
J e g v z ő k o n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2017. február 27. napján tartott 
Közmeghallgatásáról, mint nyilvános képviselő-testületi ülésről.

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, Vészi Adrienn 
jegyzőkönyvvezető, 46 fő helyi lakos

Rabb Győzőné polgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent lakosságot és a képviselő- 
testületet. Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fővel jelen van, az ülés határozatképes és 
azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg. Az első három 
napirendi pontot közmeghallgatás keretében tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

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

1. / Beszámoló Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2. / Képviselői beszámoló a 2016. évi munkáról
Előadó: Képviselők

3. / Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

1./ Beszámoló Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkájáról 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelenteket, Sásd város lakosságát, 
intézmények vezetőit, dolgozóit, a képviselő-testületet. Megköszönte a megjelenést, az 
érdeklődést.
Elmondta, hogy januárban szerződést kötöttek Dr. Klitzch Günterrel a Sásd, Dózsa Gy. u. 12. 
szám alatti ingatlan megvásárlására 5 millió Ft összegben.
Döntöttek a Vízitársulati ingatlanok megvásárlásáról 10.800.000 Ft összegben.
Céljuk az volt, hogy Városgazdálkodás, gépparkunk, Közmunkások telephelyeként működhet. 
Februárban tárgyalásokat folytattak Budapesten a Nemzeti Sportközpontokba a tanuszoda 
szerződéssel kapcsolatosan, mi a város feladata. Elkészült a kiviteli terv és az engedélyezési 
terv. Az önkormányzat vállalta: az épület csapadékvíz elvezetését, az uszoda kerítését, 
közműbeállásokat a telken belül, továbbá a hulladékok gyűjtését, elszállítását. Az 
önkormányzat feladata az egész terület kaszálása, hogy nyáron strandként, működjön.
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Tájékoztatta a tisztelt hallgatóságot, hogy Sásd városának még 9 közművesített építési telke 
van, az új telepen gazdára várnak a területek, CSŐK program keretében 1 telket adtak el a 
tavalyi évben.
Elfogadták a város 2016. évi költségvetését. 2016-ban kétszer pályáztak ÖNHIKI-re. Az első 
fordulóban 6 millió Ft-ot, a második fordulóban 26 millió Ft-ot kaptak.
A februári testületi ülésen a képviselő-testület javasolta a TÖOSZ-nál Dr. Kajdon Béla jegyző 
részére a TÖOSZ tűzzománc emlékplakettje kitüntetés adományozását. Ezt a díjat a jegyző úr 
április 21-én vette át Veszprémben. A jegyző úr 26 évig Sásdon megtett munkájának 
elismeréséül kapta. Ebben az évben ilyen kitüntetést 3 személy kapott az országban. 
Márciusban az Arany János utcában, a szoborkertben, a Kaposvári utcában az erdészettől 
ajándékba kapott 40 fát elültették.
A Sásdi Rendőrség kereste fel őket, szeretnének a városba vezető utak mentén az „Őt is 
hazavárták” táblákat kihelyezni, ehhez kérték az önkormányzat támogatását. 3 táblát a város 
elkészítette, kihelyezte.
A Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda kezdeményezte az országfűtást Sásdot is érintve. 
Bevonták az óvodásokat, iskolásokat és a staféta botra rákötötték a Sásd városa címerét és a 
dátumot tartalmazó szalagot.
Márciusban döntött a képviselő-testület abban, hogy az ÁMK Bölcsődéjének 2016. szeptember 
1. napjától bevezetésre kerül a havi 6.000 Ft gondozási díj.
Kéréssel fordult a képviselő-testület felé az MTS Oldtimer Kft., hogy a Dózsa Gy. u. 12. szám 
alatti ingatlant megvásárolná. Pályázati forrásból szeretné meglévő vállalkozását bővíteni és 
ehhez szüksége lenne a volt fogorvosi rendelőre és az udvarban lévő bérlakásra, bejárás 
biztosítása céljából. Mindezekre figyelemmel Sásd város érdekében áll a vállalkozás bővítése 
és az ehhez szükséges terület biztosítására a képviselő-testület a kérelmét támogatta.
Áprilisban elültették a közmunkásokkal a szoborkertbe az 500 db ingyenes cserjét, amit az 
előző évben nyertek a „VIRÁGOS MAGYARORSZÁG” pályázaton.
Testületi ülésen döntöttek arról, hogy Fonyódligeten 6- os, és 7-es szobába klímát szereltetnek 
be 500.000 Ft értékben.
Ugyancsak döntött a testület abban, hogy elfogadja Sásd Város Önkormányzat Gazdasági 
programját 2015-től 2019-ig. A program lényege a fejlesztési célok meghatározása, ezen kívül 
az önkormányzat stratégiai fejlesztési céljait tartalmazza.
Májusban a képviselő-testület döntött abban, hogy Hömyéken a volt kocsma előtt kihelyezi a 
fekvőrendőrt.
Falugazdászok kérelemmel fordultak a Képviselő-testülethez, hogy a Szent. I. u. 14 szám alatti 
iroda helyett máshol szeretnének irodát bérelni, a testület úgy döntött, hogy a volt Vizitársulat 
helyén lévő irodákból biztosítja az igényt, amit el is fogadtak, március 15.-e után már ott 
fogadják az ügyfeleket.
Ugyan ezen a testületi ülésen elfogadták a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2015. évi 
mérlegbeszámolóját.
Júniusban már többen megkeresték, de főleg a Deák téren lakók, hogy több éve már a Deák téri 
buszmegállónál nagyon sötét van, nincs világítás és az arra közlekedőknek a sötétben kell 
közlekedni. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője és villanyszerelő 
közmunkás megtekintették és megállapították, hogy a régi villamos vezeték teljesen tönkre 
ment, ki kell cserélni. A vezeték, és az égők ki lettek cserélve, 50.000 Ft-ból megoldódott a 
probléma.
A Jókai utcában évekkel ezelőtt a mederlapozás nem lett befejezve, a sarkon lévő ház 
tulajdonosa többször megkereste, hogy nagyobb esőzéskor a víz nagyon sok hordalékot hoz 
eléje, neki kell tisztítani. Most elkészült az akkor elmaradt mederlapozás és a víz kifolyik a 66- 
os útra.
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A Hömyék 19. szám alatti pásztorháznak új kinti WC-t kellett építeni mert a régi 
használhatatlan állapotban volt.
Hömyék 31. szám alatti háznál és a mellette lévő ingatlanoknál is nagymennyiségű víz zúdult 
le nagy esőzésekkor a szőlőhegyről, ezért egy vízelvezető árkot, rácsokkal és lapokkal kirakva 
elvégezték, hogy a víz lefolyását lassítsák.
Ezen a testületi ülésen döntöttek a Sásdi Általános Iskola kérelméről, hogy a lengyelországi 
testvértelepülésükről Mogilanyból érkező 30 fős diákcsoport fonyódligeti táborozását 50% -os 
kedvezményben részesítik.
Ugyancsak ezen testületi ülésen döntöttek a helyi kitüntetettekről, Köz Szolgálatáért Díjat 
adományoztak: Magyar Jánosné nyugdíjba vonult óvodapedagógusnak, Rabkovácsné 
Zemplenszky Judit nyugdíjba vonult óvodapedagógusnak, Süveges Józsefné nyugdíjba vonult 
köztisztviselő részére. Sásd Városért Díj Kitüntetést Gáspár Andreának a Vendéglátóipari 
Szakközépiskola volt igazgatójának.
A kitüntetettek a díjakat a szeptemberi Pite- és Borfesztiválon kapták meg.
Júliusban Sásd Város Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Sásdi Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat és a Sásdi Polgárőr Egyesület részére térítésmentesen használatba adja a Sásd, 
Dózsa Gy. u. 33. szám altti volt szolgálati lakás utcafront felőli helyiségeit.
Sásd Város Képviselő-testülete a Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. 
telephelyét a Rákóczi u. 41. szám alatti ingatlanba költözteti át az Arad u. 1. szám alól. 
Ugyancsak döntött a képviselő-testület, hogy az ÖNHIKI-s támogatás felhasználása keretében 
a köztisztviselők kivételével valamennyi fő állású önkormányzati dolgozó bruttó 100.000 Ft 
cafeteria juttatásban részesüljön.
Augusztus 23-án Sásd zászlajával a képviselő testület néhány tagja, alpolgármester úr és ő is 
részt vett a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai Emléknapján, emlékmeneten 
Budapesten. Az emlékmenetet a Szovjetunióba hurcolt magyar politikai rabok és 
kényszermunkások, a második világháborút követően a gulág rabtelepjeire, valamint málenkij 
robotra száműztek emlékére rendezték meg.
Augusztus hónapban a képviselő testület nem ülésezett.
Szeptemberben a képviselő-testület döntött, hogy a Temető u. 1. szám alatti háznál külön 
alakítson ki a járdáról mosdót, vizesblokkot az ideiglenes piac, és a Hősök terei rendezvények 
miatt.
A lakosság által jelzett problémákat a játszótereken megjavították a hiányzó homokot és 
gyöngykavicsot pótolták, a fajátékokat lefestették, a Fáy A. u. játékokat társadalmi munkában 
Varga Imre festette le. Megköszönte munkáját.
Szomorúan vették tudomásul, hogy a DRV Zrt. megszünteti az ügyfélszolgálatot Sásdon, a 
jogszabály nekik kedvez, mert kimondja, hogy kötelezően 20.000 fő fogyasztói körhöz tartozik 
ügyfélszolgálati iroda, ezért van most Dombóváron.
A Sásdi Szociális Szolgálat-Idősek Napközbeni Ellátását biztosító- úgynevezett „Levendula 
Klub” szeptember 15-én 71 fő férőhellyel megnyitott, nagy szeretettel várják hétköznap az idős, 
érdeklődő embereket, hogy tartalmas programokkal, foglalkozásokkal tegyék érdekesebbé 
minden napjukat.
Augusztus 5-én a lengyel gyerekek Sásdra is ellátogattak, jól érezték magukat Sásdon és 
Pécsen, de a legjobban a Balatonon, mert sokat fürödhettek.
A nagy esőzések miatt az Attila utcából a Kaposvári útra nagy mennyiségű víz és hordalék 
érkezett. A Kaposvári út és az Attila utca felőli oldalon géppel kimélyítették a kanyar után az 
árkot és a jó idő beálltával mederlapozzák is, így meoldják a vízelvezetést. A Gárdonyi utcában 
is gondot okozott a nagyobb esőzésekkor a csapadékvíz elvezetés. Sajnos a bolt felőli oldalon 
a lakók feltöltötték az árkokat és ezért a másik oldalra folyik át a víz, ez a probléma megoldásra 
vár a képviselő-testület feladata lesz az elkövetkezendő időben.
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A város több pontján vannak csapadékvíz elvezetési problémák, próbálnak megoldást keresni 
rá.
Októberben lakossági bejelentés érkezett, hogy a Kaposvári utca 70., 67., 66. szám előtti 
járdaszakasz balesetveszélyes, megvizsgálták, a munkálatokat még a tavalyi évbe elkezdték. A 
korlát elkészült, de a hosszú hideg, fagyok miatt a betonozás, illetve térburkolás a héten 
fejeződik be.
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata egy egyesület alapítását határozta el. Sásd 
Város Önkormányzat képviselő-testülete hozzájárult, hogy a Sásdi Romákért Egyesület, mint 
szívességi használó a Sásd, Dózsa Gy. 32. szám alatti épületet, mint székhelyet az Egyesület 
elnevezésben a településre utaló „Sásdi” kifejezést használja.
Elfogadták a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót.
Elfogadták a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetését és az azzal kapcsolatos 
ügyeket.
A képviselő-testület döntött, hogy a létesítendő Sásdi tanuszodához ingyenesen ingatlant ad át 
állami tulajdonba, az önkormányzat ingatlanvagyon-katasztere alapján az ingatlan bruttó értéke 
5.637.090 Ft.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az Iparterületen ingatlan árverésen vesz részt, hogy 
vissza tudja vásárolni a korábban eladott iparterületet. A liciteljárás 3.055.000 Ft-ról indult, és 
ezen az áron meg is tudták vásárolni. Ennek köszönhetően van a Városnak újra iparterülete. 
Még ezen az októberi testületi ülésen javasolta a testületnek, hogy van arra lehetőség, hogy a 
Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál javasolják Horváth Lajost az Y Pulyka Kft. 
igazgatóját „Az év üzletembere Díjra". Ezt a Sásdi képviselő-testület egyhangúlag elfogadta. A 
kamara döntőbizottsága is egyhangúlag Horváth Lajost választotta ajelöltek közül. Ezt a díjat 
a múlt héten pénteken, február 24-én az Iparkamara Rendezvényén vette át. A Rendezvényre 
meghívást kapott az alpolgármester úrral együtt. A díj átadásakor nagyon büszkék voltak 
Horváth Lajosra, mert Sásdi vállalkozó ilyen magas elismerést még nem kapott. Horváth Lajos 
a 25 éve jól működő vállalkozásával megérdemelte ezt a díjat.
Novemberi testületi ülésen döntöttek arról, hogy beadják a 2017. évi START munkaprogramot. 
Ahol egy nagyértékű eszközt szerezhetnek be, új traktort vehetnek. Ehhez 2,6 hektáros területet 
és 15 embert kell foglalkoztatni. Ezért a Mezőgazdasági munkaprogram helyszíne nem a 
gyakorló kert, hanem az új telep végén lévő földtulajdonuk lesz, ezért a képviselő-testület 
elrendeli az újtelepi építési telkeken történő átjárási tilalmat.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi Mentőszolgálat 
Alapítványának létrehozásához 30.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
November 15-én Sásdon Dakos József a Baranya Megyei Rendőrkapitányság dandártábornoka 
a Járás polgármestereinek Megyei Rendőrségi Fórumot tartott a Megye és a Járás 
közbiztonságáról.
Decemberben lakossági bejelentés érkezett, hogy több alkalommal a lőtérre és a Hősök terére 
az üzletek mögött építési törmeléket, hűtőt, állati belsőséget és egyéb hulladékot, szemetet 
helyeztek el. Ezért a testület úgy döntött, hogy a Hősök terén bővíti a kamera rendszert, ennek 
köszönhetően több szemetelőre fény derült. A lőtémél is tervezi a képviselő-testület a 
kamerarendszer kialakítását. Ezért megkéri a város lakosságát, hogy fokozottan figyeljünk oda 
