
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. november 29. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem 
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Rabb Győzőné polgármester, Pál Csaba, Pintér Gábor, Urvald 
Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Szemmelrokné Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Dr. Jusztinger János alpolgármester, Székely Szilárd, Hausmann 
Mária képviselők

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Hatósági Főosztály részéről Dr. Mizsei 
Pétert, továbbá a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal hivatal vezetőjét Dr. Karakán Bélát. 
Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből jelenleg 4 fő van jelen, az ülés határozatképes 
és azt megnyitotta. Dr. Jusztinger János alpolgármester és Gálné Banizs Gabriella ÁMK 
igazgató jelezte, hogy kicsit késni fognak.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett döntött:

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

2. ) Törvényességi felhívás a helyi népszavazási kezdeményezéssel és az SZMSZ 
rendelkezésével kapcsolatosan
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3. ) Helyi adórendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4. ) Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. ) Sásdi Család -  és Gyermekjóléti Központ vezetői pályázatok elbírálása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

6.) ÁMK intézményegység-vezetői pályázat véleményezése 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató
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7. ) GYEP infrastrukturális pályázat beadása, költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8. ) A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás kisvaszari Közösségi Házának nyilvántartási érteken 
való ingyenes tulajdonjog átvétele
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9. ) DRV Zrt.-vel új üzemeltetési szerződések kötése (ivóvízre és szennyvízre), ehhez 
kapcsolódóan Pálé Község és Felsőegerszeg Község Önkormányzataival tulajdonosi 
megállapodás kötése, az iparterületen lévő vízműelemek tulajdonba vétele
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10. ) Kiss Norbert vállalkozó területvásárlási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

11. ) Szociális Szövetkezetek bérleti szerződése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

12. ) Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

13. ) Dél-Zselic Sportegyesület, Szigetvár támogatási kérelme a birkózó szakosztályuk 
működéséhez
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

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

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 2017. október 25-én volt az utolsó testületi ülés. 
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje az iskola téli 
szünetéhez igazodva felmérte a szülő igényeket és mivel senki nem igényelte gyermeke 
számára 2017. december 27. és 2018. január 2. között, ezért a gyerekeket 2018. január 3-tól 
fogadják az óvodában és a bölcsődében. Ehhez Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató 
megküldte a dokumentációkat.
Október 26-án kaptak egy levelet a Földművelésügyi Minisztériumtól, hogy a Hungarikum 
pályázatukat elutasították. Nem feleltek meg a követelményeknek, szakmai értékelésre nem 
voltak méltóak. Bántotta ez a dolog és utána nézett. Azért érvénytelen a pályázatuk ugyanis a 
Település tájegység már létrehozta az Értéktárát, megalakította az Értéktár Bizottságot. A 
Bizottságot nem alakították meg. Ennek utána is nézett és a felolvasta a testület korábban 
meghozott döntését a 28/2015.(11.12.) KTH. számú határozatot. „Sásd Város Önkormányzat 
Képviselö-testülete úgy döntött, hogy a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 
2012. évi XXX. tv. 3. §-ára figyelemmel a települési értéktárat létrehozza, Települési Értéktár
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Bizottságot nem hoz létre. A települési értékek azonosításával, a Települési Értéktár 
létrehozatalával és annak gondozásával, valamint adatainak a megyei önkormányzat részére 
történő megküldésével az önkormányzat intézményeként működő Általános Művelődési 
Központot bízza meg. Az intézmény szakmai munkájának segítésére elrendeli, hogy a kulturális 
tanácsnok vezetésével az AMK szakemberek bevonásával hozzon létre szakmai bizottságot. A 
bizottság alapvető feladata az Intézmény döntéselőkészítése. Ennek keretében a szakmai 
javaslatok, véleményezések készítése. Az AMK döntéséhez a szakmai bizottság egyetértése is 
szükséges. Az AMK a szakmai bizottság, illetve a Települési Értéktárral kapcsolatos döntéseivel 
összefüggésben köteles szabályzatot alkotni, amelyet a Képviselő-testület Humánügyek 
Bizottsága hagy jóvá.
Határidő: a szabályzat elfogadtatására február 28.
Felelős : Gálné Banizs Gabriella az AMK igazgatója, Urvald Péter kulturális tanácsnok”. 
Tehát 2017. február 12. óta ugyan az Értéktár létre lett hozva, de a Megye felé semmilyen 
anyagot nem küldtek és nem is ülésezetek, nem jött létre Értéktár Bizottság. Erre szeretne 
választ kapni, ha már felmerült ez a kérdés.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy Polgármester Asszonnyal pályázati 
lehetőséget kerestek. Beszéltek is róla, hogy a tavalyi Pite -  és Borfesztiválra plusz támogatást 
kaphattak volna. Mivel tavaly a forráskimerülés miatt nem volt lehetőség az idei évben beadták 
a Hungarikum pályázatot a Pite -  és Borfesztiválhoz kapcsolódóan. Amiről döntöttek, hogy 
külön Bizottságot, mint a Városfejlesztési Bizottság és a Humánügyi Bizottság, olyat nem 
hoznak létre. Abban maradtak, hogy a testület tagjai lesznek az Értéktár Bizottság tagjai és kettő 
külsős tagot fognak bevonni. Ehhez kapcsolódóan július hónapban továbbította az óvoda és 
Aljegyző Asszony részére a települési értéktárral kapcsolatos dokumentumokat. Az értéktár 
működését és a szabályzatot valóban a Humánügyi Bizottság nem tárgyalta. Értéktár 
Bizottságot nem hoztak létre, de döntöttek abban, hogy létrehozzák. Ennek a szabályzatának a 
kidolgozásában vett részt, megcsinálta, továbbította, visszajelzést nem kapott. Ennyit tud 
elmondani erről a dologról.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy úgy gondolja, hogy létre kell hozni az Értéktár 
Bizottságot. El kellene kezdeni dolgozni, már csak azért is, hogy a Megye felé tudjanak 
javaslatot tenni. Ez ügyben tenni kell valamit.

