tagjainak a támogatást, segítséget, mert úgy gondolja
csak közös munkával, gondolkodással, egyetértéssel lehet ilyen eredményeket elérni.
Rabb Gvőzőné polgármester először felkérte Dr. Jusztinger János alpolgármester urat, hogy
tartsa meg képviselői tájékoztatóját.
Dr, Jusztinger János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Az első ilyen rendhagyó
közmeghallgatás, amikor az új önkormányzati törvény azt írja elő, hogy nemcsak a
polgármester, hanem valamennyi képviselő számára is, hogy beszámoljon az elmúlt évben
végzett tevékenységéről. Polgármester asszony is említette, hogy az eredmények, a projektek
nem egy személy eredményei, hanem valamennyiük közös munkájának a gyümölcse, ahogy
az elismerést is együtt, úgy a kritikát is együtt kell viselni.
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Az elmúlt évben valamennyi testületi ülésen részt vett, a jegyzőkönyvekből is kiderül.
Emellett részt vett a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésein, amelynek
ugyan nem tagja, de az önkormányzat egyik legfontosabb bizottságáról van szó. Általában az
egész évre jellemző, hogy az önkormányzatot érintő jogi kérdésekben szorosan
együttműködött jegyző úrral különböző szerződések, pályázatok jogi előkészítésében,
intézmények alapító okiratainak a kidolgozásában. így például előkészítették a tanuszoda
projektjüknek az együttműködési megállapodását. A múlt évi közmeghallgatást megelőzően
kidolgozták közösen az Szervezeti és Működési Szabályzatot, ami alapján a mai napig
működik a testület. Új intézményként a tanácsnokok intézménye került felállításra. Majd
számos pályázattal kapcsolatban próbáltak úgy eljárni, hogy az önkormányzatnak a lehető
legjobb legyen. Itt nemcsak jogi kérdésekről van szó, hanem kőkemény pénzekről szólt.
2015. januárban a legfontosabb esemény talán a Belügyminisztériumban tartott konferencia
volt, ami az integrált településfejlesztési stratégiával volt kapcsolatos. Ez az ITS a következő
6 évben határozza meg a településen végrehajtott fejlesztéseket, fedett piacot, az idősek
napközi otthonát, stb. A tavalyi közmeghallgatást követő hónapban, márciusban történt
polgármester asszony balesete, emiatt a szó szoros értelmében is a „jobb keze” lehetett. A
polgármesterre háruló adminisztrációs munka egy részét végezte el. Biztosította a
folyamatban lévő pályázataik folyamatosságát. Különböző támogatási szerződéseket írt alá,
hivatali adminisztrációt végzett, a közfoglalkoztatottak munkaszerződéseit írta alá,
hosszabbította meg. Április hónapra kiemelte a Nemzeti Művelődési Intézet által április 7-én
Pécsen a Nevelési Központban tartott un. megyei partnertájékoztatót, amit a kulturális
közfoglalkoztatottakkal kapcsolatban tartottak. Itt került aláírásra az az együttműködési
megállapodás, amely szerint Sásd csatlakozott ehhez a programhoz és így lehetővé vált a
2015. évben is a kulturális közfoglalkoztatottak alkalmazása Sásdon. Többször kérte a tavalyi
évben testületi ülésen a Fáy A. utcai garázssor útjának a rendbetételét, hiszen esőzések után
eléggé áldatlan állapot van. Továbbá kérte a testület segítését a garázssor előtti közvilágítás
megoldásában. Májusban a sikeres Retro Május 1-i rendezvényen részt vett a szépségverseny
zsűri bizottságában. Május 7-én rendkívüli testületi ülésen elfogadták a város un. ITS-ét.
Május 30-án átadták a felújított óvodát. 2015. nyaráról kiemelte a fekvőrendőrök ügyét. Ez a
helyzet megosztotta a lakosságot, mely szerint szükség van-e rá vagy sem. Az ötlet jó volt, a
kivitelezés rossz. Hogyha a jogi oldalát nézik, akkor a kihelyezett sebességkorlátozó táblák
nem voltak Összhangban a fekvőrendőrök méretével. Ha kár keletkezett volna az autókban,
akkor a kárt az önkormányzatnak kellett volna téríteni. Nyilvánvaló, hogy valamilyen
megoldást ki kell találni arra a részre. Június 25-én polgármester asszonnyal együtt részt
vettek a 21. városi polgármesterek randevúján Pécsen. A kapcsolatépítés szempontjából
véleménye szerint nagyon fontos rendezvény. Itt kerül átadásra az év polgármestere,
alpolgármestere, jegyzője díjakat. Július 3-án volt az ünnepi testületi ülés, ahol kitüntetéseket
adott át közösen polgármester asszonnyal. A nyáron volt még egy újtelepi telek
értékesítésével kapcsolatban kellett jogi garanciákat kidolgozni az Önkormányzat érdekeit
védve, később ez a dolog okafogyottá vált, hiszen még sem került sor az értékesítésre. ígéretet
kapott a testülettől, hogy a Fáy A. utcai garázssort rendbe teszik, a testület lekülönített erre a
Kossuth L. utcával együtt 400 eFt-ot. A terv az volt, hogy ledöngölik az utat és zúzott követ
hordanak rá. Akkor újra jelezte, hogy a világítás még mindig probléma. A testület ezt a
felvetését is támogatta, erre acélra elkülönítettek 300 eFt-ot. Szeptember 11-én Szentlőrincen
voltak a Lobbi partin. Nagyon jó, hogy van a Közösségi Házuk, meg kell találni a lehetőséget
arra, hogy a házat minél hatékonyabban tudják üzemeltetni. Leginkább itt a zenei
rendezvényekre gondolt, hogy a sportcsarnok az akusztikája végett nem alkalmas
hangversenyek, koncertek megtartására. Ezért kényszerülnek arra, hogy zenés rendezvényeket
sátorban tartják.