a szemetelőkre, hogy egy tiszta, élhető városban élhessünk.
Az év utolsó testületi ülésén megtárgyalták az ügyeleti ellátás helyzetét, támogatását és 
megállapodtak abban, hogy az érintett települések polgármestereivel folytatják a tárgyalást 
2017 januárjában.
Ugyancsak ezen a testületi ülésen döntöttek abban, hogy 1 évre meghosszabbítják a Fogorvosi 
Rendelő bérleti szerződését 2018. január 31-ig, havi 120.000 Ft bérleti díjban.
Ugyancsak elfogadta a képviselő-testület a polgármesteri beszámolóját a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulásban és a Sásdi Szociális Társulásban végzett tevékenységeiről.
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Szeretné megköszönni az alpolgármester úrnak, a képviselő-testületnek egész éves segítő 
munkáját.
Köszöni a Hivatal dolgozóinak, a jegyző úrnak, az aljegyző asszonynak, a pénzügyi 
irodavezetőnek és minden dolgozónak azt a jó munkakapcsolatot és jó légkört, amiben naponta 
velük dolgozhat.
Köszöni a Gyerekjóléti Központ és a Szociális Szolgálat vezetőinek, dolgozóinak is a 2016-os 
évben végzett munkáját, nekik is köszöni a jó munkakapcsolatot.
Köszöni az AMK és óvoda vezetőjének és minden dolgozójának, a Művelődési Ház és 
Könyvtár vezetőinek és minden dolgozójának, Kulturális Csoportjainak, Klubjainak, az 
élelmezésvezetőnek és a konyha dolgozóinak azt a közös gondolkodást és segítséget, amivel 
nagyon sok szép rendezvényt valósítottak meg közösen a 2016-os évben.
Köszöni az Általános Iskola Igazgatójának a jó együttműködést, a pedagógusoknak, a 
diákoknak, hogy a Nemzeti Ünnepeiken és városi rendezvényeiken mindig színvonalas műsort 
adtak nekünk.
Köszöni a Szakközépiskola igazgatójának, a tantestületnek és a gyerekeknek a sok segítséget 
rendezvényeiken.
Köszöni a Német és a Roma Nemzetiségi Önkormányzatok közös, jó együttműködését. 
Köszöni a Városgazdálkodás ügyvezetőjének, a közfoglalkoztatottaknak és brigád vezetőiknek 
az előző évben végzett munkáját.
Köszöni a Város lakosságának a rendezvényeiken való megjelenést, érdeklődést.
2016-ban 3 db közfoglalkoztatási programúk volt. 2 db START mintaprogram és a hosszútávú 
foglalkoztatás. A START programon belül volt mezőgazdasági, téli és egyéb értékteremtő. A 
mezőgazdasági programban a kertben, hagymát és burgonyát termeltek. A termények nagy 
részét az iskola és óvoda konyhára szállították, illetve önkormányzati rendezvényekre 
használták fel. (Pite Fesztivál, Nyugdíjas Klub rendezvényei).
A téli és egyéb értékteremtő programban kerítésdrót, betonoszlop és járdalap gyártása volt a 
feladat. A gyártott elemekből eladásra és saját célra is termeltek. A hosszútávú programban 
foglalkoztatottak feladata volt a város karbantartása. A tavaszi- nyári időszakban a város 
közterületeinek kaszálása, virágok ültetése, gondozása, sportpálya karbantartása, 
önkormányzati tulajdonban lévő területek karbantartása (elvezető árkok kitisztítása, kaszálása) 
Az elvezető árkok tisztításánál annyi fát tudtak összegyűjteni, hogy a téli tüzelés biztosított volt 
a telephelyen. A város rendezvényein is segítettek (színpad építés, sátor felállítás...stb.) 
építés, sátor felállítás stb.). Az őszi és téli időszakban a lehullott falevelek eltakarítása, a hó és 
jégmentesítés volt a fő feladat. Új fa szemét tárolók is készültek, amik 2017. tavaszán lesznek 
kihelyezve a városba. A hosszútávú programban voltak dolgozók, akik az önkormányzat egyéb 
intézményeibe voltak kihelyezve. így tudták megoldani az óvoda, iskola, konyha, könyvtár 
zavartalan működését. A START munkaprogram keretében készült el a Vásártérnél a közfürdő 
is, 1,5 millió Ft-ért újították fel.
Az Óvoda és Bölcsőde kihasználtsága az alapító okiratnak megfelelően 100 % kihasználtsággal 
működött a 2016-os évben. Az Óvodában a tavalyi évben már több alkalommal nem, vagy csak 
nehezen volt elindítható a gázkazán, ezért sok probléma volt vele. A teljesítménye is kevesebb 
volt. A pályázatban épült új csoportban a hideg időjárás alatt még hősugárzóval is nehezen 
lehetett biztosítani az ideális hőmérsékletet. A képviselő-testület a tavalyi évben sokat ülésezett 
a gázkazán ügyében. A költségvetésből erre az évre a gázkazánra és szerelésére 7,3 millió Ft 
különítettek el. A munkálatokat májusban végzik el. Köszöni az óvoda vezetőjének és minden 
dolgozójának, hogy mindent elkövettetek azért, hogy az óvodát átmenetileg ne kelljen bezárni. 
Természetesen köszöni a szülők megértését is.
A Sásdi Szociális Szolgálatnál, a házi segítségnyújtásnál nem csak gondozónőket, hanem 
társadalmi segítőket is lehet igénybe venni. A Szolgálatnál működik ez a szolgáltatás, az ott 
lévő közfoglalkoztatottak igény szerint idős, rászorult embereknél igényeiknek megfelelően
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tüzelő behordást, fűkaszálást végeznek. A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központnál kettő 
nagy pályázat volt. Nyári Erzsébet táborozásra kaptak 414.000 Ft-ot, az őszi Erzsébet táborra 
pedig 220.000 Ft-ot nyertek a 2016-os évben.
A kormány 2014-ben döntött a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról, a 
feladat 2015. áprilisában került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz. A kormány célja, hogy 
minden gyermek tanuljon meg úszni, ehhez azonban új létesítmények szükségesek. A 
kormánydöntés alapján a fejlesztésekkel járó kiadásokat teljes egészében hazai költségvetési 
forrás fedezi. A tanuszodák esetében a Magyar Állam az üzemeltetési költségeket és feladatokat 
is magára vállalta, ezáltal mentesítve a településeket a fenntartási kötelezettségek alól. 2017. 
december 7-én több éven át tartó tárgyalásokat, egyeztetéseket követően alapkő letételére 
kerülhetett sor, majd elkezdődött az építkezés.
A sásdi tanuszoda közvetlenül a Városháza mellet épül meg 360 millió forintból. A 
létesítményben 1 feszített víztükrű 6 pályás medence és 1 tanmedence is helyet kap. Az épület, 
amely nyári időszakban kinyitható oldalával strandfúnkciókat is elláthat megjelenésében 
tükrözi majd a helyi építészeti hagyományokat. Az ünnepélyes alapkőletételen részt vett Dr. 
Boros Anita vagyongazdálkodásért felelős helyettes államtitkár, Kozmann György sportért 
felelős helyettes államtitkár, Tiffán Zsolt országgyűlési képviselő, Dr. Medvigy Mihály BMSK 
Zrt. vezérigazgatója és Vári Attila kétszeres olimpiai bajnok.
Most még egyszer szeretné köszönetét mondani Magyarország Konnányának, az Emberi 
Erőforrások Miniszterének Balog Zoltánnak, Seszták Miklós miniszternek, Dr. Boros Anita és 
Kozmann György helyettes államtitkároknak. Külön szeretné kifejezni köszönetét Bánki Erik 
országgyűlési képviselőnek, az Országgyűlés Gazdasági Bizottság elnökének segítő 
közreműködését, Tiffán Zsolt országgyűlési képviselőnek, a Nemzeti Sportközpontok 
főigazgatójának Kovács Norbertnek, valamint Dala Tamásnak a segítő támogatásukat. Külön 
köszöni Godó Erzsébetnek a város érdekében kifejtett segítő közreműködését.
A tanuszoda építését a közbeszerzési eljárást követően a Hanley Service Kft. nyerte el. A 
januári nagy hideg ellenére a földmunkákkal jól haladtak, jelenleg a földben, az alsó szinten 
vasbeton szerelése folyik.
Az új tanuszodát várhatóan már ebben az évben birtokba vehetik a sásdi diákok és a Hegyháti 
Járás lakossága.
A tűzoltóőrs épület megépítésére újabb közbeszerzést írtak ki. Az ajánlatok túl drágák voltak. 
2016-os évben is sok rendezvényt tartottak. Párat szeretne felsorolni. Február 5-én volt a 
Nyugdíjas bál, március 5-én volt a Vállakozók bálja. Március 15-én városi megemlékezés, 
május 1-jén majális volt a sportpályán, május 14-én a mentőállomás tartott nyílt napot. Május 
21-én volt a Megyei Nyugdíjas találkozó. Augusztus 20-án Rab-Kováts Éva grafikusművész 
kiállítása volt, a szoborkertben Szent István napi piknikezésre került sor. Szeptember 17-én volt 
a Pite-és Borfesztivál. Október 7-én a Vidám Kórusok IV. Sásdi Találkozója került 
megrendezésre. Október 8-án volt az Őszidő Klub 25 éves jubileuma. Novemberben az 
egészségünk Védelmében programsorozat volt. December 4-én Mikulás váró Családi délután 
lett rendezve és végül december 31-én ismét megrendezésre került a szilveszteri kocogás. 
Köszöni a Dömse család és Buzási László szervezési munkáját.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületé februári ülésén döntött arról, hogy DRV Zrt. - 
vei a sásdi szennyvíztisztító telep korszerűsítése jegyében a multiprojekt iszapvíztelenítő 
megépítéséhez, telepítéséhez a rekonstrukciós keret terhére hozzájárul.
Márciusi testületi ülésen döntött a testület „Településképet meghatározó épületek külső 
renkonstrukciója, többfunciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése” 
című pályázatra beadja igényét a Sásd, Dózsa György u. 33. szám alatti ingatlanra a 
vidékfejlesztési program keretében. Konzorciumi megállapodást kötve a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vei.
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áprilisi testületi ülésen a képviselő-testület megtárgyalta és véleményezte Dombóvár Város 
Önkormányzata megkeresésére a Dombóvár-Tamási és Dombóvár-Orfű kerékpáros 
összeköttetés lehetséges kialakításainak vizsgálata döntés előkészítő tanulmánytervét, 
Dombóvár- Orfű összekötő szakasz Sásdot érintő részével.
Májusi testületi ülésen döntöttek, hogy az EFOP pályázatot beadják „Integrált térségi 
gyerekprogramok” című felhívásra, az úgynevezett GYEP pályázat folytatásaként.
Júliusi testületi ülésen 2 pályázatot adtak be. Az egyik a közművelődési intézmény /Közösségi 
Ház/ épületének felújítására közművelődési érdekeltségnövelő pályázat. 1.500.000 Ft-ra adták 
be a pályázatot, ebből az önerő: 550.000 Ft. 220.000 Ft-ot nyertek ennél a pályázatnál.
A másik Magyarország kormánya pályázatot hirdetett kültéri sportparkok építésére. Sásd 
Városa 2 db D típusú sportpark kialakítására pályázhatott a Fáy A. utcai, valamint a sportpályán 
található játszóterekre.
Szeptemberi testületi ülésen pályázatot nyújtottak be szociális tűzifára. 398 m3 tűzifára adhatták 
be kérelmüket, a pályázat önereje 505.460 Ft. 137 m3 tűzifát nyertek.
Ugyancsak a szeptemberi testületi ülésen döntöttek a megjelent Kormányrendelet értelmében 
az ASP pályázat beadásáról. A Rendelet lényege, hogy az adatokat egyenesen a Magyar 
Államkincstárnál lévő szerverre küldik, és helyileg nincs adatkezelés, a MÁK-nál van az 
adatbázis. Erre a rendszerre 2017. január 1-jével kell átállni. Ezért döntött a testület a Közös 
Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a "Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP 
rendszer országos kiterjesztéséhez" pályázathoz. A pályázatot 7 millió Ft-ra adhatták be, amit 
meg is nyertek és már ez a rendszer alapján dolgoznak gazdálkodási rendszer és a helyi 
adórendszer vonatkozásában.
Szeptemberben kapott egy levelet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől, hogy a korábban 
beadott Szovjetúnióba elhurcolt foglyok és kényszermunkások emlékére benyújtott pályázaton
500.000 Ft támogatást nyertek. Az Emléktábla avatására, megemlékezésre november 30-án 
került sor az Emléktábla megtekinthető a Dózsa Gy. utcában a TÉKA falán.
Októberi testületi ülésen pályázatot adtak be az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, 
valamint a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és az áldozatoknak emléket 
állító úgynevezett „Büszkeségpontok" létrehozására. A Pályázatban városuk büszkeségének 
Vitéz Rabkovács Tibort emelték ki. Többek között megkapta a Magyar Köztársaság nevében 
az 1956-os érdemérmet, a Magyar Köztársasági Érdemrend Kiskeresztjét, az 56-os Magyarok 
Világszövetsége kitüntetését. A Magyar Politikai Foglyok Szövetsége Posthumusz kitüntetését. 
A pályázatot 1.724.998 Ft-ra adták be a városháza előtti új koplyafák elkészítésére a környezet 
új kialakítására, Vitéz Rabkovács Tibor emlékkiállításra, kiadványokra, állófogadásra. A 
pályázathoz szükséges önerő 74.994 Ft volt.
Nagy örömmel tájékoztatja a tisztelt megjelenteket, hogy nyert a pályázatuk és mindösszesen
100.000 Ft-ot vontak csak le. A kidőlt, tönkrement koplyafák helyett végre újak lehetnek, és a 
környezete is megszépülhet. Az avató ünnepség 2017. április 21-én /pénteken/ 13.00 órakor 
lesz a Városháza előtt. Mindenkit szeretettel várnak.
Novemberben döntöttek arról, hogy csatlakozni kívánnak a Baranya Megyei Foglakoztatási 
Paktumhoz. A Paktum fő tartalmi eleme lesz a helyben működő cégek munkaerő igényeire 
reagáló képzési és foglalkoztatás-támogatási konstrukciók kialakítása. A Paktum projektek 
célcsoportját a hátrányos helyzetű személyek és inaktívak képezik. A Paktum fő koordinátorai 
a megyék, települési önkormányzatok, megyei kormányhivatalok, helyi vállalkozások, képző 
központok.
Decemberi testületi ülésen döntöttek a külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak 
kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése 
pályázat beadásáról konzorciumi partnerként Meződ Község vezetésével. Ez egy 
vidékfejlesztési pályázat, amit Sásd nem adhat be önállóan, azonban nagy szükség lenne egy