Urvald Péter kuiturális tanácsnok elmondta, hogy az lenne a javaslata, hogy az általa 
kidolgozott szabályzatot a Humánügyi Bizottság tárgyalja meg.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy október 26-án a Püspöki Palotába kapott 
meghívást, Baranya Barátainak Köre meghívása volt. Itt a magyar felsőoktatás és a 150 éves 
pécsi egyetem jövője volt a téma. Előadó volt Dr. Horváth Zita Felsőoktatásért Felelős 
Államtitkár. Továbbá mindkét Püspök Úrral is találkozott.
Október 27-én volt a Sásdi Őszidő Klubnak az idősek világnapi rendezvénye. Ezen a 
rendezvényen részt vettek a képviselő-testületnek a tagjai is. Megköszönte az Őszidő Klubnak 
a szervezést, az ÁMK dolgozóinak a segítséget a szervezésben. Külön köszöni Pintér Gábornak 
a zenei szolgáltatást. Még ezen a rendezvényen a Nyugdíjasok Baranya megyei képviselete 
nevében Matics Géza Úr adott át egy „Idösbarát Polgármester” Díjat, amit ő kapott meg. 
Köszöni az Őszidő Klubnak, hogy ő kaphatta meg ezt a díjat, hiszen a Klub javaslatára kapta 
meg.
November 15-én volt az OTP partneri találkozója Pécsen a Kodály Központba. Az új regionális 
igazgatóval Galovics Gábor Úrral is megismerkedett. Havasi Balázs volt a sztár fellépő. Majd 
a műsort követően állófogadás volt.
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November 16-án az összes közfoglalkoztatott részt vett a megyei állásbörzén. A 
közfoglalkoztatottak közül ketten el is tudtak azóta már helyezkedni.
November 8-án a hegyháti járási közbiztonsági egyeztető fórum volt a Baranya Megyei 
Rendőrfőkapitányság szervezésében. Az AMK tárgyaló termében volt ez a fórum. Dakos József 
dandártábornok, megyei rendőrkapitány helyett Dr. Fellegi Norbert rendőrezredes, Bűnügyi 
Rendőrfőkapitányság helyettese volt az előadó. Itt találkozott a Baranya Megyei Polgárőr 
Egyesület új elnökével Cseh Lászlóval, akivel beszélgetett és felajánlotta segítségét, hogy a 
sásdi Polgárőr Egyesület az elkövetkezendő időszakban hatékonyabban tudjon működni. Ezt 
tolmácsolta a sásdi Polgárőr Egyesület elnökének.
Október 30-án rendkívüli testületi ülés volt, ahol a gyalogos-átkelőhely volt az első napirendi 
pont. Megbízták azzal, hogy egy mérnököt kérjen fel, hogy szakvéleményt adjon. Elindult a 
megye szakemberei listáján, rendkívül elfoglaltak ezek a mérnökök. Már a Baranya Megyei 
Önkormányzat segítségét is kérte. Végül Gál János mérnök fog eljönni személyesen a december
14.-i testületi ülésre. Kérdéseket lehet majd neki feltenni a gyalogos-átkelővel kapcsolatosan. 
Ugyan ezen a rendkívüli testületi ülésen volt szó a véleményezés nyilvános pályázat nélküli 
intézményvezetői beosztás ellátásáról, a sásdi általános iskola igazgatójának újabb 5 évre szóló 
pályázat nélküli megválasztásának véleményezéséről. Végül a tantestület véleménye volt a 
döntő, az eredmény az lett, hogy újabb 5 évre pályázati kiírás nélkül megválasztották Kovács 
Lillát az általános iskola igazgatójának. További sok sikert kíván az igazgatónak.
Jelezte, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester megérkezett a testületi ülésre.
Továbbá elmondta, hogy a Szovjetunióba hurcolt politikai foglyok és kényszermunkások 
emlékére beadott pályázatuk sikeres lezárásáról megkapták az értesítést, de újabb 
dokumentumokat kell pótolni.
Beadtak egy pályázatot az „Idősbarát Önkormányzat Díj'* elnyerésére. A pályázaton nem 
nyertek, de Sásd Város Önkormányzata kapott egy oklevelet a pályamunkára.
Jegyző Úrral közösen írtak levelet Pogácsás Tibor Önkormányzati Államtitkárnak a KEOP-os 
EU Önerő Alap támogatással kapcsolatban. A levélben megköszönték az eddigi ÖNHIKI-s 
pályázatukhoz nyújtott állami támogatást is. Erre a levélre olyan választ kaptak, hogy 
elfogadták a pályázatukat. Aztán pénteken megérkezett az EU Önerő Alap támogatás, a 
26.914.618 Ft.
Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az EFOP-9.3.2-16 azonosító számú pályázatuk pozitív 
elbírálással nyert, 243.322.955 Ft összegű támogatást nyertek. Elindultak az egyeztetések az 
MSB Zrt.-vel. Megköszönte az MSB Zrt.-nek a közreműködést és a segítséget. Külön köszönte 
Aljegyző Asszonynak, Jegyző Úrnak, a Hivatal dolgozóinak a munkáját. Továbbá köszöni az 
óvodák és iskolák vezetőinek a munkáját, akik részt vesznek ebben a pályázatban. Gödre és 
Mindszentgodisáról van szó, hiszen a két település is benne van a pályázatban. 2018. március 
1. napjával indul a pályázat.
November 22-én átadásra került a Tűzoltóőrs építésre az építési terület. A területet a Pillér 
Invest Kft., mint kivitelező vette át. A Megyei Katasztrófavédelem is ott volt. Nagy öröm 
számukra, hogy az építkezés elkezdődhetett. Itt szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet, 
hogy a csapadék csatorna építése a város kötelező feladata volt és mivel a piachoz is szükséges 
volt ezt biztosítani, ezért együtt megcsináltatták a kettőt, melynek költségét 1.079. 500 Ft-tal 
kellett kiegészíteni. Ezt a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen 
megbeszélték, megtárgyalták.
November 21-én volt a LEADER-es pályázattal kapcsolatos tájékoztatás az ÁMK épületében. 
Ezen a tájékoztatón hangzott el, hogy az önkormányzatoknak lesz pályázati lehetőségük 
decemberben a zártkerti utak járhatóvá tételére. Településenként 10 millió Ft amire lehet 
pályázni és 200 település fog forráshoz jutni. Véleménye szerint be kellene majd adni a 
pályázatot.
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November 17-én ünnepelte a Skóciai Szent Margit Gondozóotthon a 60. évfordulóját, mely 
rendezvényen részt vett. Ebből az alkalomból megjelent egy évkönyv, melyet Schaffer 
Zsuzsanna Igazgató Asszony írt. A könyvbe nagyon sok sásdi szerepel és Sásd Város 
Önkormányzata is megvan említve.
November 18-án volt a Kolbásztöltő Fesztivál a Sásdi Történeti Tékában. A „Kincses Baranya” 
csapatában vett részt. Nagyon jó volt a hangulat. Egy-két dolgot szeretne tisztázni. Vissza 
hallotta több személytől is, hogy milyen dolog az, hogy a sásdiak nem voltak meghívva erre a 
rendezvényre. Ez egy zártkörű rendezvény volt.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogyha ez a rendezvény nem zártkörű, akkor 
nem tud működni. Nincs olyan engedély, amivel ezt működtetni lehetne.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy akkor ezt előzetesen úgy kell meghirdetni, hogy ne legyen 
félreértés.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ki kellene találni egy jelképes összeget, amivel 
be lehet menni a rendezvényre.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy az alapanyag, amiből a kolbászt készítik 
az azoké a nevező csapatoké, akik ezért fizetnek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy amit Urvald Péter kulturális tanácsnok csinál, az így 
van jól ahogy van. A csapatok így érzik magukat jól, ez a csapatok versenye és egymást látják 
vendégül és nem a várost. Abban igaza van Pál Csaba képviselőnek, hogy akkor azt úgy kell 
meghirdetni, hogy ne legyen félreértés.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy tavaly is zártkörű volt, akkor nem volt probléma.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy szívesen fogadna olyan jellegű ötleteket, 
hogy hivatalosan lehessen tartani ezt a rendezvényt. Olyanba nem szeretne belemenni, ami nem 
felel meg a jogszabályoknak. Konkrétan azért zártkörű ez a rendezvény, mert nem jöhet oda 
akárki és hozhat oda bármilyen húst. De voltak, akik a csapatoknak hoztak süteményt és senki 
nem volt elküldve.