10

Nem szerencsés megoldás, ha esős idő van, és kint kell állni az esőben, amikor itt van a
sportcsarnok. Erre mindenféleképpen meg kell találni a megoldást. Természetesen ősszel is
téma volt a világítás ügye. Sajnos ez a mai napig nem rendeződött. Konkrét ígéreteket kapott,
hetente, naponta érdeklődött ez ügyben. Október 28-án a testület megalkotta az új
lakásrendeletét. A tavalyi közmeghallgatáson fő téma volt a Rákóczi u. 38. szám alatti
ingatlannál lévő állapotok megszüntetése. Ennek nyomán indult meg egy folyamat, ami az új
lakásrendelet megalkotásához vezetett. Ennek előkészítésében közreműködött, átnézte a
szociális bérlakásaikra vonatkozó szabályozást és javaslatot tett, hogy olyan megoldást
találjanak, ami nem engedi meg, hogy ilyen állapotok alakulhassanak ki. Továbbá, hogy
egyesek az önkormányzaton élősködjenek és tehetetlenül nézzék, hogy lelakják a köz
vagyonát. Október 30-án a munkahelyén a jogi karon volt egy konferencia előadásokról
készült kötet átadója, ahol ünnepélyes keretek között átadták a Választások Magyarországon
2014. című könyvet, melyben ő is publikált. A nála lévő példányt felajánlott a könyvtár
részére. Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok úr részt vett ezen a rendezvényen,
megköszönte a részvételét. November közepén járt Pécs város jegyzőjénél, ahol a pécsi vízmű
vagyon tartozásáról értekeztek. A decemberi hónapra kiemelte a mentőállomás átadását. A
nyugdíjasokat abból a szempontból emelte ki, hogy a legutóbbi rendezvényükön, a farsangi
bálon részt vett, megköszönte részükre a meghívást. Kiemelte, hogy a nyugdíjas klubjuk
ténylegesen fontos építő köve a sásdi városi közösségeknek, példaértékű az a tevékenység,
amit végeznek. Végül megköszönte polgármester asszonynak és valamennyi képviselőnek az
egész éves munkáját. Továbbá megköszönte jegyző úrnak is a közös munkát, főként azt, hogy
a testület a látszólagos politikai megosztottság ellenére is együtt tudtak dolgozni a város
érdekében. Nem voltak civódások, marakodások, szinte egyhangú döntéseket hoztak. Bízik a
hasonló folytatásban, hiszen nagyon fontos projektek következnek. A város valamennyi
lakójának azt kívánta, hogy ezek a projektek mind a terveknek megfelelően valósuljanak meg,
akkor nagyon sikeres ciklust fognak maguk mögött tudni. Megköszönte a figyelmet.
Rabb Gvőzőné polgármester átadta a szót Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnoknak,
hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok szeretettel köszöntötte a közmeghallgatáson
megjelenteket. A munkáját a képviselő-testülettel együtt közösen és a testület által
megbízottan egyénileg is végzi. Sokat hiányzott képviselő-testületi ülésekről, viszont sok
olyan programon vett részt, ami a képviselő-testület és az önkormányzat munkájával
kapcsolatos. Annak idején amikor az óvoda beruházás készült, sajnos az első kivitelező
csődbe ment, ezt előre nem tudhatták, vita volt belőle, hogy ennek ki az oka. Felszámolásra
került a cég, de szerencsére a testület talált egy kivitelezőt, aki befejezte a munkát. Viszont a
felszámoló az önkormányzattól egy nagyobb Összeget követelt, hogy fizesse ki, melynek
összege 4,5 mFt volt. Javasolta, hogy ezt az összeget ne fizessék ki a felszámoló biztosnak. A
testület ekkor azt javasolta, hogy utazzanak el a felszámoló biztoshoz és tárgyaljanak erről,
mely szerint engedjen el valamennyit a követeléséből. Személyesen ő ment Dr. Jusztinger
János alpolgármester úrral és Dr. Kajdon Béla jegyző úrral közösen, A tárgyalás eredményes
volt, mely szerint 1 mFt-ot lealkudtak a követelés összegéből.
A Baranya Megyei Területfejlesztési Operatív Program, ide kellett egy programlistát
készíteni, ami későbbiekben tartalmazta az ITS-nek a vázát. Fontos határidők voltak, ezért
három napjuk volt arra, hogy elkészítsük ezt a programlistát, ami a későbbiekben a városnak a
fejlesztési programjait határozza meg. Itt írásban készítette el a javaslatát a testület számára.
Rendkívüli testületi ülés összehívását kezdeményezte a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság felé. Mindenki belátta, hogy erről tényleg döntést kell hozni.
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A testület összefogott és pár nap alatt megalkották ennek a programsorozatnak a vázát. A
javaslatok 80 %-át írásban előkészítette, melyet elfogadott a testület, a többi része nem
illeszkedett. A program szerencsére határidőre elkészült. Itt az előkészítő munkában vett részt.
Most már a pályázatok megvalósítási ciklusa kezdődött el. 2 pályázatra az önkormányzat már
megbízta a projektmenedzsmentet. Itt egy dologban nem értett egyet, így ellene szavazott,
tehát az előterjesztés módjával nem értett egyet.
Az ivóvízminőség javító program felügyeletét is rábízta a testület a tanácsnoki hatáskörénél
fogva. A programot dokumentáltan befejezték. Személyesen végigjárta a településeket,
minden egyes beruházási elemet műszaki ellenőrrel leellenőriztek megfelel vagy sem. A
program fizikai befejezésével kapcsolatban aggályai voltak és vannak is. A testületnek a
program befejezése előtt 4 hónappal jelezte, hogy milyen akadályok fognak itt felmerülni. A
jegyző úr lehívta a kivitelező cégtől a 17,5 mFt-os bankgaranciát. Az Önkormányzat és a
hivatal dolgozik azon, hogy ez a program úgy valósuljon meg, ahogy a pályázatot
elkészítették, és ahogy ezt szánták, hogy az eredményei hosszú távon működjenek.
A kistérségi gyerekesély programmal kapcsolatban elmondta, hogy 27 településen a korai
gyermekkorban történő felzárkóztatást célozta meg kisgyerekek számára, főleg a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számára, akik nem tudják megkapni azt a szülői hátteret, azt a
családi támogatást, azt az anyagi körülményeket, amik fontosak lennének. Ezzel kapcsolatban
az Emberi Erőforrások Minisztériuma a tavalyi évben tartott egy konferenciát, ahová
előadónak hívták meg. A sásdi program volt országosan a legjobb. Jelenleg a program
következő ciklusának az előkészítése zajlik, amelyben szintén részt vesz. Voltak már
megbeszélések Budapesten, a térségben is. Már tudják, hogy melyik sásdi intézmény lesz a
kedvezményezett. Azt is tudják, hogy milyen elemeket kell, hogy tartalmazzon. Felvette a