7



olyan munkagépre, ami ezeket a feladatokat elvégzi. A beadott pályázatuk címe „Hegyháti erő 
és munkagép beszerzés”.
2016. január 28-án adták be a „Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra -fejlesztések” című 
pályázatot 17.192.359 Ft-ra. Ebből a pályázatból a Fáy A. utca, József Attila utca és a Dózsa 
Gy. utca csapadékvíz elvezetése lesz elvégezve. 2016. augusztus 24-én a Magyar Államkincstár 
Baranya Megyei Igazgatósága örömmel tájékoztatta őket, hogy támogatási kérelmük megfelel 
a felhívásban meghatározott jogosultsági szempontoknak, ezért támogatási kérelmüket döntésre 
terjesztik fel. Döntés és eredményhirdetés márciusban lesz.
Az „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című pályázatuk az Arad u. 1 szám 
alatt lévő Szociális Szolgálatra, Gyerekjóléti Központra és Védőnői szolgálatra adták be, 
összesen 81.963.706 Ft összegre.
2016. november 14-én a Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága szintén örömmel 
tájékoztatta őket, hogy támogatási kérelmük megfelel a felhívásban meghatározott jogosultsági 
szempontoknak, ezért támogatási kérelmüket döntésre terjesztik fel. Döntés és 
eredményhirdetés szintén márciusban lesz.
Jelenleg készülő pályázataik a képviselő-testület 2017. február 23-ai döntése alapján az EFOP- 
1.5.3-16 kódszámú „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben-kedvezményezett 
térségek” című pályázat, Sásd, Gödre, Pálé, Meződ, Vázsnok és Varga községek 
önkormányzataival együttműködve. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege 
minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft. A pályázatot 250 millió Ft-ra adják be a 
programot 24 hónap alatt záiják le. A másik az EFOP -3.9.2-16 „Humán kapacitások fejlesztése 
térségi szemléletben-kedvezményezett térségek" című pályázat, Sásd, Gödre, Mindszentgodisa, 
Pálé, Meződ, Vázsnok és Varga községek önkormányzataival együttműködve. Az igényelhető 
vissza nem térítendő támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 250 millió Ft. Ezt 
a pályázatot is 250 millió Ft-ra adják be a programot 24 hónap alatt zárják le. A támogatás 
maximális mértéke az összes elszámolható költségek 100%-a.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 2016. 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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

25/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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2 ./ Képviselői beszámoló a 2016. évi munkáról 
Előadó: Képviselők

Rabb Gvőzőné polgármester először felkérte Dr. Jusztinger János alpolgármester urat, hogy 
tartsa meg képviselői tájékoztatóját.

Dr. Jusztinger János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Tisztelt Polgármester 
Asszony! Tisztelt képviselőtársaim, tisztelt közmeghallgatás, kedves Sásdiak!
Immár a második olyan rendhagyó közmeghallgatást tartjuk, ahol a polgármester mellett az 
egyes képviselők is beszámolnak röviden az éves tevékenységükről. Ezt az újítást tavaly 
kezdtük el, hiszen az önkormányzati törvény előírja, hogy minden képviselőnek évente legalább 
egy alkalommal tájékoztatást kell nyújtani képviselői tevékenységéről. Ezt az előírást anno én 
jeleztem és kértem, hogy a közmeghallgatás keretében kerüljön erre sor. Végig tekintve 
azonban a környező települések, akár nagyobb városok gyakorlatát, azt tapasztalom, hogy ezt 
leginkább csak Sásd követi.
Valójában a közmeghallgatás funkciója a költségvetésnek a lakossággal való megismertetésén 
túl, ugyanis leginkább az lenne, hogy a helyi lakosság a helyi közügyeket érintő kérdéseket 
tegyen fel. és javaslatokat tegyen: S valóban: a mai este legfontosabb célja, hogy meghallgassuk 
az Önök javaslatait és kérdéseikre válaszoljunk, az időt ezért hosszan nem fogom húzni. 
Polgármester Asszony kimerítően beszámolt az elmúlt év fontosabb történéseiről, én a magam 
részéről alpolgármesterként a törvényi előírásoknak megfelelően az ő irányítása mellett, illetve 
őt helyettesítve végzem a munkámat. Hiszen polgánnester asszony -  ahogy én is - társadalmi 
megbízatásban látjuk el feladatunkat, így jól szervezett munkamegosztásra van szükség 
közöttünk.
Végzem a szükséges polgármesteri adminisztrációt a polgármester távollétében, amellyel 
biztosíthatjuk pl. pályázataink folyamatosságát, támogatási szerződések aláírására van szükség, 
intézni a hivatali adminisztrációt, a közfoglalkoztatottak munkaszerződéseit aláírni, 
meghosszabbítani, a testületi ülések jegyzőkönyveit átnézni és hitelesíteni együttműködési 
megállapodásokat aláírni.
Számos programon vettünk részt együtt, s képviseltük a várost az év során, ezeket említette 
polgármester asszony a beszédében, ezekről nem is beszélnék. A polgármestert helyettesítve 
vettem részt pl. októberben a Mecsek-Dráva Társulási Tanács ülésén Pécsett, ahol a város 
hulladékgazdálkodásával kapcsolatos ügyek voltak napirenden, vagy legutóbb a TÖOSZ 
megyei fórumán Kozármislenyben, ahol pl. elhangzott, hogy a szövetség részéről komoly 
törekvések a kormányzat részéről pedig reális esély van arra, hogy a közfoglalkoztatásban 
résztvevők között egy a jelenleginél sokkal komolyabb anyagi differenciálásra legyen 
lehetősége az önkormányzatoknak. Úgyszintén én voltam jelen a sásdi szennyvíztisztító telepen 
megvalósult új korszerűsítést jelentő beruházás, egy iszapvíztelenítő berendezés átadás
átvételén.
Szinte minden hónapra jutott legalább egy, de inkább több rendezvény az elmúlt évben, ezek 
jórészét felsorolta polgármester asszony. A pite és borfesztivált csak azért emelném ki, mert a 
tavalyi közmeghallgatáson említettem, hogy méltatlan a rendezvényhez, ha azt egy sátorba 
rendezzük, különösen esős-rossz idő esetén. Kértem, hogy a következő években oldjuk meg, 
hogy zenés rendezvényeket is tarthassunk a sportcsarnokban. A közösségi ház nevében benne 
van -  az a közösségé a sásdiaké, nem lehet megtenni, hogy kint kell esőben ázni, miközben 
bent terített asztalok várják a fogadásra meghívottakat
Szeretném megköszönni a rendezvény szervezőinek, hogy e kérésem meghallgatásra talált és 