Pintár Gábor képviselő elmondta, hogy zárszóként annyit mondana, hogy olyan rendezvény 
még nem volt Sásdon, ami mindenkinek megfelelt volna.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy november 27-én volt a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat közmeghallgatása, ahol részt vett néhány képviselővel együtt. Sajnos a romák 
részéről nagyon kevesen jöttek el. Megköszönte a Roma Nemzetiségi Önkormányzat egész éves 
munkáját.
November 30-án, az az holnap lesz 18.00 órakor a Közösségi Házban a lakossági fórum a 
településképi arculati kézikönyv kapcsán.
Somogyvári István és Pintér Gábor kereste fel, hogy sajnos nem tudnak tovább a 
kistomaterembe próbálni felújítás miatt és az ő segítségét kérték abban, hogy esetleg a 
Vizitársulat pince részében tarthatják e a próbájaikat. Ideiglenes megállapodást kötött velük, 
hogy a pince részben tarthassák a próbákat.
A mai nap folyamán 9.00 órakor a Komlói Foglalkoztatási Központtól Götzemé Páva Mária 
kirendeltségvezető tartott tájékoztatót a 2018. évi közfoglalkoztatásról. Szigorú lesz a jövő évi 
közfoglalkoztatás, nem lehet több a foglalkoztatotti létszám, mint idén volt, inkább csökkenteni
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kell. Viszont arról kellene most dönteni, hogy a jövő évi járási startmunka programra beadják 
a pályázatot.
Javasolta a testületnek, hogy a 2018. évi járási startmunka programra nyújtsa be a pályázatot. 