kapcsolatot a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal térségi koordinátorával. Már megjelent
az országos keretprogram. Hamarosan megjelenik majd a pályázati felhívás. Jó lenne, ha
országosan jó eredményeket tudnának felmutatni. Jó lenne, ha azokat a programelemeket,
ahol sikeresek voltak, azokat továbbra is tudnák folytatni.
A temető bővítésével kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a város lakossága fogy, a sásdi
temető kezdett betelni. Az ezzel kapcsolatos tervek elkészültek. A kivitelezésben
gondolkodtak, kaptak rá ajánlatokat, melyeket irreálisnak ítélt meg. Felhívta a testület
figyelmét, hogy ezeket az ajánlatokat nem szabad elfogadni. A tervező úrral, jegyző úrral már
közösen helyszíni szemlét tartottak. Az a célja, hogy az ajánlati árnak kb. a 10 %-áért tudják
megvalósítani a bővítésnek a földmunkáit. A javasolt Összeget az idei költségvetésbe
beillesztették. Még nem zárultak le a megbeszélések.
A csapadékvízelvezetéssel kapcsolatban megbíztak egy céget, hogy készítse elő. Végigjárták
a helyszíneket, amiket javasoltak. Folytatni kell a már megkezdett csapadékvízelvezető
beruházásokat. Itt a múlt héten tartottak helyszíni szemlét. Az engedélyezési és kiviteli
tervekre már kaptak ajánlatokat.
A tavalyi évben probléma merült fel a fák drasztikus megmetszésével kapcsolatban. Személy
szerint ő is és több sásdi lakos is sérelmezte azt, ahogy a fák a főút mellett megmetszésre
kerültek. Az igaz, hogy szakértő kertész cég végezte, de személy szerint nem tartotta
esztétikusnak. Azt szeretné, ha ez a fasor a város arculatát meghatározó fasor maradna és nem
nyesegetnék vissza évente. Nyilván ahol be kell avatkozni, mert egy közlekedési táblát
eltakar, ott meg kell oldani az ág levágását. Véleménye szerint csak a koronájukat kellene
nyesegetni, meg kellene hagyni a fákat úgy, ahogy nőnek.
Volt korábban a közvilágítás korszerűsítésére is egy javaslat, ezt sikerült megbeszélniük a
testülettel és a testület elvetette a javaslatot. A városnak nem rossz a közvilágítása, ezek a
lámpák, amelyek most vannak, jól megvilágítják a közterületeket.
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Lesznek majd erre uniós pályázatok, arra kérte a testületet, hogy fontolja ezt meg. Tudnak
ebben később is döntést hozni, nem kell elhamarkodni, meg kell várni a pályázati
felhívásokat.
A Pécsi Vízmű ügyével kapcsolatban elmondta, hogy annak idején majdnem botrányos
körülmények között szakítottak a vízművel, el kellett foglalni a közműveket. Az
önkormányzat testületé akkor egyhangúlag döntött, mert úgy ítélték meg, hogy a vízmű nem
képes biztonságosan szolgáltatni a rossz anyagi körülményei miatt, ezen felül az
önkormányzat felé tetemes összegű tartozása is van, amit már lehet nem lesz képes
törleszteni. Amikor a vízmű a későbbiekben felszámolásra került, akkor megdöbbentő adatok
kerültek napvilágra. A felszámoló biztos azt az adatot hozta ki, hogy nem a vízmű tartozik,
hanem az önkormányzat tartozik a vízműnek. A testület a javaslatot megtárgyalta, majd
bírósághoz fordult, ahol kiderült, hogy az önkormányzatnak van igaza. Az önkormányzat
követelése jogos, 60 mFt-tal tartozik a pécsi vízmű az önkormányzatnak.
Javaslatot tett Környéken is fekvőrendőr elhelyezésére, mert a volt hömyéki bolt előtt van egy
40-es tábla, ami télen lehet egy kicsit sok. Ez az útszakasz rendkívül csúszós, nem tartják be
ezt az előírást. Nagyon sok gyerek játszik ezen a szakaszon.
Megköszönte a figyelmét mindenkinek.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Urvald Péter kulturális tanácsnokot, hogy tartsa meg
tájékoztatóját.
ürvald Péter kulturális tanácsnok sok szeretettel köszöntött mindenkit. A Humánügyek
Bizottságának tagja, itt szociális feladatkörökben települési támogatásokról döntenek. Az
üléseken részt vett. Azért is nehéz feladat, mert minden egyes ügy egyedi, mindenki kérése
sajátos, nem egyszerű dolog, időbe telik, amire átértékelik ezeket a dolgokat. A szociális
intézményekkel kapcsolatos döntések koordinálásánál később lesz ennek jelentősége,
mégpedig a GYEP indulásával. A Humánügyek Bizottságának egyik feladatköre a kulturális
és sportfeladatok. Itt a nemzetközi feladatok kialakítása és programok koordinálása volt. Örül
annak, hogy mindhárom testvértelepülési találkozók szervezésében részt vehetett, a
programokon jelen volt. A kulturális közösségi tevékenységeknél az egyedi
kezdeményezéseket mindig támogatta, akár Göncz Árpádról való megemlékezés, akár a
Vidám Kórusok találkozója, a nagymama konyhája című rendezvény, ezeket a
rendezvényeket ezután is támogatni fogja, mert fontos dolgok és a lakosság tudja, hogy mire
van szüksége. A szabadidősport és versenysport feltételeivel kapcsolatban elmondta, nagyon
örült annak, hogy birkózó szakosztály indult Sásdon, a sportcsarnokra szükségük is van.
Bemutatkozó napot is tartottak az érdeklődök számára. Fontos az is, hogy a sportkör
útiköltségéhez az önkormányzat tudjon hozzájárulni, hiszen az asztaliteniszezők, a labdarúgók
versenyekre járnak. Örül annak is, hogy a PMSC Sásd női labdarúgó csapata létrejött, ők is
segítséget kértek az önkormányzattól. Nagyon jó kezdeményezés volt a szilveszteri kocogás,
ez is egy sportrendezvény. Ezt a rendezvényt is támogatta a testület. Bízik abban, hogy a
lovas szakosztály is létrejön majd a Sásd Városi Sportkör keretein belül. Az intézmények
házirendjeinek jóváhagyásánál kezdeményezte a Közösségi Ház terembérleti szabályzatának
módosítását, ennek több oka is volt. A lényege az volt, hogy a Közösségi Ház fenntartásához
jobban hozzájárulnak a vállalkozók és egyenlő feltétellel mindenki rendezvényeket tarthat
olcsóbb áron. Ez az önkormányzat érdeke is, mert többször kibérlik majd az étkezőt és az
előteret. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjaként elsősorban a pénzügyi
feladatoknál az éves költségvetésnél ennek a háznak az érdekeit igyekezett képviselni, mert
egyrészt itt dolgozik, másrészt kár lenne ezért az épületért, itt állagmegóvásról van szó.
Támogatta az épület impregnálását.
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Továbbá támogatta a helyiségek klimatizálását, hiszen fontos dologról van szó.