2016-ban már a közösségi ház adott otthont a város legfontosabb kulturális rendezvényének. 
Szeretném itt is megköszönni a tavalyi évhez hasonlóan civil szervezeteink működését is, 
hiszen nagyon fontos építőkövei városunknak. Jó érzés volt újra elkísérni a Vegyeskart
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Váchartyánba, támogatni a Vidám Kórusok évről évre egyre grandiózusabb találkozójának 
eseményét- itt is köszönet érte Pintér Gábor képviselőtársunknak. Az Őszidő Nyugdíjas Klub 
is 2016-ban ünnepelte 25 éves fennállását, nagy örömmel vettem részt az ünnepségen. Példát 
vehetünk időseinkről, azt gondolom.
Elérkeztünk az önkormányzati ciklus félidejéhez, s örömmel mondhatom: a kezdeti félelmek a 
politikai megosztottság miatt nem igazolódtak be. Döcögősen indultunk ugyan, de azt 
gondolom, hogy soha ennyire egy irányba nem ment még a testület Sásdon, legalábbis, abban 
a 11 évben, amióta én tagja vagyok. A megvalósult fejlesztésekért, elért eredményekért való 
elismerés az egész testületet illeti tehát, nem csupán a polgármestert vagy az alpolgármestert. 
Mindannyiunk közös munkájának gyümölcsei, éppúgy, ahogy a kritikát is együtt kell 
elfogadnunk. Mondhatjuk persze, hogy tulajdonképpen viszonylagos kényszerpályán 
mozgunk, s a feladatfinanszírozás rendszere alapjaiban meghatározza az irányokat, de azt 
gondolom, hogy az adódó lehetőségekkel, pályázati forrásokkal a lehető legjobban sáfárkodik 
a testület. Van tudatos, átgondolt koncepció, egymásra épülő projektek, s egymást kiegészítő 
szakmai tudás, illetve tapasztalat a testületi tagoknál. A járási székhely rangból adódó 
előnyöket ki kell használni, a politikai kapcsolatokat, a lobbi-erőt ki kell használni, de a másik 
oldalról ugyanúgy meg kell küzdeni a kistérség hátrányos helyzetéből fakadó minden ügyes
bajos gonddal.
A magam részéről mindent megteszek, hogy tudásommal, javaslataimmal, s munkámmal 
segítsem a polgármester és a testület munkáját. Ehhez alapvető, hogy minden testületi ülésen 
részt vegyen az ember, de ezen túl azt is fontosnak tartom, hogy alpolgármesterként a Pénzügyi, 
városfejlesztési bizottság ülésein is itt legyek. Fontos, a város jövőjét évekre meghatározó 
döntésekre kerül itt sor.
Kiemelendőnek tartom, hogy számos múltbeli szakmai vitánk ellenére sikerült kialakítanom, 
kialakítanunk jegyző úrral is egy véleményem szerint jól működő szakmai kapcsolatot, 
kölcsönösen kikérjük egymás véleményét szinte minden olyan önkormányzati ügyben, mely 
jogi kérdéseket vet fel. Mindentudó és mindenható emberek nincsenek, csakis a közös munka 
hozhat eredményt. S azt gondolom, hogy ez már eredményekben is megmutatkozik: nem 
készítettem ugyan statisztikát, de érzékelem, hogy sokkal kevesebb pl. az önkormányzatot 
érintő jogvitás, peres eljárás, amelyekre a korábbi ciklusokban sok-sok millió forintot áldozott 
a város. Úgy tűnik, hogy célravezetőbb előzetesen egyeztetnünk ezekben a kérdésekben. 
Ahogy a korábbiakban, erre az évre is jellemző volt, hogy az önkormányzatot érintő jogi 
kérdésekben szorosan együttműködtem jegyző úrral: szerződések (pl. mindjárt év elején: 
januárban a víztársulat épületére adásvételi előszerződés kidolgozásában vettem részt -  idősek 
napközi otthonának helyt ad majd reményeink szerint), aztán különböző pályázataink 
előkészítésében, intézmények alapító iratainak kidolgozásában -  nem csak jogi relevanciája van 
ennek, komoly pénzek is múlnak, ha itt hibázunk. Nagyon fontos a megfelelő jogi garanciák 
beépítése ezekbe a megállapodásokba. A közös munkához kölcsönös bizalom kell ehhez, s 
elfogadni a másik javaslatait, sokszor a sajátunk ellenében. Ehelyütt említeném meg, hogy az 
elmúlt közmeghallgatások alkalmával már általam -  az ott lakók jelzéseit továbbítva - már 
többször is kért Fáy utcai garázssor világítása a tavalyi év során végre elkészült, ha van is még 
mit finomítani rajta, de végre nem sötétben kell botorkálnia esténként a hazatérőknek.
Itt kell kiemelnem a jegyzőn túl a hivatali apparátus minden tagjának, a vezetőktől az 
ügyintézőkig, valamennyiüknek a magas szintű szakmai munkáját, mert enélkül 
elképzelhetetlen lenne az önkormányzat működése. Részletes felsorolásba nem bocsátkoznék, 
nehogy valakit kihagyjak, de csak a jelenlévőkre koncentrálva, hadd emeljek ki a testület 
munkáját segítő két személyt: mind aljegyző asszonynak, Koszorús Tímeának, mind pénzügyi 
irodavezetőnknek, Nagy Lajos Lászlónak elévülhetetlen érdemei és hatalmas háttérmunkája 
van az egyes testületi döntések, az elért eredmények mögött. Azt gondolom, hogy ez a szakmai 
háttér legalább olyan fontos záloga Sásd jövőjének, mint a helyi/országos politika sokszor
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zavaros vizeiben, és igen gyakran változó viszonyaiban való eligazodás, a település megfelelő 
pozicionálása.
Végül szeretném megköszönni Polgármester Asszonynak, a teljes képviselőtestületnek és a 
hivatali apparátusnak a város érdekében végzett munkáját. Az elfogadás előtt álló költségvetés 
stabil lábakon áll, nagy biztonsággal keresztülvihető lesz. Kívánom minden sásdinak, hogy a 
folyamatban lévő projektjeink a terveknek megfelelően, mindannyiunk megelégedésére 
valósuljanak meg.
Megköszönte a megtisztelő figyelmet.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Hausmann Mária képviselőt, a Humánügyek Bizottsága 
elnökét, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Hausmann Mária képviselő köszöntötte a megjelenteket. Szeretne beszámolni a Humánügyek 
Bizottsága tavalyi munkájáról. Ebben a Bizottságban 5 tag van, 2 külsős taggal.
Elmondta, hogy átmeneti segélyt 86 személynek szavazott meg a Bizottság a tavalyi évben, ez
715.000 Ft volt összesen. 10 személyt utasítottak el, az elutasítás oka többféle volt. Szociális 
kölcsönt 7 személy kapott, melynek összege 720.350 Ft. A szociális kölcsönt megállapodás 
szerint kell visszafizetniük az érintetteknek. Temetési segélyt 16 személynek szavaztak meg,
250.000 Ft értékben. Gyógyszertámogatást 33 személynek adtak 184.450 Ft értékben. 
Lakásfenntartási támogatást 28 fő igényelt, 3 embert el kellett utasítaniuk. 2.000 Ft/hó 
támogatást állapítottak meg. A 70 éven felüliek kommunális adójára támogatást 23 főnek 
szavaztak meg, melynek összege összesen 63.250 Ft volt.
A Bursa pályázaton 18 felsőoktatásban tanuló számára tudtak segítséget nyújtani.
A szociális célú tűzifa támogatásban 137 szociálisan rászorult családot tudtak támogatni. 
Köztemetésre 1 főnek biztosították a támogatást.
A szociális kölcsönöket felülvizsgálták és ezáltal 25 törlés történt. Ezekre a törlésekre 
elhalálozás miatt és 5 év eltelte miatt került sor. 10 fizetési letiltást szavazott meg a Bizottság. 
Megköszönte Markó Arpádné, Lajos Márta ügyintézők és Koszorús Tímea aljegyző asszony 
munkáját, amit egész évben nyújtottak.
Megköszönte a figyelmet.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Pintér Gábor képviselőt, hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Pintér Gábor képviselő köszöntötte a megjelenteket. Idén is hasonló tevékenységei voltak, 
mint az elmúlt években, nyilván másik tartalommal megtöltve A képviselői munkájáról annyit 
szeretne mondani, hogy egy képviselőnek továbbra is az egyik legfontosabb feladata, hogy 
elérhető legyen a lakosság számára, hogy továbbíthassa a kéréseket, üzeneteket, 
megjegyzéseket az önkormányzat felé. Úgy érzi, hogy ennek megfelelt és továbbra is szeretne 
megfelelni, mindent meg fog tenni, ami tőle telik. Továbbra is jó kapcsolatot ápol Tiffán Zsolt 
országgyűlési képviselő úrral. Örömmel tapasztalta, hogy idén is megtett mindent. 6 millió Ft- 
ot, karácsony előtt pedig 26 millió Ft ÖNHIKI támogatást sikerült kiharcolnia Sásdnak. Ami a 
legjobbkor jött, hiszen abból tudtak nagyon sok feladatot megoldani és nagyon sok embernek 
örömet okozni. Úgy tudja a cafeteria is ebből lett rendezve. Azt ígérte az országgyűlési 
képviselő úr, hogy amíg ő az marad, ami most, addig mindent meg fog tenni Sásdért és ott segít, 
ahol tud. Megköszönte alpolgármester úrnak, hogy megemlítette a Vidámkórusok rendezvényt. 
Tavaly volt a negyedik alakalom, amikor összetudta hozni. Képviselőként jutott eszébe ez az 
ötlet, hogy kóruskedvelő emberként létrehozza ezt a kórustalálkozót. Nagy örömére szolgált, 
hogy tavaly még nagyobb rendezvényt tudott összehozni, már nemzetközévi nőtte ki magát a 
rendezvény. 250 embert tudott vendégül látni. Idén is szeretne mindenkit meghívni erre az 
alkalomra. Idén 25 éves lett a Vegyeskar, 25 éves lett a Deutsch Klub énekkara és 5 éves lesz a
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Vidámkórusok Fesztiválja, ami az ő gondolata volt. Külön köszöni a támogatást a 
vállalkozóknak és a képviselő-testületnek is, hiszen az énekkarnak 500.000 Ft-ot szavazott meg 
erre az alkalomra és a Váchartyáni utazásra is.
Végezetül elszeretné mondani, hogy részt vett a nyugdíjas bálon, március 15-i rendezvényen és 
a mikulásbálon, mint zenész.

Rabb Győzőné polgármester átadta a szót Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnoknak, 
hogy tartsa meg tájékoztatóját.