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

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

152/2017.ÍXI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2018. évi 
járási startmunka mintaprogramok közül a mezőgazdasági ráépülő programról 
szóló kérelem benyújtását, valamint a program keretében tervezett nagy értékű 
tárgyi eszközök beszerzését támogatja. A mezőgazdasági program keretében 
megtermelt termények egy részét a Sásdi AMK konyháinak adományozza a 
fennmaradó rész pedig szociális alapon a településen élő rászoruló családok 
között kerül szétosztásra.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az Ozsgyán féle ingatlannal kapcsolatban annyit 
szeretne mondani, hogy eddig jó ötletnek tartották annak az ingatlannak a megvásárlását, de 
közbe Dr. Simon Zoltán ügyvéd utána nézett a dolgoknak és nem lenne túl jó ötlet megvenni, 
hogy miért azt majd Jegyző Úr elmondja.
Három nap alatt leköltöztette a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Szociális Szolgálatot 
az Arad u. 1-ből a Szent Imre út 14. szám alatti ingatlanba a felújítás miatt.
A telefonszolgáltatással kapcsolatban Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági 
ülésen beszéltek. Majd Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmond pár dolgot ezzel 
kapcsolatban.
Mai nap folyamán Felsőegerszegen kigyulladt a Faluház. Segítségként a közmunkásit és a 
teherautót rendelkezésükre bocsájtotta. Felajánlotta, hogyha bármiben tud segíteni szóljanak. 
Jövő héten csütörtökön, december 7-én lesz a Mikulás ünnepség. Hasonlóan, mint a tavalyi 
évben. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is 
hozzájárult anyagilag. Minden gyermeknek gyümölcsökből készült csomagot fognak 
ajándékozni. Mai nap folyamán meghívták az alsós gyerekeket az ünnepségre.
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen döntöttek arról, hogy a 
közfoglalkoztatottaknak 5.000 Ft értékben élelmiszercsomagot fognak adni Karácsonyra. Jövő 
csütörtökre el is készülnek a csomagok.
A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen beszéltek a cafeteria juttatásról. A 
Bizottság javaslata az volt, hogy Sásd Város Önkormányzata és intézményei alkalmazásában 
lévő dolgozók számára egyszeri cafeteria juttatást állapítsanak meg, melynek mértéke bruttó 
100.000 Ft/fő. Ebben kellene döntenie a testületnek.
Kérte a testületet, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslatáról 
szavazzanak.
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Megkérdezte van- e valakinek más kérdése, hozzászólása, javaslata?

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

153/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján Sásd Város 
Önkormányzata és intézményei alkalmazásában lévő dolgozók számára egyszeri 
cafeteria juttatást állapít meg, melynek mértéke bruttó 100.000 Ft/fő. A juttatást 
készpénzes formában, de átutalással kell teljesíteni.
A képviselő-testület a juttatást azon aktív kinevezett dolgozók számára 
biztosítja, akiknek az alkalmazása nem pályázat által finanszírozott.

Határidő: 2017. december 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, intézményvezetők