Alpolgármester úr említette az akusztika kérdését. Valóban nagyon jó lenne, ha a város olyan
anyagi szinten állna, hogy erre érdemes legyen ajánlatot kérnie. Itt az elsődleges probléma a
tűzvédelmi, balesetvédelmi előírásoknak megfelelni nehéz, sajnos nem olyan egyszerű ez a
dolog. Alpolgármester úr is mondta, hogy a szabályoknak megfelelően látná ezt a célt
megvalósítani. A rendezési és városfejlesztési feladatoknál a TOP-ban részt vett, aminek az
ITS része lesz. Személy szerint támogatja a Siófok-Eszék között megépülő kerékpárút
kiépítését. Ez a város szempontjából nagyon jó lenne, egyrészt turisztikai szempontból,
másrészt sport szempontból is. A fejlesztésekkel foglalkozó csoportokkal kapcsolatban
elmondta, hogy a Történeti Tékában tartottak egy vállalkozói fórumot, ami a vállalkozók
szempontjából fontos dolog lehet, illetve lieder-es pályázati tájékoztatókat tartottak a
Tékában. Ezek olyan tevékenységek voltak, amik nekik nem feltétlenül feladatuk, de hátha
néhányan pályáznak és nyernek is. Az önkormányzati tervek, beruházások véleményezésénél
úgy gondolja, hogy a temető bővítése fontos dolog lesz. Bízik abban, ahogy a testület tervezi,
megvalósul majd. Nagyon fontosnak tartotta a Zöldfa utca és az Erzsébet utca végén található
zsilipek kialakítását, bízik abban, hogy ez a feladat megoldódik. A vállalkozók esetében a
helyi iparűzési adót 1,8 %-ra csökkentették, ami az önkormányzatnak 10 mFt kiesést jelent. Itt
említette meg a Vállalkozók Bálját, polgármester asszonynak nagyon jó ötlete volt, hogy jó
kapcsolatot kell tartani a vállalkozókkal. Bízik abban, hogy a vállalkozók értékelni fogják.
Kulturális feladatok felügyeletét ellátó tanácsnokként a testület nagyobb figyelmet szeretne
fordítani bizonyos tevékenységekre, itt leginkább a rendezvényekre kell gondolni. A
tanácsnok felügyeli a Humánügyek Bizottságának a döntését. A lényeg az, hogy ebben az
esetben a tanácsnok egy kommunikációs csatorna a bizottságok és a testület között. Eddig ez a
tisztség nem volt, úgy gondolja, hogy ez hasznos lehet. A közvilágítással kapcsolatban
elmondta, hogy többen megkeresték őt, hogy hibabejelentéseket tegyen, amíg közvetlen
telefonszáma volt, addig ezt megtette. Sajnos volt olyan eset, amikor egy hónapot is húzódott
a hiba elhárítása. Bízik abban, hogy ez is változni fog. 1 éve volt, amikor kezdeményezte az
utcafronton lévő táblák leszerelését, hiszen már az ottlétük nem volt indokolt. Ezeket a
táblákat a Városgazdálkodási Kft. elbontotta, megköszönte részükre a segítséget. Szintén 1
évvel ezelőtt volt, amikor a Kínai üzlet előtt lévő újságos pavilon felújítását vagy eltávolítását
kezdeményezte a Lapker Kft-n keresztül. Úgy tudja, hogy Pál Csaba képviselő is részt vett
ebben a kezdeményezésében. Örült volna annak, ha megnyitják, de így is örül annak, hogy a
napokban eltávolították, mert nagyon rossz állapotban volt már. Kezdeményezte a Település
Értéktár létrehozását, ez a Hungarikum törvénynek a részét képezi. A Települési Értéktárra
büszkék lehetnek, ennek egyik része a Történeti Tékának a leletállománya, a Helytörténeti
Kiállítások, továbbá a helyi hagyományuk a csérigézés. Ezen kívül a lakosság tehet
javaslatokat arra, hogy mit tegyenek bele az Értéktárba, melyről az Értéktár Bizottság dönt.
Örül annak, hogy a rendezvények szervezésében aktívan részt vett. A Történeti Tékánál és a
Honismereti Szakkörnél rendezett rendezvényeken is részt vett. Ezek a rendezvények mindig
igazodtak a városi programokhoz. A cél az volt, hogy ne alternatívát kínáljanak, hanem
inkább egy új programot. Örül annak, hogy 2015. évben már más programok is voltak, akár a
május 1., amit visszahoztak a sásdi életbe, akár az augusztus 20., ami nemcsak koszorúzás
volt, hanem egy komoly program volt. Bízik abban, hogy a jövőben is hasonlóképpen fog
alakulni. Továbbra is minden támogató gondolatra szükségük van. Megköszönte a figyelmet.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Pál Csaba képviselőt, a Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Pál Csaba képviselő tisztelettel köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a honlapon lévő
jegyzőkönyvek tanúsága szerint a testület döntéseinek 99 %-a egységesen születik. Sásd
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költségvetése 2015. évben stabil volt és úgy néz ki, hogy a 2016-os év is stabil. A
mérlegszámokról ha beszélnek 950 mFt. Néhány település költségvetését megnézte, látható,
hogy igazságtalan eltérések vannak, ennek egyik oka az iparűzési adó, gyakorlatilag ettől függ
a fejlődés. Sásdon a helyi adóknál az iparűzési adót csökkentették. Úgy értelmezi, hogy a
jelenlegi itt lévő, működő vállalkozásokat kellett helyzetbe hozni, hogy ne menjenek el,
maradjanak itt. Az egészségügyi alapszolgáltatásokat végző háziorvosoknak,
gyermekorvosnak az iparűzési adóját eltörölték, ezzel is támogatták, hogy itt maradjanak,
dolgozzanak, ismerve az egészségügy állapotát. Fejlesztések önerőből vannak az eu-s
projektek és vannak a sásdi projektek. Minden évben, amikor készül a költségvetés van a II.
és III. kosár. Ez tartalmazza a kívánságlistát, amelyeket az intézmények adnak be. AIII. kosár
a fejlesztési jövő képet vetíti előre. Ebből, amit elfogadtak biztosan 11,5 mFt, amire a testület
elkötelezte magát, pld. temetőre 2,5 mFt-ot, a temető bővítésére 3 mFt-ot, az ÁMK
felületének impregnálására 1,5 mFt-ot terveztek. Néhány mFt tartalékuk van, de egy ekkora
településnek kell is hogy legyen ennyi tartaléka. Ami nagyon zavarja, hogy 50 főtől el kellett
venni a cafetériát, ennek sorsa ismét bizonytalan. Ennek költsége kb. 5-6 mFt. Személy
szerint ígéretet tett arra, hogyha az ÖNHIKI-s pályázaton nyernek, vagy úgy látszik, hogy a
sásdi költségvetés némi tartalékkal bír, akkor az lesz az első, hogy a legrosszabbul kereső
réteg részére ezt a cafetériát kifizessék. Megköszönte a figyelmet.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Hausmann Mária képviselőt, a Humánügyek
Bizottsága elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.
Hausmann Mária képviselő köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy folyamatosan járta