Székely Szilárd tanácsnok köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy röviden szeretné összefoglalni a tavalyi évben végzett képviselői munkáját. A 
munkát úgy végezte kiemelt programokkal, mint egyes előterjesztésekkel vagy lakossági 
panaszokkal kapcsolatban egyaránt. Próbált mindegyiknek eleget tenni. Nem mindegyiket 
sikerült megvalósítani, de legalább odáig eljutott, hogy a testület felé előterjesztésben javsaslat 
szülessen. Bízik benne, hogy a testület, ahogy eddig is a problémákat igyekszik majd 
megoldani. Ha van ésszerű megoldási lehetőség, akkor megfogják keresni a megoldását. 
Költségcsökkentő megoldási javaslatokat gyakran vizsgált az önkormányzati testületi 
határozatokban vagy előterjesztésekben. Ennek akkor van értelme, ha az egyes javaslatoknál 
van olcsóbb vagy gazdaságosabb javaslat, amit a régebbi időben már kimunkáltak, megkerestek 
esetleg van hozzá egy szakértői vélemény, jobb esetben műszaki tanulmány is. Nagyon 
szerették volna tavaly elkezdeni a temető bővítését. Sajnos nagyon drága ajánlatok érkeztek rá, 
az első körben felhívta a képviselő-testület figyelmét, hogy a régebbi és az új ajánlatok között 
10 szeres a különbség és hogy vizsgálják felül ennek a lehetőségét, mert nem biztos, hogy év 
végén lesz annyi pénzük, hogy ki tudják fizetni. 500.000 Ft és 10 millió Ft közötti eltérések 
voltak. Az önkormányzat felkérte, hogy a Gyerekesély Program előkészítésében működjön 
közre, itt nem véletlenül kérték fel. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérte 
szakértőként, hogy a Nyugat-Magyarországon és Kelet-Magyarországon tartson a program 
előkészítésében, illetve az előző program megvalósításával kapcsolatos tapasztalataival 
előadásokat. Örült annak, hogy mekkora érdeklődés van a program megvalósítása iránt. Ez a 
programban a hátrányos és a nem hátrányos helyzetű gyerekekre egyaránt vonatkozik. Korai 
fejlődési stádiumban a tanulási képességeit, esetlegesen szociális körülményei javítását célozza 
meg. A programot benyújtották, hiánypótlás után várják az eredményt. Úgy gondolja, hogy 
sikerülni fog, a szakértői csapat jó munkát végzett. Erre vonatkozóan készül egy másik pályázat 
is, 100 millió Ft-os infrastruktúrális fejlesztési lehetőség lesz, ez a járás településeit érinti, nem 
csak Sásdot.
Az orvosi ügyelet jobb finanszírozására tett javaslatot. Magyarországon igen is érezhető az 
orvoshiány, alul finanszírozottak az orvosok és a nővérek. Nehéz erre a feladatra embert találni, 
pedig ennek a feladatának az ellátása az önkormányzatnak kötelező feladata. Nem elég az az 
összeg, amit az állam finanszíroz, tettek hozzá egy kis pénzt, hogy működő legyen az ellátás. 
Az év elején jött egy hír számára, annak idején amikor az állam átvette a víziközmű vagyon 
teljes irányítását, előírták az önkormányzatoknak számára, hogy a kijelölt vízügyi 
közszolgáltatók felé egy vagyoni értékelést kell végezni, amit akkreditált cégek végezhetnek. 
Náluk is jelentkeztek ilyen cégek. Az önkormányzatnak van saját vagyonkatasztere. 
Ragaszkodott hozzá, hogy ezért ne fizessen pénzt.
Egyes lakossági bejelentés: javaslatot tett a Hömyéki betonoszlopok kiemelésére, ez még 
sajnos nem történt meg, de nem azt jelenti, hogy nem is fog.
A Jókai és az Orgona utcában Zirkelbach Árpád tett panaszt a vízelvezetés megoldására. Itt 
viszont látta, hogy az önkormányzat megtette a lépéseket és a kérdés már megoldódott.
A Rákóczi utcai járdát kellett javítani a zebra mellett, a javítás valamilyen módon a DRV által 
megtörtént, de véleménye szerint nem megfelelő.
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A helyi sportéletre próbáltak egy kis támogatást kérni Pintér Gábor képviselővel. Sajnos arra a 
részre pont nem sikerült, de egyéni felajánlás alapján az működő asztalitenisz utánpótlást 
támogatták.
Jótékonysági rendezvényeken, amelyekre megkeresést kapott, anyagi támogatással próbált 
segíteni.
Másik takarékossági lépése a közvilágítás korszerűsége. Több ajánlat is érkezett. Ezek a 
megoldások drágák és nem látta a finanszírozási oldalról a megtérülésüket. Bekerült a testület 
elé és lebeszélte a testületet, mert a közvilágításuk korszerű és nem drága. Viszont az új 
lámpatestekre való átállás nagyon drága lett volna. Pályázati forrás hiányában pedig még 
drágább.
Az önkormányzat elkészítette az idei évre vonatkozó adóemelési javaslatát. Főleg az iparűzési 
adó emelésére vonatkozott a javaslat. Kérte a testületet, hogy nagyon fontolja meg ezt a döntést, 
a testület hamar döntött ez ügyben, így a vállalkozóknak az idei évben nem lesz iparűzési adó 
emelés.
Politikai kérdésekben egyetlen egyszer sem kívánt állást foglalni.
Nagyon örül, hogy Sásdon tanuszoda fog épülni.
2016. évben egyetlen egy képviselő-testületi ülésen nem tudott részt venni. Összesen 128 
jegyzett hozzászólása volt a napirendi pontokhoz, amiből nagyon sok dolgot a képviselő- 
testület meghallgatott, elfogadott és pontosított ennek megfelelően.
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 2016-ban minden kötelezettségüknek eleget tudtak tenni, minden számlát 
kifizettek nem volt elmaradás, minden intézményük működött. A szövetkezeti adót a magyar 
állam megszűntette, pontosabban nem a helyi önkormányzatnak kell befizetni és a legnagyobb 
vállalkozójuk, a legnagyobb adófizetőjük már 20 millió Ft-ot befizetett, amit vissza kellett adni. 
Sásd költségvetése érzékeny. A költségvetésük fő összege 1.012.000.000 Ft. Aztán jött a 
támogatás, így az évet végig tudták vinni. Az idei évet 10 millió Ft-os tartalékkal indították, 
ezzel a 2017. év biztonsággal végig vihető. Nagy gondot jelent, hogy feladatfinanszírozás van. 
Itt a településnek elemi érdeke, hogy az adott sorra kapott összeget elköltse. Mert előfordulhat, 
hogy következő évben azt mondják, hogy Sásdnak nem kellett, akkor csökkentik az állami 
normatívát. A költségvetésükben 52 millió Ft a működési hiány. Ugyanekkorra összegben be 
kellett tenniük bevételt. A költségvetésben nem lehet hiány, nullás költségvetést kell beadni. 
Az iparűzési adónál a legnagyobb adózójukat elvesztették. Az iparűzési adó mértéke nemhogy 
emelkedne, hanem inkább csökkenő tendenciát mutat. 2015-ben még 97,4 millió Ft volt az 
iparűzési adó bevétel, tavaly már csak 55 millió, idén pedig 30 millió Ft-ra tervezik a bevételt. 
A tanuszoda építése nem teljesen ingyenes, mert Sásdnak oda kell vinni minden közművet, 
kerítést körbe. 15 millió Ft-ot terveztek be erre a költségvetésbe, de ebből lesz 20 millió Ft is. 
Sásdnak ez egy nagyon komoly összeg. Rekultivációra (területek bővítésére) idén 2,3 millió Ft- 
ot terveztek, ez biztosra vehető, hogy meg lesz.
Az óvodai kazán cseréjére 7,3 millió Ft-ot számoltak, hamarosan meg is fog történni. Ekkora 
intézménynél nem lehet kockáztatni.
Eddig az iskola működéséhez évi 36 millió Ft-ot kellett hozzátennie az önkormányzatnak, de 
ez 2017. évtől megszűnt.
Jelnetős tétel még a minimálbér a kötelező garantált bérminimumra történő ráállás. Ez Sásdon 
44 dolgozót érintett. Ez évi szinten 13 millió Ft többlet kiadást jelent Sásdnak.
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Minden év azzal kezdődik, hogy az intézmények meg vannak kérdezve, hogy mit szeretnének 
a következő évben megvalósítani. 2017-ben a 36 tétel érkezett, olyan 10,3 millió Ft-os 
összegben. Ebből, amit támogatni tudtak az 28 tétel és ez olyan 6,7 millió Ft. A többi is jogos 
lenne, de valahol határt kell szabni és addig zárolni kellett. Várnak egy KEOP-os pályázatra, 
ahol az önerőt talán nem kell befizetni, ez 15,6 millió Ft és majd csak ez után tudják a többi 
tételt megvalósítani. Nagyon óvatosan kell gazdálkodni, nagyon oda kell figyelni mindenre. 
Megköszönte a figyelmet.

Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Urvald Péter kulturális tanácsnokot, hogy tartsa meg 
tájékoztatóját.

Urvald Péter kulturális tanácsnok sok szeretettel köszöntött mindenkit a közmeghallgatáson. 
Elmondta, hogy nincs könnyű helyzete, mert neki képviselői, bizottsági és tanácsnoki munkája 
miatt nehéz szétbontani ezeket a tevékenységeket.
A Humánügyek Bizottságában végzett munkája során nagyon nehéz helyzetben vannak minden 
egyes szociális kérés sajátos, nagyon nehéz mérlegelni. Az egyik legnagyobb kérdés a szociális 
tűzifa elbírálása során az igénylőlap volt. Azért javasolta, hogy vezessék be, mert nevek alapján 
nagyon nehéz dönteni bizonyos személyek szociális helyzetéről. Azt gondolja, hogy nagy 
segítség volt a bizottság részére.
A tavaszi pályázati lehetőség sportparkok kialakításáról. Sásd területén több játszótér is van, 
tanulmányokat végig nézve a legfontosabb az, hogy lehetőleg 500 m2-es körzeten belül legyen 
a gyermek lakóhelyétől a játszótér. Székely Szilárd és Pál Csaba képviselők kezdeményezték a 
játszóterek állapot felmérését, illetve rendebtételét. Úgy gondolja, hogy erre szükség volt. A 
szülőkkel igényfelmérést is tartottak. A későbbiekben polgármester asszony és alpolgármester 
úr is csatlakozott hozzájuk. Ha pályázat lehetővé teszi, akkor lehet játszótereket bővíteni. 
Képviselő társaival beszéltek a fogorvosi rendelő és az ügyelet biztonságos működéséről. Az 
állami normatíva nem elegendő ezeknek az üzemeltetésére, ezért volt szükség arra, hogy az 
önkormányzat támogassa ezeket a szolgáltatásokat.
A családok otthonteremtési kedvezménye, amit fontosnak tart. Új építésű házaknál az 
önkormányzat tud telket biztosítani. Amennyiben a család otthonteremtési szerződés 
bemutatják a szerződő felek az önkormányzat a telek árának az 50%-át támogatásként biztosítja 
részükre. Véleménye szerint fontos dolog.
A versenysportokkal kapcsolatban a város focicsapat idén nem tudott létrejönni. A birkózó 
szakosztállyal kapcsolatban, a sportkör hivatalos része lehet. Tehát alapszabályban rögzített 
tagja lehet. A nemrég létrejött táncklubbal együtt is részei lehetnek a sportkörnek.
Az önkormányzat a szilveszteri kocogás fődíját felajánlotta. Ez 50.000 Ft értékű utalvány volt, 
ezzel az üdülő érdekeltségét növelhetik.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági munkája. Nagyon fontos, hogy a 
közoktatás üzemeltetéséhez nem kell tovább adniuk 36 millió Ft-ot évente.
Az általános iskola D épületének tetőszerkezetét megjavították. Erre az önkormányzat 1 millió 
Ft-ot biztosított.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság támogatta a Közösségi Ház terembérleti 
szerződés szabályzatának a módosítását. A vállalkozók csökkentett összegért bérelhessék a 
Közösségi Házat. Kicsit több, mint 50%-kal több bevételt tudtak létrehozni.
A helyiségek klímatizálásával kapcsolatban, ahogy itt is látják ebben a helyiségben is elkészült 
a klíma, azért tartja fontosnak, mert a Közösségi Ház többletbevételből lett megvalósítva. Nem 
a költségvetés lett ezzel terhelve. További bérlőket hozhat.
Megköszönte Pintér Gábor képviselő munkáját, amiért személyes kapcsolatai útján olyan 
forráshoz juttatta az önkormányzatot, amelyekre feltétlenül szükségesek voltak.

14



Kulturális tanácsnokként ellátott munkája. Nem híve annak, hogy mindenhol emlékműveket 
építsenek, kopjafákat állítsanak, mivel magas összeg kell ezeknek a fenntartásához. A Gulág 
emléktáblával kapcsolatban, amit a TÉKA oldalára pályázat útján tudtak megvalósítani, ez egy 
márványtábla, ezzel semmi gond nincs. A következő az 1956-os Büszkeségpont pályázat. Az 
volt a problémája ezzel, hogy kopjafát állítanak oda, ahol már volt is, viszont ezt megtudják 
oldani pályázati pénzből.
Az egyéb rendezvényeket továbbra is támogatni fogja legyen az megemlékezés, 

Vidámkórusok találkozója, Romanap vagy a Nagymama konyhája. Fontos a közösségek 
erősítése. De itt gondol a Deutsch Klubra és a Levendula Klubra is, illetve a régebbi nagy 
rendezvényekre is.
A Történeti Téka idén lesz 5 éves és a sásdi honismereti szakkör is, ezért van az, hogy a 
költségvetésükbe egy magasabb összeget szeretett volna rendezvényekre fordítani. Nyilván 
saját bevételüket is erre fogják fordítani.
Ami még egy kérdéses dolog, hogy a Megyei Múzeummal van alkuban. Szeretne egy 2000 éves 
sásdi leletet (római kori lelet) visszakapni. Ha megkapják, akkor ez is a programsorozatuk része 
lesz.
Önkormányzati képviselőként végzett munkája. Ami miatt sokan megkeresték az az avarégetés, 
hogy mikor lehet avart égetni. Az avarégetés szabályai, május 15-ig és hétköznapokon 8.00 
órától 15.00 óráig.
A másik pedig a hulladékudvar, ami megnyitott Oroszlón. Számára egy nagyon furcsa dolog 
volt, aki elindul oda, érdemes tájékozódni, mert pl. a hulladékszállítás befizetésének a csekk 
másolatát vagy az utalás bizonylatát kell bemutatni.
Megköszönte a vállalkozóknak és a civileknek, akik észrevételeikkel, javaslataikkal, ötleteikkel 
keresik meg. Továbbra is minden támogató gondolatra szükség van. Megköszönte azoknak a 
magánszemélyeknek a támogatását, akik személyesen vagy írásban ismerik el a munkáját és 
ezzel motiválják a továbbiakban.
Megköszönte a figyelmet.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte a figyelmet. Elmondta, hogy a 3-as napirendi pont 
tárgyalása következik és utána lesz lehetőség arra, hogy a lakosság feltegye kérdéseiket.

Albrecht Ferenc helyi lakos elmondta, hogy ennek a fórumnak a neve közmeghallgatás. Idáig 
végig meghallgatták az előadókat, de ők még nem hallgattak meg senkit. Most még végig kell 
hallgatniuk egy pénzügyi beszámolót és csak utána lehetne hozzászólni, addigra már lehet, hogy 
sokakat már nem is fogja érdekelni a dolog. Ezért azt javasolja, hogy minden egyes napirendi 
pont után legyen lehetőség hozzászólni, kérdezni. Évek óta ez így van és véleménye szerint ez 
így nem jó.

Rabb Győzőné polgármester lehetőséget adott a város lakosságának, hogy kérdéseiket 
feltegyék.