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Emmer Tamástól érkezett egy kérelem a 
Közösségi Ház tornatermének használatára. Ebben nem a képviselő-testületnek kell döntenie, 
hanem az ÁMK igazgatójának, úgyhogy továbbítani fogja Gálné Banizs Gabriellának a 
kérelmet elbírálásra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az Ozsgyáni féle ingatlannal folytatná, amit már 
annyiszor tárgyaltak. Külterületi szántóról beszélnek. Kifüggesztésre került az adásvételi 
szerződés december 28-ig és addig, ha van elővásárlásra jogosult, a törvény sorolja fel, hogy 
kik azok, akkor ezt a szerződést felülírná az elővásárlási jogosultnak a vételi szándéka 
amennyiben bejelentené. Dr. Simon Zoltán ügyvéddel áttárgyalták, hogy az önkormányzat 
hogyan tudna ebbe a dologba beleavatkozni és valamilyen elővásárlási joggal megszerezni ezt 
az ingatlant. Sajnos az önkormányzatnak elővásárlási jogra jogosultsága nincs. Tehát jelen 
pillanatban ebbe a vásárlásba nem tudnak belelépni, ezt a lehetőséget el kell engedniük.
A GYEP támogatási szerződés aláírásra került. Kaptak egy levelet az irányító hatóságtól, mely 
közölte velük, hogy a támogatási szerződés hatályba lépéséhez szükséges feltételeket az 
előírtaknak megfelelően teljesítették. A támogatási szerződésben foglaltak alapján a támogatási 
szerződés hatályba lépésének napja november 23. Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezetőjének 
megköszönte azt a munkát, amit a támogatási szerződés előkészítésében végzett. Már 
hivatalosan is elindult a program október 1-től. Ahogy a támogatási értesítést megkapták, ezzel 
gyakorlatilag megkezdhetik saját felelősségükre a program megvalósítását.
Az Energetikai pályázatukkal csúsznak. Ez már egy elnyert pályázat (81 millió Ft). Az 
előkészítést és a kiviteli terv elkészítését már teljesítették határidőre, mely 1,6 millió Ft-ba 
került. Második ütembe közbeszerzési szakértőt (Túri ügyvédi iroda) és műszaki ellenőrt (Boa 
Árpád) is kiválasztottak, szerződést is kötöttek velük. Ami problémájuk, hogy november 30-ig 
már ki kellett volna választaniuk közbeszerzési eljárás keretében azt a kivitelezőt, akivel 
szerződést tudnak kötni. Sajnos a kiírási tervezetet most kapták meg és így csúszásba vannak. 
Ez azt jelenti, hogy decemberbe rendkívüli ülést kell majd ez miatt tartaniuk. Tegnap kapták 
meg az ügyvéd úrtól a kiírási tervezetet, holnap véleményezni fogják. A véleményezést
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követően megtörténik a kiírás és majd ahhoz a határidőhöz fognak igazodni és majd a testület 
elé jönnek. A kivitelezéssel nem csúszhatnak, mert jövő év szeptember 30-ig meg kell 
valósulnia.
Az uszoda építkezésénél történtek változások, folyik a munka. Ami az önkormányzatot érinti 
és komoly feladata is lesz, hogy a közművesítettséget biztosítsa a szerződés alapján. Ez egy 
engedélyes tervdokumentáció, ami már készen van. A Polgármester Asszony adott megbízást 
egy tervezőnek, akinek erre jogosultsága van. Jelen pillanatban ott tartanak, hogy várják a 
tulajdonosi hozzájárulást. Ami még szintén az önkormányzat feladata lesz, az uszoda köré 
kerítést (téglából) csináltatni, ami több millió Ft lesz, de ezt tervezték. Továbbá még a Hivatal 
udvarában lévő parkolót is meg kell csináltatniuk.
A csapadékvizes pályázatuk, amiben a Megye a konzorciumi partner és a menedzsmenti 
feladatokat ők látják el. Hétfőn fognak egy egyeztető megbeszélést tartani Sásdon, hívják a 
tervezőt is. Jövő tavaszra szeretnék, ha a kivitelező megcsinálná, meg is kell, mivel az uszoda 
a funkcióját teljesen nem fogja tudni ellátni.
Az EFOP-3.9.2-16 kódszámú pályázatukban Sásd kapott a konzorciumi partnerek rovására 
majdnem 600.000 Ft-ot. Ami kiosztásra került költségvetés, majdnem ugyan az, amit a testület 
a pályázat beadásakor ismert és elfogadott. Ez a költségvetés már a támogatási szerződés 
melléklete lesz. Konzorciumi partnerek vannak benne, fel is vannak sorolva. 
Mindszentgodisánál kettő van, a Mindszentgodisai Önkormányzat és a Mindszentgodisai 
Társulás. A Társulásé az Óvoda. Alszámlákra kerül majd a pénz, Sásd 149.965.323 Ft-ot fog 
kapni. A megvalósítás a polgármester kötelessége mindenhol, mert az önkormányzat 
alszámlájára kerül, mint költségvetési szervezet. Megvan az a szakember gárda, aki ezt 
megvalósítja, van szakmai vezető az óvoda részéről Rillné Bukovics Valéria. Az óvoda vezetők 
cs a polgármesterek is megvalósítók lesznek. Ezért anyagi juttatást fognak kapni. December 6- 
án és 13-án is egyeztető megbeszélés lesz az MSB Zrt.-vel együtt. Azért rakták így össze a 
költségvetést, hogy a helyi szakemberek kapjanak ebből megfelelő díjazást, azért a 
többletmunkáért, amit nyújtani fognak. Úgy tervezik, hogy márciusba elindulhatna ennek a 
projektnek a végrehajtása. A fő csapás irány az óvodák és az ottani szakmai közösségek és a 
hátrányos helyzetű gyerekek, családjaik.
A közvilágítási projekttel kapcsolatban majd decemberbe fognak dönteni a szolgáltató 
kiválasztásáról. A holnapi nappal zárul le a beadási határidő. Ahogy a Túri ügyvédi iroda 
összeállítja a szakmai anyagot, úgy a testület ki fogja tudni választani. Sürget az idő, hiszen 
2018. január 1-től az új szolgáltatóval kell indulniuk.
A lakossági fórummal kapcsolatban kiment a Polgármester Asszony tájékoztató és meghívó 
levele. A honlapon fent van színesbe az anyag, kihelyezték a dobozokat is a Könyvtárba és a 
Hivatalba is, ahova a lakosság írásban is beadhatja véleményét.
A Tüzoltóőrsnél új szennyvízgerinc valósult meg engedélyes terv alapján. Áthelyezték közbe 
az ivóvíznyomó vezetéket is. A terület elő van készítve, nekiállhatnak az építkezésnek.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy 2017. november 15-én szerdán 9.00 
órakor részt vett a Pécsi Városházán a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulási Tanács ülésén. 
A Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási programmal összefüggő Önkormányzati Társulás, 
melynek Sásd is tagja. Nagyon sok napirendi pont volt, egyrészt ezeknek a számára tekintettel, 
másrészt pedig arra tekintettel, hogy gyakorlatilag mindegyik gazdasági társasági érdeket 
érintett. Nem gondolná, hogy ezekről nyilvános ülésen számolna be. Annyit mondana el, hogy 
közvetlenül Sásdot érintő kérdés és döntés nem született. Valamennyi döntését a Tanács 
egyhangúlag hozta meg.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető tisztelettel köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsági ülésen is tárgyalták a már elég régóta
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Rákóczi út 38. szám alatti ingatlan lebontásra került. 
Megkérdezte, hogy elhangzott ez a dolog?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azért nem beszélt erről, mert ezelőtti testületi 
ülésen bejelentette, hogy a kivitelező azt mondta, hogy november végéig végezni fog. 
Egyenlőre a kivitelező nem adott át teljesen tiszta területet.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a lebontás kapcsán jutott eszébe, hogy az uszoda 
kerítése téglafal lesz és a Rákóczi út 38. szám alatti ingatlanból lebontott téglákból lehetne 
kerítést építeni. Sok helyen látott olyat, hogy rusztikus tágiákat használnak fel. Véleménye 
szerint érdemes lenne vele foglalkozni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy egyeztetnek majd velük, de ami a kivitelezőnek 
előírás, azt nekik is követni kell.
Javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót fogadják el.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