a várost, volt alkalma meghallgatni, beszélgetni a lakosság kéréseivel kapcsolatban. A temető
kukáit megnövelték min a három szinten. ígéretet kapott arra is, hogy a partfal ledőlését
helyrehozzák, amint olyan idő jön, hogy dolgozni lehet. Az Eon-nak rendszeresen telefonált a
kültéri világítás ügyében. Tanácsokat adott abban mit, hol kell elintézni más hivatalokban. A
plébános úrral megismertette a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat munkáját, mivel ott
egy nappali idős ellátás indult. Az intézményvezetővel, plébános úrral közösen megbeszélték,
hogy havonta egy alkalommal ő is meglátogatja az időseket, beszélgetnek, gyónnak, ha úgy
gondolják. Sajnos ez nem valósult meg, mert a plébános urat áthelyezték Villányba. De
szándékában áll, hogy a jelenlegi plébános úrral is felveszi a kapcsolatot ez ügyben. Beteg
emberek komfortérzetén is próbál segíteni. Amikor dolgozott megismerkedett egy hölggyel,
aki kérésére kötszereket, gyógyszereket, egyéb segédeszközöket biztosított beteg, elesett
emberek számára. Polgármester asszony már említette, hogy a vízitársulat épületét az
önkormányzat megvásárolta. Nagyon szeretné, ha egy nappali bentlakásos intézményt
tudnának kialakítani az idősek részére. Bízik abban, hogy ez az elképzelés megvalósul. Részt
vett a nyugdíjas klub egyik rendezvényén, megköszönte a meghívást, jól érezte magát.
2015-ben a bizottság rendkívüli települési támogatást állapított meg 785 eFt összegben, 19
rendkívüli települési támogatást gyermekes családoknak, ez a beiskolázási segély, 12 szociális
kölcsönt adtak, amelynek összege 50 eFt/fő. 11 főnek állapítottak meg szülési segélyt 110 eFt
összegben. Temetési segélyt 23 főnek állapítottak meg, ez 345 eFt. Rendszeres települési
támogatás sok volt, ide tartozik a gyógyszertámogatás, ezt 20 főnek állapították meg.
Lakásfenntartási támogatást 50 családnak állapítottak meg. 33 új szociális étkeztetést fogadtak
el. 136 család jutott szociális tűzifához 1 m3 mennyiségben. 48 gyermek részesült nyári
étkeztetésben, ezen kívül még élelmiszer csomagban is részesítették őket karácsony előtt.
Megköszönte a figyelmet.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Pintér Gábor képviselőt, hogy tartsa meg
tájékoztatóját.
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Pintér Gábor képviselő szeretettel köszöntött mindenkit. Egy képviselőnek nagyon fontos,
hogy kapocsként működjön közre a város és a lakosság között. Úgy érzi és gondolja, hogy ez
alapján igyekszik dolgozni. Szeret a lakossággal kommunikálni. Immáron 50 éve él Sásdon,
nagyon szereti ezt a várost, mindent megtesz a város fejlődése érdekében. Tiffán Zsolt
országgyűlési képviselőjükkel jó baráti viszonyban van, köszönhető annak, hogy különös
figyelmet fordít Sásdra. Úgy gondolja, hogy az Ő közreműködése közrejátszott abban, hogy
tavaly nyáron 25 mFt~ot és év végén 15 mFt ÖNHIKI-s támogatást nyert Sásd, ami
megalapozza a város jobb pénzügyi helyzetét. Mindenki számára ismeretes, hogy elkötelezett
híve a minőségi zenei kultúrának. Ezért is gondolta úgy, hogy jó lenne egy zenei fesztivált
rendezni, ahol különböző kórusok lépnének fel. Tavalyi évben a pitefesztivál keretében
tartották meg a 3. Vidám Kórusok Találkozóját. Ennek keretében közel 170 főt láttak
vendégül. Megköszönte a vállalkozók támogatását ez ügyben. A tervek szerint az idei évben
nemzetközivé fogja kinőni magát ez a rendezvény. Személy szerint a Vegyes kar tagja és
vezeti a Deutsch Klubot. Ezen kívül jó kapcsolatot tart fenn az Őszidő Klubbal. Örül annak,
hogy a tavalyi évben kérésükre sikerült elintézni számukra, hogy a Parlamentet ingyen
meglátogathatták. Képviselőtársai is már említették, fontosnak tartja, hogy a tavalyi
közmeghallgatás alkalmával panaszkodott, hogy a testület nem megfelelő módon dolgozik,
mert politikai fennhangokkal vannak fűszerezve az ülések. Elmondta, hogy ez a helyzet
megváltozott és normálisan, közösen, együtt dolgoznak a célokért. Elmondhatja, hogy újra
szeret képviselő lenni. Úgy érzi, hogy tisztelettel vannak egymás felé, ennek így van rendje,
hiszen Sásdnak ez az érdeke. Mindenkinek megköszönte a figyelmét.
Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte alpolgármester úrnak és a képviselő-testület
tagjainak a beszámolójuk megtartását.
Tájékoztatta a megjelenteket Sásd város 2016-os fejlesztési elképzeléseiről, a TOP-os
pályázatokról. Elmondta, hogy többszöri egyeztető megbeszéléseket folytatott a Bm-i
Közgyűlés elnökével Nagy Csabával és szakembereivel. Az egyeztetések és szakmai
javaslatok alapján úgy ítélték meg, hogy első körben három projektre pályázathatnak,
összhangban a megyei ITP-re való illeszkedéssel. Az első a Települési Környezetvédelmi
Infrastruktúra - fejlesztések című TOP-os pályázat. Ennek célja az ár, belvíz és helyi vízkár
veszélyeztetettségének csökkentése belterületi rendszerek fejlesztésének megvalósítására.
Önerő nem szükséges. A beadható, igényelhető összeg: 10 mFt. Megvalósításra a Dózsa Gy.
u. és Kossuth L. u. irányába építendő átereszek és csapadékvízelvezető rendszer kiépítése,
illetve felújítása. Vízkárelhárítási tervet is kell készíteni, ami kötelező. A tervezés már
folyamatban van.
A második pályázat az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése TOP-os pályázat.
Önerő itt sem szükséges, igényelhető támogatás összege 50 mFt. Felhasználása elsősorban
fogorvosi rendelő kialakítására és felszerelésére, valamint védőnői szolgálatnak helyet adó
épületrész-egészségház felújítása, nagyon fontos lenne. Sajnos örök probléma, hogy nincs a
babakocsiknak egy fedett rész.
A harmadik pályázat a szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
című TOP-os pályázat. Önerő nem szükséges igényelhető támogatás erre a célra 20 mFt.
Felhasználás az Arad u. 1. szám alatti idősek napközbeni ellátásának helyet adó épületrész
felújítása, akadálymentesítése és a hiányzó eszközök beszerzése. Ez a három pályázat 80 mFtot jelent Sásd város életében. A megyei önkormányzattal való folyamatos együttműködés,
tárgyalás további pályázati lehetőségeket kínál, de ezekről a pályázati lehetőségekről később
tart majd tájékoztatást.