L a k o s s á g i  h o z z á s z ó l á s o k :

Bergovecz Jánosné helyi lakos elmondta, hogy sok mindent hallott, amit kérdezni szeretett 
volna. Nagyon örül, hogy az alpolgármester úr örül a világításnak a Fáy utcában az ő felén. 
Megkérdezte, hogy mi a különbség a két oldal között? Nekik is meg lett ígérve, hogy 
megkapják, mint a másik fele, de semmit nem kaptak. Olyan rossz az út az ő felükön, hogy az 
ember alig bír rajta menni, biciklivel elesik és teljesen sötét van.
Megkérdezte, hogy ki volt az, aki azt mondta a szerencsétlen közmunkásnak, hogy csákánnyal 
verje fel a járdán a szoborkertbe a jeget? Meg lehet nézni, hogy hogyan néz ki.
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Ezeknek az embereknek nem lehetett volna -18,-19 fokba bemenni megreggelizni, meleg teával 
megkínálni őket vagy odavinni nekik a meleg teát?
A főutcákra szeretne rátérni, valamikor csodálatosan szépek voltak. Legalább a fő utcán kellene 
végig menni, mindenkit fel kellene szólitani, hogy egy kicsit tegye rendbe a házfalat.
Volt egy olyan rendelet a Hivatalba, hogy az üres telkeket 3 éven belül be kell építeni. 
Megkérdezte, hogy a Szent Imre utcában az az üres telek miért díszeleg ott közel 15-20 éve? 
Megkérdezte, hogy mi lesz az állomással, nem valósul semmi.
Szeretné, ha a testület fogná magát és bejárást tartana Sásdon utcáról utcára, hogy hol mi a 
helyzet. Valahol szinte még járda sincs.
Megkérdezte, hogy az iskolások farsangi bálját nem lehetne megrendezni a Közösségi Házban 
ezentúl, mert annyira pici volt a hely?
Mást nem szeretne mondani.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az iskolásoknak több alkalommal fel volt 
ajánlva a Közösségi Ház, ő személy szerint ajánlotta fel az iskolának, hogy itt rendezzék meg 
a farsangi bált. Nem jöttek ide, erről ő nem tehet.
A járdákkal kapcsolatban egyenlőre pályázati forrásuk eddig nem volt, elkülöníteni nem tudtak 
a költségvetésből. Mindig voltak fontosabb feladatok voltak. De természetesen a testület 
megvizsgálja.
A Fáy utcai világítással kapcsolatosan a másik oldalon úgyszintén 15 napon belül válaszolni 
fognak, utána a testület dönteni fog ebben az ügyben is.
A közmunkások folyamatosan kaptak meleg teát.

Bergovecz Jánosné helyi lakos elmondta, hogy megkérdezte a közmunkásokat és azt mondták, 
hogy soha egy kortyot nem kaptak.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ez nem igaz. Bent voltak a melegbe, meleg italt 
kaptak és csak nagyon rövid időre mentek ki. Nem kellett 8 órát kint lenniük.
A vasútállomás alatti ingatlanban még egy család lakik, amint kiköltöztek ebben az évben 
bontásra fog kerülni.

Bergovecz Jánosné helyi lakos megkérdezte, hogy nincs olyan lakás, amit elfogadnának, hogy 
lehessen bontani?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy kilakoltatás van ellenük, de a tél folyamán nem 
lehetett őket kirakni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nagyon szépen köszöni a jelzést. 
Legalább 1,5 éven keresztül minden testületi ülésen szólt, amikor már teljesen reményt vesztett, 
akkor is szólt. Nem ő szúrta ki az oszlopokat, hogy hova helyezzék el. Annak nagyon örül, hogy 
pont úgy sikerült kiszúrni az oszlopokat, hogy pont az ő garázsa előtt van sötét. De teljesen 
igaz, hogy a másik oldal ugyan úgy megérdemli. Ez tényleg kb. 40 éve áldatlan állapot. Nagyon 
keservesen sikerült, de reméli, hogy a másik oldalon is sikerülni fog.
A bejárással kapcsolatban, a játszótereket körbejárták közösen Sásdon, közbe megnézték a 
járdákat is. Hömyékre kb. 3-4-szer ellátogatott családokhoz is, illetve egyéb ügyekben is.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ő is jár az utcán emberek között nap, mint nap.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a beépítetlen telkekkel kapcsolatosan, régen tényleg 
így ment. Az új demokráciában ez nem így van. Ilyenkor az önkormányzat egyetlen dolgot 
tehet, hogy megadóztatja a telek tulajdonosát (telekadó). Sásdon telekadót kivetni nem lehet,

16



mert helyette van másik adó és úgy gondolja, hogy az elég is. Tehát nem lehet arra kötelezni 
senkit, hogy az üres telkét beépítse. Ilyen szabályok náluk nincsenek.
A házak felújítására ugyan ezt tudja mondani. A gazdagabb és módosabb önkormányzatoknál, 
ahol házak felújítására önkormányzati támogatásra lehet pályázni és meg is támogatják ezt, 
akkor anyagi támogatást adnak. Soha nem voltak olyan helyzetbe, hogy az önkormányzat 
adhatott volna. Voltak róla tervek, de anyagi eszközök hiányában erre nem került sor.
A település bejárására az illetékes bizottság 1 évben minimum 1-szer körbejár minden utcát., 
de 2-szer szokta, mert van nekik egy útfelújítási keretük, ami sajnos nem sok.

Albrecht Ferenc helyi lakos elmondta, hogy évekkel ezlött szó volt arról, hogy mivel Sásd 
város lehet egy helyi televíziót csinálni. Ha jól tudja erre a műszaki lehetőség megvan. Más 
kisebb településeken is van helyi televízió, ahol videó felvételeket játszanak le kulturális 
eseményekről. A TARR Kft. biztosítja erre a csatorna helyét. Valaki felvenné digitális kamerára 
a kulturális eseményeket és csak el kellene vinni a TARR Kft.-nek, valamennyi térítési díjért 
lejátsszák. Sokkal többet tudnának az emberek a városról, a kulturális programokról.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy tavalyi évben is felvetődött ennek a kérdése és 
készítettek is költségvetést ezzel kapcsolatosan. Ami megfelelő lenne és az emberek megtudnák 
nézni, annak a költségvetése 10 millió Ft volt tavalyi évben. Nagyon sok embernek nem a 
TARR szolgáltat, hanem DIGI TV, tehát az a régi rendszer, ami működött az már 
használhatatlan.

Albrecht Ferenc helyi lakos megkérdezte, hogy ki adta ezt az ajánlatot?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szakmai cégek, több cégtől is kértek árajánlatot. 
Ezen kívül tavaly megpróbálták azt is, hogy felvették a testületi ülést kamerával és közölték is 
a lakosággal, hogy a Közösségi Ház Könyvtár részében bármikor megtekinthető. Véleménye 
szerint egyetlen egy ember sem ment el megnézni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nagyon jó felvetésnek tartja. Minden 
egyes ciklusnak úgy vágtak neki, hogy kérte, hogy legyen közvetítés a testületi ülésekről. Volt 
olyan is, hogy nem tárgyaltak róla, de most ahogy a polgármester asszony is mondta végig 
járták a témát. A 10 millió Ft a testületi ülések felvételére vonatkozott, helyi stúdióval 
bekamerázva. Itt másról lenne szó, a helyi rendezvényeknek a bemutatásáról. Azt gondolja, 
hogy ezt éppen meg lehetne tenni úgy, hogy felveszik, feltöltik az internetre, videomegosztó 
csatornákra ingyen fel lehet tölteni és az interneten meg lehet nézni, ha van igény. így lenne a 
legolcsóbb, leggazdaságosabb.

Albrecht Ferenc helyi lakos elmondta, hogy nem arra gondolt, hogy a képviselő-testületi 
ülésekről legyen felvétel, hanem a kulturális eseményekről.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy annak idején a TARR Kft. felajánlotta az 
önkormányzatnak, hogy létrehoz egy ilyen szolgáltatást Sásdon. A felszereléseket megvették 
hozzá, betörtek és ellopták, amiket pótolni nem tudták.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a helyi stúdió került volna ennyibe. A honlapot 
érdemes és kell fejleszteniük. A jelenlegi rendszerük ezt nem tudja. El tudja azt képzelni, ha 
lesz rá szakember és hajlandóság, hogy ezzel bővítsék a rendszert. Van fő állású informatikusuk 
is, aki karbantartja a honlapot.
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Lukácsné Lembach Anita vargai lakos elmondta, hogy nem itteni lakos, ő csak néhány 
óvodás szülő nevében jött el. Az óvodánál a zebra megvalósítására szeretne megoldást, mert ott 
balesetveszélyes a közlekedés. Több településen is iskola és óvoda előtt vannak a zebrák. 
Megoldást kell találni erre, zebrát kell kialakítani, hogy biztonságosan lehessen megközelíteni 
az óvodát.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy valamikor valóban volt Sásdon közlekedési 
felújítás, amelynek a biztonságos gyalogos átkelés biztosítása volt a célja. Ez az út egy 66-os 
számú főútvonal és a Közlekedési Hatóság dönti el, hogy hol szabad és hol nem szabad zebrát 
építeni. Az óvoda túl közel van a beláthatatlan kanyarhoz és onnan már nem szabad az óvoda 
elé tenni, mert nem biztos, hogy megtudnak állni. Annak idején felmérették, mert a pályázatnak 
az is része volt. Természetesen a belterületi utakon a képviselő-testületnek joga van eldönteni, 
hogy hol helyez ki gyalogátkelőhelyet, de főútvonalon ilyen jellegű joguk nincs csak javaslatot 
tehetnek. A hatóság ezt nem fogja megengedni, ha csak azóta nem változtak meg a közlekedésre 
vonatkozó jogszabályok.

Lukácsné Lembach Anita vargai lakos elmondta, hogy az lenne a megoldás, ha a képviselő- 
testület újból megnézné azt, hogy most milyen szabályoknak kell megfelelni és a mostani 
jogszabályoknak megfelelően felmérni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy sokan felvetették ezt a kérdést. Az óvodába másik 
bejárást is vizsgáltak már, tehát ha letudnának parkolni a Gellner bolt környékén, akkor egy 
alternatív bejáraton is gondolkodtak. Egyenlőre ez még csak elméleti dolog, de keresik a 
megoldást mindenképpen, nincs elfelejtve.

Takács Tiborné helyi lakos elmondta, hogy tudomása szerint a januári testületi ülésen a 
polgármester asszony ezt a problémát már felvetette. 1 hónap lett volna rá, hogy ezt a 
jogszabályt felülvizsgáltassák. Körbejárták a témát, a Közlekedési Hatóság szerint is és a 
Közútkezelő szerint is kivitelezhető. A legolcsóbb megoldás az a zebra lenne. Arra kéri a 
testületet, hogy nézzen utána a dolgoknak.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy előző képviselő-testületi ülésen vállalta, hogy 
levelet ír ez ügyben, elindította az eljárást. Várja a választ.

Havasi László helyi lakos elmondta, hogy egyetlen egy észrevétele van. Megkérdezte, hogy 
Hömyéken a csapadékvízelvezető árok rendebe tétele megtörtént-e?
Tudja, hogy a volt hömyéki bolthoz felkerült a fekvőrendőr.
Székely Szilárd tanácsnok említette a Hömyéken lévő oszlopok felszedését, amit még nem 
fejeztek be. Kicsit átgondolatlannak érzi ezt az intézkedést. A befejezésben gondolja, hogy 
benne lesz az eltávolított oszlopok helyeinek feltöltése. Megkérdezte, hogy a Hömyék 10. 
számtól felfelé növekvő házszámoknál valamilyen pótlás kerül-e ezeknek az oszlopoknak a 
helyére, mert így balesetveszélyesnek érzi.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azok az oszlopok ki voltak dőlve, így sokkal 
életveszélyesebbek voltak., azért lettek kiszedve. Egyenlőre a vízmű udvarban vannak 
elhelyezve, a tavalyi év folyamán nem lettek visszahelyezve, de ilyen állapotában semmilyen 
célja nem volt, sőt inkább balesetveszélyes volt. Ebben az évben megfogják oldani azt az 
útszakaszt.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjével bejárták azt a helyszínt, a tanácsnok úrtól is kaptak jelzést. Elég sok oszlop 
kitört és kidőlt, azok pótlására már nem kerül sor. Viszont az összes balesetveszélyes helyen az 
oszlopok felújítva, lefestve visszalesznek téve.

Szabó János helyi lakos elmondta, hogy a vízelvezetésre szeretne visszatérni. A víztársulat 
kerítése mellett van egy vízelvezető árok, aminek az a funkciója, hogy a Dózsa utca és a József 
Attila utca vizét elvezesse. Azt a részt ki kellene takarítani, mert nem tud elfolyni a víz.
A víztársulat területén van egy betoncső, aminek a negyed keresztmetszete van szabadon, azt 
is sürgősen ki kell takarítani.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy már említette a pályázatot. Abból a 20 millió Ft- 
ból az egész Kossuth Lajos utca, a Dózsa utca és a Fáy utca csapadékelvezetését fogják 
megoldani. Ez a pályázat pont ezt a problémát fogja megoldani.

Szabó János helyi lakos elmondta, hogy ezt a csövet sürgősen ki kell takarítani, nehogy 
elduguljon.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nem lehet, már nézték azt a csövet, így nem 
lehet kitakarítani. A tavalyi évben 5-ször jártak arra. Megoldás lesz, márciusban döntés és ebben 
az évben meg lesz oldva a csapadékvízelvezetés.

Szabó János helyi lakos megkérdezte, hogy akinek szerződése van a hulladékszállítóval, azok 
díjmentesen leadhatják a hulladékot a hulladékudvarban?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy részletes tájékoztató fog kimenni a lakosságnak, 
hogy milyen hulladékokat és mennyit lehet vinni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez csak azokra vonatkozik, akiknek szerződése van 
és fizetik a szemétszállítási díjat. Akinek nincs annak nem jár a kedvezmény.