154/2017.(XI.29.) 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

2.) Törvényességi felhívás a helyi népszavazási kezdeményezéssel és az SZMSZ 
rendelkezésével kapcsolatosan 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az előterjesztésben csatolták a törvényességi 
felhívást. A májusban alkotott helyi népszavazásos rendeletük nem felel meg a 2013-ban 
alkotott népszavazási törvény előírásainak. Nem sikerült elsajátítania az új törvény 
szellemiségét és ebből kifolyólag hagyta benne a korábbi szabályozásnak az elejét. Holott az új 
törvény nem teszi lehetővé, hogy a képviselő-testület válasszon aközött, hogy mikor írja ki a 
népszavazást. Tekintve, hogy korábban 15% volt a minimum feltétel és 25%-os volt a kötelező

beszélt telefonszolgáltató váltásról. Az általuk meghívottak közül, két szolgáltató jelentkezett a
felhívásukra a Vodafone és a Telekom. Úgy döntöttek és azt javasolják, hogy szerződést mind
a két szolgáltatóval lehessen kötni. Ennek megfelelően a lakosságot értesíteni fogják.
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erejű szám, ezért úgy gondolja, hogy a rendeletbe most szereplő 20% az egy középérték. Miután 
a törvény is ennek a számnak a megalkotásában a 10%-ot és a 25%-ot tűzi ki eléjük, annak is 
bőven megfelelnek, hiszen középértéken vannak. Ez azt jelenti, hogy az 1800 választópolgárból 
360 csatlakozás szükséges egy helyi népszavazás kezdeményezéséhez.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet tervezetet fogadja 
el.

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

Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül -  az 
alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Képviselő-testületének 

10/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

A helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló 4/2017.(V.16.) önkormányzati rendelet
módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3.) Helyi adórendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy valamit tenniük kell az építményadó 
szabályozásával kapcsolatban. Vagy hagyják a jelenlegi helyi szabályukat, ez eset azt fogja 
eredményezni, hogy a törvény erejénél fogva az építményadó hatálya alá kerülnek, 
építményadó kötelesek lesznek január 1-től a reklámhordozók. Ha nem módosítják a tételt, 
hanem csak az erre való utalást fogadják el, akkor olyan 100 Ft/m2 tétel, ugyan úgy, mint az 
építmények esetében. Ezzel szemben akár meg is emelhetik a reklámhordozó esetében az 
adóalapot. A maximális tételhez képest 1000 Ft-os megállapítás is jogszerű lenne, bevezethető 
lenne. Aztán lehet egy „C” változatban mentességet is biztosítani.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a „C” változatban azért van logika, mert utal már egy 
olyan rendelet tervezetre, ami még nincs elfogadva. Ez a rendelet tervezet megmondja, hogy a 
központi és a történeti városrészben reklámtábla kihelyezése tilos. Olyan, amiben érdemben 
tudnának pénzt beszedni 4 tábla van a környezetükben és amik maradhatnak is.
Javaslata, hogy a „C” változatot támogassa a testület.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületet, hogy a helyi adórendeletet a „C” változat 
szerint módosítsa, miszerint valamennyi reklámhordozót mentesít az adózás alól.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

155/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az építményadó 
felülvizsgálata tárgyában kiadott jegyzőkönyv mellékleteként csatoltak alapján 
a „C” változatot támogatja, miszerint 2018. január 1. napjától kezdődően a 
település üzleti életének élénkítésére valamennyi reklámhordozót mentesít az 
adózás alól.

Határidő: rendelet elfogadásának napja 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt helyi adókról szóló rendelet tervezet „C” változatát fogadja el.

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

Kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak.

Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül -  az 
alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

11/2017.(XI.30.) önkormányzati rendelete

A helyi adókról szóló ll/2015.(X.l.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4.) Helyi Esélyegyenlőségi Terv felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az 5 évre alkotott Helyi Esélyegyenlőségi Program 
visszalévő 1 évére kell a felülvizsgálati kötelezettségüknek eleget tenni, hiszen újabb 2 éves 
időszak járt le. A települések a települési Helyi Esélyegyenlőségi Fórumon részletesen 
megvitatták és a Humánügyi Bizottság is megtárgyalta. Két féle dologban kell változtatást, 
döntést hozni. Az egyik a nappali ellátás, mint kitűzött cél megvalósult, tehát az előírt időnek 
eleget is tettek. A másik, amit 2017. december 31-ig teljesíteni kell az pedig az összes 
középületüknek a teljes akadálymentesítése.
Arra kérte a testületet, hogy fogadja el így a program felülvizsgálatát.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületet, hogy fogadja el a Helyi Esélyegyenlőségi 
Terv felülvizsgálatát.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

156/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Helyi 
Esélyegyenlőségi Program áttekintését, felülvizsgálatát és a következő döntést 
hozta:
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 119/2013.(XI.13.) számú 
határozatával fogadta el a Helyi Esélyegyenlőségi Programot. A 
képviselőtestület az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltaknak megfelelően, 
a kétévente előírt áttekintésnek eleget tett, a program határidőre megvalósult 
intézkedéseinek teljesítését elfogadja, a folyamatban lévő intézkedések 
határidejét módosította. A képviselő testület az áttekintett Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a felülvizsgált Intézkedési Tervvel egységes 
szerkezetben elfogadja.

Határidő: 2018. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző/HEP referens

5.) Sásdi Család -  és Gyermekjóléti Központ vezetői pályázatok elbírálása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy két pályázó adta be pályázatát az intézmény 
vezetői feladatok ellátására. Az egyik Nagy Szilvia, aki a jelenlegi megbízott intézményvezető 
a Központban, a másik pedig Gábomé Siska Mariann. Mind a két pályázó részt vett a 
Humánügyi Bizottsági ülésen, ahol meg is hallgatták őket.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy mindkét pályázó pályázata megfelelt a kiírt 
feltételeknek. A Humánügyi Bizottság azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy Nagy Szilvia 
pályázót nevezze ki, mivel vezetői tapasztalata van, jelenleg is ő a megbízott intézményvezető.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy a Humánügyi Bizottság javaslatáról 
szavazzanak.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testületének

157/2017. (XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Humánügyi Bizottság 
javaslatával egyetértve a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezetői feladatok ellátásával a lefolytatott pályázat alapján Nagy 
Szilvia 7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 21. szám alatti lakost bízza meg 2018. január 1. 
napjától határozott időre, 2022. december 31. napjáig.
135/2017.(X.25.) KTH számú határozatára tekintettel a képviselő-testület Nagy 
Szilvia intézményvezető vezetői pótlékát a GYEP pályázat miatt megnövekedett 
feladatokra tekintettel 2018. január 1. és 2022. szeptember 30. között 500 %- 
bán, 2022. október 1. és 2022. december 31. között 250 %-ban határozta meg.

Határidő: 2018. január 1.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

r

6.) AMK intézményegység-vezetői pályázat véleményezése 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató elmondta, hogy megtörtént mindkét pályázónak a 
meghallgatása. Mindkét pályázónak a pályázata érvényes volt, szakmai és végzettség 
tekintetében is.
Meggyesi Mónikát javasolja a meghirdetett intézményegység-vezetői munkakör 
betöltésére.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy azért nem fog egyetérteni a javaslattal, 
mert mind a két pályázót szerette volna támogatni a szavazatával, ha pályázatot bíráltak volna 
el. Tehát mind a két pályázót tudná támogatni és ezért nem fogadja el a javaslatot.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy neki is mind a két pályázó tetszett.
Kérte a testületet, hogy Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató javaslatáról szavazzanak.

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

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

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

158/2017. (XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete egyetért Gálné Banizs Gabriella 
ÁMK igazgató javaslatával, mely alapján a Sásdi Általános Művelődési Központ 
Városi Könyvtára és Művelődési Központja intézményegység-vezetői 
munkaköri feladatok ellátására a pályázati kiírásban meghatározottak szerint 
Meggyesi Mónika 7370 Sásd, Hársfa u. 1. szám alatti lakost bízza meg.