A tervek között szerepel még 2016. évben a Kossuth L. utcában a rekonstrukciós keret terhére
az ivóvízvezetéket 200 méteren keresztül kiváltják, ennek várható költsége 8 mFt. Nagyon
sok egyeztetés folyt a piacról, stb., ezekről nem kíván többet mondani, mert nem idei évi
projektek.
Megköszönte a figyelmet, majd szót adott a város lakosságának.

Lakossági hozzászólások:
Furák Tibor sásdi lakos az elhangzott közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban elmondta,
hogy volt olyan hely, ahol ezt elvégezték, de egy-két dologra nem figyeltek. Elmondta, hogy a
led-es lámpáknál arra hivatkoznak, hogy a 60 w-os égőt 15 w-os led-es égővel lehet kiváltani.
Sásd közvilágításánál fénycsöves lámpatestek vannak. Javasolta mielőtt a cserékbe belemenne
az önkormányzat, előtte mindenképpen méressék fel és csak utána cseréljenek.
Horváth János sásdi lakos elmondta, hogy Vásárosdombóig van bicikliút, Magyarszéken
van bicikliút, itt miért nincs?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a tavalyi év elején szó volt arról, hogy SiófokPécs-Eszék között kiépítésre kerül a kerékpárút. Ezzel kapcsolatban több alkalommal volt
egyeztető megbeszélésen. Ehhez csatlakoztak volna, hogy Margitmajor-SásdMagyarhertelend-Oríu. Ezek a tárgyalások pillanatnyilag megálltak. Sajnos pontos
információt jelenleg nem tud mondani. Elvetve nincs ez az elképzelés, hiszen Sásd is
szeretné, ha ez megépülne.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2015. évről szóló beszámolóját
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 Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
33/2016.(11.22.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Városi
Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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3.1

Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetést illetően két szóval
jellemezné a nyugalom és a kivárás. Nyugalom, mert nincs baj, de óvatosan kell bánni ezzel
az egyensúllyal. Ahogy a bizottság elnöke is elmondta, hogy nagyon a határon vannak. A
működési mérlegük főösszege 922 mFt, ebben már benne vannak azok az intézményi
egyeztetéseken alapuló kívánságok is, amelyeket szintén említett a bizottság elnöke. így
ehhez képest 67 mFt a tervezett hiányuk, amire van megoldási javaslatuk, ez 7 %, ennek a
mértéke nem túl alacsony, de nem is túl magas, egyensúly közeli állapotról van szó, viszont
ezt kezelni kell. A rendeletben konkrét javaslatok vannak, zárolt tételek is benne vannak, a
kialakított tartalékokat szintén zárolták, ez 21 mFt. A kiadási, zárolási tételekkel, illetve plusz
bevételi forrásokkal van alapjuk. Ezt a hiányt kb. 19 mFt-os tartalékra lehetett fordítani. A
kivárás a pályázatokban nyilvánul meg. A tavalyi évben is nyertek ÖNHIKI-s pályázati
támogatást, az idei évben is pályázni fognak. Ha nem nyerne, akkor a kívánságlistán szereplő
tételeket nem tudják teljesíteni. A többi pályázat a fejlesztésekhez kapcsolódó kvázi önerő
nélküli pályázatok, amelyeket már felsoroltak a hozzászólók. A fejlesztési mérlegük 42.450
eFt. Ez azért kevés a főösszeghez képest, mert itt csak a saját forrású fejlesztési feladatok
szerepelnek. Az ingatlanok vételére 10,5 mFt-ot különítettek el, itt már vannak szerződések és
előteljesítések. A szintén említett vízhálózat rekonstrukciójára 8 mFt szerepel a
költségvetésben. A tanuszoda felépítését, kialakítását kell 13,5 mFt-tal az idei évben
támogatnia a képviselő-testületnek.
Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy fogadják el a 2016. évi költségvetési
tervezet ismertetéséről szóló tájékoztatót.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása?
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el, javasolta a testületnek, hogy fogadják el.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
34/2016.(11.22.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Város
Önkormányzat a 2016. évi költségvetési tervezetének ismertetéséről
szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester a közmeghallgatást bezárta és tájékoztatta a részt vevőket,
hogy a képviselő-testület nyilvános ülés keretében folytatja ülését. A közmeghallgatáson részt
vevő sásdi polgároknak megköszönte a megjelenést.