3./ Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi 
pont előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy nagyon rövid lesz, mivel Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke elmondta az idei költségvetés kapcsán a legfontosabb információkat. A 
költségvetést a kiélezettség, a megfontoltság és biztonság viszi végig. A kiélezettséget arra érti, 
hogy nullás költségvetést fogadtak el. Van 54 millió Ft-os bizonytalan bevétel, ez kb. 5%-a a 
költségvetésüknek, ami 4.018.000.000 Ft. Ehhez képest nem nagy ez az összeg. A 
kezelhetőségét illetően és itt van a kiélezettség, minden tervezett bevételre szükség van. A 
különböző intézményi kívánságoknak a képviselő-testület kiválasztott kb. 6-7 millió Ft-os 
tételt, ezeket betették a költségvetésbe, de zárolták is rögtön, mert csak akkor lehet ezeket 
biztonsággal megvalósítani, ha a tervezett bevételek megérkeznek. Az egyik legfontosabb a 
megvalósított ivóvízminőségjavítási pályázat, arra van egy önerős pályázatuk 5,5 millió Ft-juk 
van benne. Ha ez megérkezik, akkor a bevételek nagyrésze teljesül. Ingatlanértékesítési tervük 
is van, ennek is teljesülnie kell, ami veszélyt jelent a bevételben. A kiadásoknál, a tanuszodánál
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nem csak a betervezett 15 millió Ft-ra lesz szükség, hanem várhatóan több pénzre is szükség 
lesz. Tavaly 2,2 millió Ft-tal járultak eddig hozzá a tanuszodához. Ebben az évben még 15 
millió Ft-ot terveztek hozzá, erre is kell tartalékolniuk. Ezért is kell a zárolás eszközéhez 
folyamodniuk a költségvetés teljesítésére. A garantált bérminimum és a minimálbérek hatása 
majdnem 15 millió Ft-tal érinti idén a költségvetést. Törvényi kötelezettség által a polgármester 
illetménye is emelve lett. Tavaly 32.600.000 Ft-ot nyertek ÖNHIKI-s pályázaton, idén is élni 
kell a lehetőséggel. Minden kapcsolati tőkét igénybe kell venniük ahhoz, hogy ezen nyerjenek. 
Ez lehetőséget jelent, ez legkorábban július környékén derül ki, hogy nyemek-e. Az 
adóhelyzetről is szeretne említést tenni. Új, friss információ nem csak a helyi iparűzési adó 
terén, hanem a gépjármű adó terén is csökkenés várható. 8,9 millió Ft-tal tervezték az idei évben 
a saját részüket, de a központi intézkedésnek köszönhetően tovább bővül a kedvezményezettek 
köre és várhatóan ebből is kevesebb bevételük fog származni, így negatív irányba fogja érinteni 
a költségvetést. Kiemelendő a feladat fontosságát, illetve az összegét illetően is az ügyeleti 
kiadás el csoportosított összege, ami 4,4 millió Ft-tal szerepel az idén költségvetésbe. A tavalyi 
évhez képest 1,4 millió Ft-os emelést jelent. Az ügyelet az érintett községek felé elindított egy 
kérelmet és most úgy néz ki, hogy az érintett községek pozitívan álltak hozzá és támogatják az 
ügyelet fenntartását. Ki lehet emelni, hogy a tavalyi év során áthoztak 90 millió Ft-os 
pénzmaradványt, de ez a 90 millió Ft-os pénzmaradvány ez mind kötelezettséggel terhelt. 42 
millió Ft ebből csak az, hogy eszközhasználati díjakat számláznak ki a DRV-nek. Csak arra 
lehet felhasználni, ami a meglévő vízhálózatot érintő dolog (felújítás, pótlás).
Nagyon kiélezett a helyzet, nagyon megfontoltan áll hozzá a költségvetéshez a képviselő- 
testület. így lehet biztonsággal végig vinni az évet.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy fogadják el a 2017. 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

26/2017. (11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Város 
Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetéséről 
szóló tájékoztatót elfogadta.

Fíatáridő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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J e g v z ő k ü  n y v :

Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselő-testületének 2017. február 27. 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. Vészi Adrienn 
jegyzőkönyvvezető.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat 
tárgyalják meg egy változtatással, a 7-es napirendi pontot 4-es napirendi pontként tárgyalják 
meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat elfogadta az 
alábbi tárgyalási sorrenddel:

4./ A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Babodi Adrienn intézményvezető, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Sásdi Közös Önkonnányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Sásdi AMK 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella AMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető

Sásd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Sásd Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

10. / Fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

11. / TOP-os pályázati lehetőségek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző

8./

9./

5. /

6. / 

7./
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N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

4./ A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Babodi Adrienn intézményvezető, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte Babodi Adrienn intézményvezetőt, hogy van-e 
kiegészíteni valója a költségvetéssel kapcsolatban?

Babodi Adrienn intézményvezető elmondta, hogy nem kívánja kiegészíteni a költségvetési 
beszámolót.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy elfogadásra javasolja a 
költségvetést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi Család- és 
Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetését.

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

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

Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

27/2017.(11,27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi 
költségvetését elfogadta.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Gulág emléktáblával kapcsolatban szeretné 
tájékoztatni a testületet. Pályázat útján lesz lehetőség arra, hogy applikáció (Gulap) formájában 
bárki tudjon az emléktábláról.
Kapott egy levelet a Nemzeti Örökségintézettől. Egy könyvet fognak megjelentetni a 2017-es 
évben. Az emléktáblától kezdve a fotókig fognak belekerülni dolgok. Majd egy példány 
könyvet fognak kapni. Ez nem kerül semmibe az önkormányzatnak.
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Pénteken az alpolgármester úrral voltak a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamaránál, ahol 
Horváth Lajos kapta meg „Az év üzletembere Díj”-at.
A Szociális Szövetkezetekkel állandóan levelezgetnek az aljegyző asszonnyal. A cégeknél 
elindították a behajtást. Egyetlen egy szövetkezet, a Talionis Szövetkezet reagált a levelükre. A 
levélben elismerik a 150.000 Ft tartozást, de őket is félrevezették. 75.000 Ft-ot 7 napon belül 
rendeznének, ha a 150.000 Ft tartozásuknak a felét elengedné az önkormányzat.

Koszorús Tímea eliegyző elmondta, hogy mivel elindították a behajtási eljárást, így az 
önkormányzatnak 10.000 Ft-ot kellett fizetnie plusz 5.000 Ft az eljárási díj. Ezt a 15.000 Ft-ot 
a Szövetkezetnek kellene kifizetni. Tehát a 75.000 Ft helyett 90.000 Ft-ot fizessenek.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Talionis Szociális Szövetkezet 
kérelmét fogadja el azzal, hogy a Szövetkezet a 75.000 Ft-on felül még a plusz eljárási 
költségeket is kifizeti a tartozáson felül, ami előreláthatólag 15.000 Ft.

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

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

Sásd Város Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

28/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Talionis Szociális Szövetkezet 
kérelmét elfogadja. A Szövetkezet a 150.000 Ft teljes összegű tartozás felét 
köteles kifizetni az önkormányzat részére, melynek összege 75.000 Ft. Ezen 
felül a Szövetkezet vállalja plusz költségként az eljárási költségek összegét, ami 
előreláthatólag 15.000 Ft. Tehát a fent részletezettek alapján összesen 90.000 Ft 
összeget köteles fizetni Sásd Város Önkonnányzatának.

Határidő: 2017. március 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy múlt héten összehozta a Pénzügyi Bizottságot a 
birkózó edző és Buzási László a Sásdi Sportkör elnöke is jelen volt. Ebben az évben foci csapat 
nem lesz. A birkózók nagyon szép eredményeket értek el.
Javasolta a testületnek, hogy a Sport Egyesület egyetértésével az önkormányzat biztosítson 
anyagi forrást az alapdokumentumok módosításához.

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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

29/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete indokoltnak tartja és javasolja a 
Sásd Városi Sportkörnek, hogy alapítóokirata módosításával szakosztályait 
bővítse és vegye fel a birkózó szakosztályt. A dokumentumok módosításához 
szükséges anyagi forrásokat a képviselő-testület a költségvetése terhére 
biztosítja. Megbízza polgármesterét, hogy az Egyesület hozzájárulásával 
ügyvédi megbízást adjon az Egyesület alapdokumentumai módosítására.

Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Szociális Szolgálat Levendula Klubbjában 
részt vett Pintér Gábor képviselővel a „Ki mit tud”-on.
A KLIK-el a mai napig nem rendeződött a szerződés. A mai napig nem sikerült a Metzger Tibor 
Úrral egyezségre lépni a Szakképzési Centrum vezetőjével. A hét folyamán is külföldön van. 
Annyit kért tőlük a Kalapáti Attila Adám a Szigetvári Tankerület igazgatója, hogy a jövő hét 
elejéig várjanak és talán addig sikerül rendbe tenni ezt a dolgot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ennek a Közösségi Háznak a 40%-ra a KLIK-el van 
szerződésük. A KLIK szerződik tovább a 40%-nak terhére a Szakképzési Centrum irányába. 
Ha a Szakképzési Centrum nem szerződik, akkor a KLIK vissza fog jönni hozzájuk, hogy 
csökkentsék a 40%-ot 20%-ra.
Ha kell ideiglenesen akár 1-2 hétig a középiskola nem használhatja a Közösségi Házat.
Azt javasolja, hogy a két tisztségviselő kapjon meghatalmazást, hogyha két héten belül nem 
jelentkezik, akkor a testületi döntés alapján ideiglenesen függesszék fel a középiskolások 
bejárását a Közösségi Házba addig, amíg nem szerződik.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy vegye tudomásul, hogy az írásban 
kiadott felszólító levél el lett küldve és hatalmazza fel a polgármestert és rajta keresztül az 
alpolgármestert, hogyha amennyiben 2 héten belül nem jelentkeznek a szerződéskötéssel, akkor 
ideiglenesen függessze fel a középiskolások bejárását a Közösségi Házba.

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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

30/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul vette a Pécsi 
Szakképzési Centrumnak küldött felszólító levél tartalmát.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét és alpolgármesterét, hogy 
amennyiben 2017. március 15-ig a KLIK Szigetvári Tankerülete és a Pécsi 
Szakképzési Centrum között a Közösségi Ház használatára nem jön létre 
megállapodás ideiglenes jelleggel felfüggeszthetik a középiskolások Közösségi 
Ház használatát.

Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy az óvoda fűtésénél annyi előrelépés történt, hogy volt 
egy szakmai egyeztetésük. Akkor született meg, hogy május 30-ig csinálják meg. Újból 
tárgyalják a költségvetést, azt a 7,3 millió Ft-ot. Egy héten belül kapnak módosított 
költségvetést és arra fognak szerződést kötni.
Továbbá elmondta, hogy a tanuszodával kapcsolatban a polgármester asszony egyeztető 
megbeszélést fog kezdeményezni a Nemzeti Sportközpontokkal. Mert jelezték, hogy jelentős 
túllépés van a korábbi igényekhez képest.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy van egy probléma a vizes pályázatuk befejezésével 
kapcsolatban. Ha 1 héten belül nem kapják meg az engedélyt, akkor uniós szabálytalansági 
eljárást indítanak és a 32 millió Ft-ot visszakövetelik. Sokáig elhúzódott a közbeszerzési 
dokumentumokat mire elfogadták.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy megkapták az engedélyt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a helyettes államtitkár azt mondta, hogy amennyiben 
olyan visszajelzéseket kap, hogy semmi akadálya az engedély kiadásának, akkor ő úgy veszi, 
hogy teljesítették, amit elvártak tőlük.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy februárban volt TÖOSZ fórum 
Kozármislenyben, amelyen részt vett. A kormányzat részéről is nagy esély van arra, hogy a 
közfoglalkoztatás rendszere úgy átalakuljon, hogy nagyobb differenciálásra legyen lehetőség a 
dolgozók között.
A köztisztviselői illetményalapra 20%-os emelést javasoltak.
Szintén februárban volt az iszapvíztelenítő berendezés műszaki átadása, átvétele is, amelyen 
részt vett.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót 
fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

31/2017. (11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

6./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos anyagot mindenki kézhez 
kapta.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a költségvetésben semmin nem változtattak.
Kérte a testületet, hogy a leírtakkal együttesen fogadja el a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
2017. évi költségvetését.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetését.

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

Kérdés, hozzászólás javasla t nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:

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

Sásd Város Képviselőtestületének

32/2017. (11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi 
költségvetését elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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7./ Sásdi ÁMK 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy azok a módosítások kerültek bele a 
költségvetésbe, amiket megbeszéltek.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi ÁMK 2017. évi 
költségvetését.

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

33/2017, (11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2017. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

8./ Sásd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné 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 

1/2017. (III.1.) önkormányzati rendelete 

Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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9./ Sásd Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi 
pont előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az értékhatárok lettek változtatva.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt közbeszerzési tervet fogadja el.
Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?

Kérdés, hozzászólás javasla t nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének

34/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési 
tervét elfogadta.

Határidő: azonnal, illetve folyamatos 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10./ Fonvódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirendi 
pont előterjesztésére.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy Alsóörsnél egy változás lenne. 
Megbeszélték az iskolával, hogy duplájára emelik az amúgy alacsony 1.000 Ft/nap-os díjat, 
amit konyhai felszereltségek (bútor, evőeszközök, mikrohullámú sütő) beszerzésére 
fordítanának.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt üdülési díjakat fogadja el. A Sásdi Általános Iskola vezetésével 
egyeztetve 14.000 Ft/tumus/fő módosítsa azzal, hogy a 18 év alatti használók 7.000 Ft/tumus 
összeget kötelesek fizetni.

Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?
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Sásd Város Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:

Kérdés, hozzászólás jav asla t nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselőtestületének 

35/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

1. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt fonyódligeti és alsóőrsi üdülő 2017. évi 
üdülési díjakat elfogadta.
2. A képviselő-testület az előterjesztés alapján az alsóörsi üdülő használati díját 
a Sásdi Általános Iskola vezetésével egyeztetve 14.000 Ft/turnus/fő módosítja 
azzal, hogy a 18 év alatti használók 7.000 Ft/tumus összeget kötelesek fizetni.

Határidő: 2017. március 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11./TOP -os pályázati lehetőségek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont 
előterjesztésére.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott anyag a városfejlesztés terve 2-3 évre 
legalább. Az összes TOP-os pályázat, ami őket érinti kiíródott. Összegyűjtötte a korábbi 
döntések alapján, azzal a szándékkal, hogy a politikai vezetés és a polgármester asszony 
egyeztessen ezekről. A pénzösszegeket azért írta oda, hogy legyen miről egyezkedni és 
egyeztetni a Megyei Közgyűlés elnökével. Az elsővel kezdi, ahol az a 150 millió Ft már oda 
lett ítélve a Hegyháti Járásnak, elsődlegesen a piac csarnok építésére. Itt van egy probléma, még 
pedig, hogy ahová szerette volna a testület ezt a piacot, ott egy terület magántulajdonban van. 
A tulajdonilap is bizonyítja, amit el is hozott. Mivel a vasút túl közel van, ezért a város 
építészével megszakértette. Szerencséjük van, mert lehetséges ott piaccsamokot építeni. 
Kellene a testületnek adnia egy felhatalmazást a polgármester asszonynak, hogy tárgyaljon a 
tulajdonosokkal és amilyen gyorsan csak lehet meg kellene venniük a területet.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy tavaly már tárgyalt ebben az ügyben, csak mivel 
a pályázatok elcsúsztak, azért maradt abban a dolog.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy sürgős a dolog, mert júniusig be kell adniuk a 
pályázatot és egy új csarnokot kell terveztetniük nagyon komoly szakaparátussal. Rendkívül 
fontos, hogy legyen területük. Eltudják ismerni a beruházási költség 2%-át vásárlásra.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mind a három tulajdonosnak megvan a 
telefonszáma, ismét egyeztet majd velük, mert a háromból csak kettő lenne benne az eladásban, 
nem tudnak megegyezni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogyha nem lesz hamarosan döntés, akkor el kell menniük 
arról a területről, csak az a baj, hogy nincs hova menni. Mert ekkora létesítményt akárhova nem 
lehet építeni. Akkor marad a vásártér vagy a sportpályán lévő kresz pálya rész.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a sportpályához nem lehet rakni, mert 
oda senki nem fog kimenni. Ahova megbeszélték ott lenne jó helye a csarnoknak.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy mi lenne akkor, ha esetleg nem jutnak velük 
dűlőre, akkor a Deák tér felől adnának helyette nekik területet.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy még azt lehetne, hogy a másik kettő 
személytől megvennék és kiméretnék.

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy ez nem jó, mert egyesíteni kell a három telket eggyé.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az ingatlanban ők lesznek 5/6-od részben a 
tulajdonosok, a telekméret még mindig akkora, hogyha a rendezési tervük engedi, hogy 
megosztják az azok 1/6-át, hogy a sajátjuk mellé essen.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, ha megveszik mind a kettő tulajdonrészét, 
onnantól kezdve ők lennének a társtulajdonosok.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy holnap reggel mindegyiket felhívja és 
mindegyikkel külön-külön egyeztet időpontot.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az a javaslata, hogy a polgármester asszony 
tárgyaljon velük és amikor megmondták, hogy mennyiért adják el, akkor egy zárt ülés keretében 
újra tárgyalnak róla.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület hatalmazza fel a polgármester asszonyt, 
hogy érdeklődje meg a tulajdonosoktól, hogy mennyiért hajlandók a területet eladni és ezt 
követően a testület soron kívül zárt ülésen fogja a továbbiakat megvitatni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy hatalmazza fel arra, hogy 
érdeklődje meg, hogy a piaccsamok építéséhez szükséges területet a tulajdonosok mennyiért 
hajlandók eladni, majd ezt követően a testület zárt ülés keretében fogja megtárgyalni a 
továbbiakat.

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

Kérdés, hozzászólás javasla 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

36/2017.(11.27.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét, 
hogy érdeklődjön utána annak, hogy a piaccsamok építéséhez szükséges 
területet a terület tulajdonosai mennyiért hajlandók eladni Sásd Város 
Önkormányzata részére.
A képviselő-testület az érdeklődést követően zárt ülés keretében fogja a 
továbbiakat megtárgyalni.

Határidő: 2017. április 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a TOP-1.4.1-16 pályázatnál a bölcsődét lehetne 
bővíteni, fejleszteni. A játszóudvarnak a teljes felújítása és esetleg plusz eszközöket is lehetne.

Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az óvodában az udvar, a játékok a bölcsődének lett 
megcsinálva. Tegyék rendbe az óvodának az udvarát. Először számoljanak ki mindent, mert 5 
évvel ezelőtt Vásárosdombón belekerült 20 millió Ft-ba. Ki kell küldeni egy olyan embert, aki 
már tervezett óvodai játszóteret és adja össze, hogy mennyibe kerülnének a játékok.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy ezzel azt mondja, hogy a bölcsődei bővítést húzzák 
ki?
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy igen.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy maximum 40 millió Ft és majd meglátják.
A következő, ami nagyon fontos a zöld város kialakítása, amit a megye szorgalmaz Sásdon. 
Most jelent meg a pályázat, teljesen friss. Amire hasznosan fel lehetne használni pénzt és 
hogyha kapnak is, akkor mik azok a célok, amiket a megye felé lehetne továbbítani. Úgy 
gondolta, hogy már annyit beszéltek a sporttelep felújításáról, hogy az öltözőket az egész házat 
meg lehetne csinálni és ezt mindenképpen tegyék bele. Futópálya, futófolyosó kialakítása. A 
KRESZ park felújítása, már oktatási célokat is szorgalmaz ezen belül. Újítsák fel és akkor 
tényleg működjön. A parkosításra óriási igény van és a játszótér felújítása kompletten, ami már 
egyszer meg lett csinálva. Ennyi lenne a sportpálya rész.
Az új piacnál arra gondolt, hogy ebből a pénzből építsék meg a parkolót és ne a 
gazdaságfejlesztésiből, mert azt elviszi az piaccsarnok. A parkolót, parkosítást tegyék bele ide. 
Az óvodai beruházásként a polgármester asszonyt meg kellene bízni, hogy esetleg a Szent Imre 
út felől az óvoda felé egy parkolót ennek a területnek a megvásárlásával kialakítani, parkosítani. 
Nagy a terület 2000 m2.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ebben az ügyben tárgyalni fog.

Dr. Kaidon Béla jegy ző elmondta, hogy majd a polgármester asszony tájékoztatja a testületet, 
hogy mire jutott.
Pályázati kiírás fenntartható települési közlekedésfejlesztés, helyi kerékpárút kialakítása a 
belterület és az iparterület között. A következő pályázat az önkormányzati épületek energetikai
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korszerűsítése. Itt csak az ingatlanokat szeretné megjegyezni. Az Arad u. 1., ami elbírálás alatt 
van, várják az eredményt. A vízmű épületét is ebből kompletten fel lehetne újítani. A Dózsa u. 
33-at csak akkor, ha a vidékfejlesztési alapba nem kapnak. A Bregó féle ingatlanra rá tudják 
húzni a GYEP-es infrastruktúráns fejlesztést mivel, hogy a GYEP irodát ki kell alakítaniuk, 
akkor nem a Bregó féle ingatlant kellene energetikailag felújítani, hanem el lehetne vinni a 
Rákóczi 41. épületrésznek a felújítására.
Megújuló energiaellátásnál napelemek kiépítse. Állítólag önállóan is lehet pályázni.
Az egészségügyi alapellátás infrastruktúráns fejlesztésénél, Szent Imre u. 14. alatt ügyeleti 
rendelés lenne kialakítva egy közös váróval.
Szociális alapszolgáltatások, ha beadták akkor csinálják meg, mert a belső átalakításokat ebből 
lehet fizetni. Egy mikrobuszt is lehet venni.

Rabb Gvőzöné polgármester elmondta, hogy a jegyző úr 8 pályázatot sorolt fel, de ő azért 
rangsorolta őket. Az első három a legfontosabb. Az első az egészségügyi alapellátás, a második 
a piac és a hannadik a zöld város. Tehát ez lenne a sorrend.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ezen a héten jönnek egy pályázat miatt 
Sásdra ez az energetikai pályázat, a garázssor felújítására. A TÉKA adná be a pályázatot, mert 
a Könyvtár nem adhatja be.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester a nyilvános testületi ülést 
bezárta.

. . .

Rabb Győzőné 
polgármester jegy

33



J E L E N L É T I  Í V

Sásd Varos Önkormányzati Képviselő-testületének 2017. február 27. napján 
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

Rabb Győzőné 

Dr. Jusztinger János 

Hausmann Mária 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd

Urvald Péter



J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2017. február 27. napján 
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére.

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

T ~

Dr. Karakán Béla 

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor István 

Zima István 

Merk Zsolt 

Orsós Józsefné 

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella

Meggyesi Mónika

Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály 
Törvényességi Felügyeleti 
Osztályának képviseletében:

' f 7 i A * * * * ~ '

Babodi Adrienn



Sásd Város P o l g á r m e s t e r é t ő l ______________________
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Tf: 72/576-520., Fax: 72/576-522.

M E G H Í V Ó

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2017. február 27. napján /hétfőn/18.00 órai 
kezdettel közmeghallgatással egybekötött testületi ülést tart, melyre szavazati, tanácskozási 
joggal meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.

Az ülés helye: Közösségi Ház étterme
7370. Sásd, Szent Imre út 27.

N a p i r e n d i  j a v a s l a t :

1. / Beszámoló Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkájáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2. / Képviselői beszámoló a 2016. évi munkáról
Előadó: Képviselők

3. / Sásd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

5. / Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6. / Sásdi ÁMK 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető

7. / A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi költségvetésének elfogadása
Előadó: Babodi Adrienn intézményvezető, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

8. / Sásd Város Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

9. / Sásd Város Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

10. / Fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

11. / TOP-os pályázati lehetőségek
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Kajdon Béla jegyző
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Az 1-3 napirendi pontokat a képviselő-testület közmeghallgatás keretében tárgyalja meg.

A képviselőtestület ülésére tanácskozási joggal meghívandó:
1. / Dr. Karakán Béla a Hegyháti Járási Hivatal vezetője
2. / Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi 
Felügyeleti Főosztály
Törvényességi Felügyeleti Osztálya Pécs
3. / Galambosné Wágner Éva Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
4. / Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
5. / Fodor István a FIDESZ Sásdi Szervezetének elnöke
6. / Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében
7. / Zima István a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnöke
8. / Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője 
9.1 Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
10. / Meggyesi Mónika intézményegység-vezető
11. / Orsós Józsefné külsős bizottsági tag
12. / Jankó Mátyásné külsős bizottsági tag

A 6.1 napirendi ponthoz meghívandó:
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató

A 7./ napirendi ponthoz meghívandó:
Babodi Adrienn intézményvezető

Sásd, 2017. február 22.

Rabb Győzőné s.k. 
polgármester

Kiadmány hiteléül: 
Sásd, 2017. február 22.

Vészi Adriéi
\Jí
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