Rabb Győzőné
polgármester
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J e g y z ő k ö nvv:
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2016. február 22. napján tartott
testületi üléséről.
Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.
Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester,
Hausmann Mária, Pál Csaba, Pintér Gábor, Székely Szilárd és Urvald
Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző,
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika
j egyzőkönywezető.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül
az alábbi napirendi pontot tárgyalják még meg 8./ napirendi pontként:
- TOP-os pályázatokat, 97 napirendi pontként:
- építési telek értékesítését, és 127 napirendi pontként:
- Kitüntetési javaslat megtárgyalását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.
47
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
57

Sásd Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

67

Fonyódligeti és alsóőrsi üdülő üdülési díjak elfogadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

77

A Sásdi Szociális Társulás megállapodásának módosítása (új tag felvétele,
finanszírozási rend)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

87

TOP-os pályázatok
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

97

Építési telek értékesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

107

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező Sásd, Szent Imre u. 23. szám
alatti iroda megvásárlása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

117

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

19

12./

Kitüntetési javaslat
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy a 10-12./ napirendi pontokat zárt ülés
keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
4./

tárgyalása:

Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző a rendelet 21. §-ával kapcsolatban elmondta, hogy erre vonatkozóan
már email-ban kiküldte az anyagot, mely az építési telkek támogatásáról szól. Ezzel
kapcsolatban a visszajelzések pozitívak, a képviselők támogatták azt a javaslatot, mely a 21.§ba bedolgozásra került. Elmondta, hogy az Orgona u. folytatásaként 10 db eladó építési telek
van. A fold jelenlegi művelője a Dömse család és Kovács Sándor, mivel erre bérleti szerződés
sem volt kötve, ezt már régóta művelik, annak idején is azért nem kötöttek bérleti szerződést,
mert bármikor, ha valaki építkezne, akkor a területet vissza kell adni. Abban maradtak, hogy
egy telket kémek most vissza, mert konkrétan van most jelentkező, ezt a földművelők
tudomásul vették. A telkeket úgy tűzeti ki amikor jön az igény, akkor mindig szólnak és
egyesével haladva méretik ki, ezzel az érintettek egyetértettek. A kimérés telkenként 30-35
eFt, ez az önkormányzat költsége. Valamikor kimérésre kerültek, csak azóta a karók már
eltűntek. Tájékoztatta a testületet, hogy nem nyúlt hozzá a Fiatalházasok lakáshoz jutásának
támogatásáról szóló rendelethez, ahol a fiatalházasoknak az önkormányzat támogatást nyújt,
vagy 100 eFt vissza nem térítendő támogatást, vagy az építési telek árából 20 %
kedvezményt. Tehát ha most valaki 50 %-ot visszakap és ezen kívül Sásdon szeretne
letelepedni, akkor még a 20 %-ot is kaphatják, vagy a 100 eFt-ot.
Polgármester asszonynak küldött email, amelyben a KLIK kérte az égők cseréjét, erről is most
kellene beszélni, mert ezt nem tartalmazza a költségvetés.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy erről az információról már régóta tudott, úgy
gondolta, hogy a mai nap folyamán reggel Kovács Lilla iskolaigazgatóval szeretne beszélni.
Igazgató asszony tájékoztatta, hogy 11 db digitális tábláról van szó, ebből 3 db működik és 8
db nem működik. Ezeket a táblákat folyamatosan kellett volna karbantartani. Budapesten csak
egy cég van, aki ehhez hozzányúlhat.
Pintér Gábor képviselő tudomása szerint már a garanciájuk lejártak.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ő is beszélt az igazgató asszonnyal. Beszélt
azzal a személlyel, aki ezt a rendszert üzemeltette, igazából, amikor a gép kiírja, hogy izzót
kell cserélni, akkor szét kell csavarozni, le kell venni egy panelt, ennek az ára kb. 40 eFt.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ma reggel, amikor
iskolaigazgatóval, akkor azt mondta, hogy 93 eFt körül van egy gépnél a csere.

beszélt

az

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ő megnézte az interneten és ott látta, hogy kb.
40 eFt-ba kerül. Azt is mondják, hogy Budapestre kell küldeni az eszközt, de ez nem igaz.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a KLIK-kel beszélt valaki ez ügyben?
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a KLIK-el nem beszélt, csak a sásdi
iskolaigazgató asszonnyal. A KLIK-nek meg kell rendelnie, mivel 500 eFt feletti összegről
van szó, ezért közbeszerzésen kell ezt lefolytatnia.
Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint próbálják megkerülni a
közbeszerzést és az izzókat beszerezni. Nem gondolná, hogy bármilyen jogi akadálya lehet
annak, hogy az önkormányzat kvázi természetben nyújtson ilyen támogatást. Itt egy kérdés
van, hogy ezekre az eszközökre a garancia fennáll-e vagy sem.
Dr. Kaidon Béla jegyző ez nem a garanciáról szól, hanem, hogy karbantartási szerződésük
van-e ezzel a céggel, amennyiben van, akkor az önkormányzat nem nyúlhat bele. így jogi
akadályok vannak.
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint előbb tájékozódjanak,
mielőtt döntenének.
Pintér Gábor képviselő úgy gondolta, hogy bízzák meg Urvald Péter kulturális tanácsnokot,
hogy ez ügyben nézzen utána.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, azért is érdekes, mert azt mondják, hogy
budapesti cég csinálta, mégis komlói cég javítja.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy alvállalkozóként javíthatja. Itt az a lényeg, hogy
van-e karbantartási szerződés vagy sem. Ha van karbantartási szerződés, akkor nem tudnak
beleavatkozni direkt módon, ha nincs, akkor vissza kell térni ez ügyben.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte mióta nem jók ezek a táblák?
Pintér Gábor képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy szinte egyszerre mentek
tönkre. Ezeket az eszközöket kb. 5-6 évvel ezelőtt adták át.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Kocsisné Walter Ilona azért tud mindent, mert
gyakorlatilag az ő ideje alatt kerültek beszerzésre ezek az eszközök.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hatalmazza fel a polgármestert, hogy
Kocsisné Walter Ilona KLIK vezetővel tárgyaljon ez ügyben és térjenek vissza majd ez
ügyben a testület elé.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
35/2016.(11.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete továbbra is kiemelten
fontosnak tartja, hogy a helyi általános iskolában az oktatás színvonala
az eszközellátottság hiányosságai miatt ne romoljon. Ennek érdekében
felhatalmazza polgármesterét, hogy a Járási Tankerület vezetőjét
írásban keresse meg és ajánlja fel az önkormányzat segítését a digitális
táblák égőinek cseréjéhez.
Határidő: február 25.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt költségvetési rendelet tervezetet fogadja el.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
1/2016. (11.25.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./

Sásd Város Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési terve
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kiadott előterjesztés nem tartalmaz megjelölt
feladatot egyik csoportban sem.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
közbeszerzési tervet fogadja el.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
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Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
36/2016/11.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata
2016. évi közbeszerzési tervét elfogadta.
Határidő: közlésre: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6./

Fonvódligeti és alsóőrsi üdülő üdülési díjak elfogadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tavalyi évhez képest nincs
változás. A fonyódligeti üdülőnél úgy nézték a tavalyi bevételeket, illetve az idei várható
kiadásokat, vagy abszolút strukturális változás lesz, vagy pedig nem kell emelni a térítési
díjakat. Ugyanis az élelmiszerkiadásokba, a rezsi kiadásokba nem várható emelkedés.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt üdülési díjakat fogadja el.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
37/2016/11.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadottjegyzőkönyv
mellékleteként csatolt fonyódligeti és alsóőrsi üdülő 2016. évi üdülési díjakat
elfogadta.
Határidő: közlésre: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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7./

A Sásdi Szociális Társulás megállapodásának módosítása (úi tag felvétele.
finanszírozási rend)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot mindenki írásban
kézhez kapta. Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadja el.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
38/2016.(11.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásdi Szociális Társulás
társulási megállapodásának módosítását - Szágy község csatlakozását és a
finanszírozási elvek felülvizsgálatát - elfogadja, felhatalmazza a polgármestert
az egységes szerkezetű társulási megállapodás aláírására.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: polgármester

8./

TOP-os pályázatok
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy volt egyeztető megbeszélés a múlt héten. A
belterületi csapadékvízre vonatkozó pályázat megköveteli a településnek a vízkárelhárítási
tervét. E nélkül nem lehet pályázni. Megjegyezte, hogy a városnak ezt már korábban el kellett
volna készítenie. Erre vonatkozóan most kaptak ajánlatot Wagner Ernőtől 400 eFt + áfa
összegben, amelyben az elhárítási tervet elkészítenék május végéig. Ezt a saját
költségvetésből kell fizetni és ez már érintené az előbb elfogadott költségvetést. Bárhonnét
kémének ajánlatot, nem lenne olcsóbb.
Az előkészítési 4 %-os kerettel kapcsolatban elmondta, ha 10 mFt-os keretre tudnak pályázni,
ami bruttó összeg, akkor ennek a bruttó 4 %-áért lehet csak a terveket elkészíttetni, ami bruttó
400 eFt. Ezzel szemben az érkezett ajánlat 400 eFt+áfa. Itt lehet, hogy az Önkormányzatnak az
áfa összege lesz a kiadás. Most ott tartanak, hogy alulfinanszírozott ezzel az áfával. Április
30-ra az engedélyezési tervet, kiviteli tervet elkészítenék. Készült „A” és „B” változat,
valószínű ők az „A” változatot tudják majd elkészíteni. Ez pedig arról szól, hogy a
tanuszodától elhozott vizet és a Dózsa utcai víz elvezetése a Kossuth L. utcán le a vásártérig
és ott bemenne az árokba. A Fáy A. utcai vizet is áthoznák a Dózsa utcába.
A „B” verziót is megvizsgálták. Gondot okoz a Pozsony utca és a Nagyvárad utca találkozása,
mert ott lent rendszeresen néhány házat elönt a víz.
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A Nagyvárad u. mögötti ároknak nincs lefolyása, az valóban egy vakárok, ebbe biztosan nem
fémek bele. Azt kérték Wagner Emőéktől, hogy elsődlegesen ezt készítsék el, erre
készítsenek árajánlatot, és ha a képességeik megengedik, akkor a „B” verzióval is lehet
foglalkozni.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, ő is kint járt a helyszínen. Úgy gondolja, hogy
az átereszek tisztításával megoldódna az a probléma, hogy a házak, mely árvízveszélyben
szoktak lenni, több méteres szintkülönbség van. Ha kitisztítják az átereszeket, akkor nem lehet
probléma.
Dr. Kaidon Béla jegyző összefoglalva elmondta, hogy a terveket kell elkészíttetni. Kérte a
testületet, hogy ezt szavazzák meg. A pályázatot július végéig kell benyújtani.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a képviselő-testület szavazza meg
és anyagi forrásokat biztosítson a vízkárelhárítási terv elkészítésére 400 eFt+áfa összegben.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
39/2016.ÍII.22.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásd város
vízkárelhárítási tervét elkészítteti, melyre 400 eFt + áfa összeget az idei
költségvetése tartaléka terhére biztosít.
Felhatalmazza polgármesterét a tervezési szerződés megkötésére.
Határidő: szerződéskötésre: március 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9./

Építési telek értékesítése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester Balogh Csaba és házastársa Sásd, Orgona u. 15. szám alatti
lakosok írásos kérelmet nyújtottak be az Orgona utca 403/122. hrsz-ú építési telek
megvásárlására. A telket 5 éven belül be kívánják építeni. Kérte a testületet, hogy az
elfogadott költségvetési rendelet 21. §-a alapján értékesítse kérelmező részére az építési
telket.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
Kérdés, hozzászólás ja v a s la t nem hangzott el, kérte szavazzanak.
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
40/2016.( 11.22,) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Csaba és Balogh
Bagány Anita Sásd, Orgona u. 15. szám alatti lakosok részére >4-1/2 arányban
értékesíti az önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 403/122. hrsz-ú kivett
beépítetlen területű 981 m2 nagyságú ingatlanát.
A vételárat az 1.000,-Ft/m2 egységárat alapul véve 981.000,-Ft-ban, azaz
Kilencszáznyolcvanegyezer forintban határozza meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a telek értékesítésével
kapcsolatos szerződés megkötésére.
A képviselő-testület egyúttal tájékoztatja vásárlókat, hogy a rendelete
értelmében, ha CSOK-os szerződést bemutatják a telek árának 50 %-át
támogatásként részükre biztosítja.
Határidő: közlésre: március 5.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester a nyilvános testületi ülést
bezárta, a testület zárt ülésen folytatta tovább munkáját.
Kmft.