Határidő: közlésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

7.) GYEP infrastrukturális pályázat beadása, költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy szakmai szempontok alapján szétosztották a pénzt. 
Ahhoz, hogy fejlesztési, felújítási feladatokat ingatlanon eltudjanak végezni, kell műszaki 
dokumentáció és kellett volna még szakmérnök is. Nagyon nehéz szakértőt találni. Végül is 
Boa Árpád építészmérnök állt rendelkezésükre, aki az óvodánál volt tervező mérnök. A 
műszaki dokumentációt sikerült összeállítaniuk. Ha elfogadja a testület, akkor holnap 
elektronikusan beadják a pályázatot. A projekt előkészítés a járulékkal együtt 3 millió Ft. 
Azoknak a szakembereknek, résztvevőknek lesz kifizetve megbízási díjjal, akik ezt a pályázatot 
szakmailag előkészítették. Ebből az összegből 6 személy fog kapni. 2 műszakos kolléga, abból 
az egyik a projektmenedzser, pénzügyi vezető, mb. intézményvezető, Gyerekesély Iroda vezető 
és a jegyző. Az előkészítő munkákban természetesen részt vett a Polgármester Asszony is. Az 
ingatlan felújításokat vele együtt és közösen hozták össze, alakították ki és a tervező mérnökkel 
is többször tárgyalt. Ha 100 millió Ft-ból indulnak ki, annak a 15%-át lehet felhasználni, 
minden féle dokumentációra, átjárható 15 millió Ft, melyből 5 millió Ft-ot áttettek a dologira. 
Nagy Lajos László lesz a pénzügyi vezető és Bódog Tamás a műszaki vezető. Már tavaly 
megvitatta a testület, hogy lehetőleg a sportpálya épületével kellene valamit csinálni és a 
játszótérrel. Ezért a mérnökkel közösen a következőkben sikerült megegyezni. Az épület 
részleges felújításáról beszélnek, a vizesblokkot teljesen felújítják, de egy akadálymentes 
vizesblokkot is kialakítanak a mostani tárgyalónak egy részéből. A másik oldalára pedig egy 
teakonyha lesz. A tárgyaló is fel lesz újítva, tetőszerkezet, oldalszigetelés, amely egy 
foglalkoztató lesz, ahol az intézményük és a Gyerekesély Iroda a gyerekekkel és családjaikkal 
foglalkozik. Innentől kezdve ők az épületnek a használói. A pályázatból be is rendezik a 
tárgyalót (székeket, asztalokat...stb.). A szennyvizet rákötik a gerincre, ez is benne van az 
ajánlatba. 5 évig muszáj a program alá rendelni az épületet. A játszótér 12-13 millió Ft-ba fog 
kerülni, de nagyon modem játszótere lesz a városnak. A Gyerekesély Iroda felújítását pótlólag 
tették bele, mely 7.150.000 Ft. Ez annak köszönhető, hogy Bikallal sikerült egyezségre jutniuk. 
A szakmai programba benne van a bikali hűtőház, de nem fix ingatlanba, hanem egy mobil 
hűtőt tesznek be, melynek 5.100.000 Ft az ára. Viszont 16 millió Ft volt az előkészítésbe

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
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beirányozva. Ami megmaradt összeg az értelemszerűen Sásdnak jött át és abból a Gyerekesély 
Irodába fogják az egész fűtést korszerűsíteni. Az ingatlanfelújítások végére ért, a többi mind 
eszközbeszerzés.
Arra kéri a testületet, hogy adja be az infrastrukturális pályázatot és a kiadott anyag alapján 
fogadja el a pályázat tervezett költségvetését.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az utolsó pillanatban is változtattak 
a költségvetésen, tehát 99.975.266 Ft a vége, amit a testületnek el kellene fogadni. Még annyi, 
hogy az említett irodára tudtak átcsoportosítani új nyílászárókra és villámvédelem 
kidolgozására.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte a Gyerekesély Iroda vezetőjének Gábor Gyulának 
a munkát és a sok egyeztetést.
Javasolta a testületnek, hogy adja be az infrastrukturális pályázatot és fogadja el a pályázat 
tervezett költségvetését, melynek teljes összege 99.975.266 Ft.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

159/2017.fXI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EFOP- 
2.1.2-16 kódszámú „Gyerekesély programok infrastrukturális háttere” 
című felhívásra, továbbá elfogadja a pályázat tervezett költségvetését, melynek 
-a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt anyaghoz képest (GYEP Irodának új 
nyílászárócseréje és villámvédelemének kidolgozása)- teljes összege 99.975.266 
Ft.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat beadására.

Határidő: 2017. november 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

8.) A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás kisvaszari Közösségi Házának nyilvántartási 
érteken való ingyenes tulajdonjog átvétele 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 
november 9.-ei ülésén hozta meg azt a döntését, hogy a tulajdonában álló kisvaszari Közösségi 
Házat Sásd Város Önkormányzata javára, mint feladatátvevőnek nyilvántartási értéken való 
átvezetéssel, ingyenesen átruházza. A Tanács arra kérte Sásd Város Önkormányzatát és egyúttal
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javasolta is, hogy fontolja meg annak lehetőségét is, hogy a pályázati program lezárását 
követően Kisvaszar Község Önkormányzata javára tovább ruházhassa az ingatlan 
tulajdonjogát. Az ügyvéd által erre készült egy szerződés tervezet az ingatlan tulajdonjogának 
ingyenes átruházásáról, mely kiosztásra is került a képviselő-testületi tagok részére.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kisvaszari Közösségi Ház 
tulajdonjogát nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen vegye át a Sásdi Többcélú 
Kistérségi Társulástól, továbbá a tulajdonjog ingyenes átruházásról szóló ügyvéd által 
szerkesztett szerződés tervezetet pedig változtatás nélkül hagyja jóvá.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

160/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Többcélú Kistérségi 
Társulás Tanácsának a kisvaszari Közösségi Ház tulajdonjogát térítésmentes 
átruházásának tárgyában hozott 9/2017.(XI.9.) számú határozata alapján a 
Társulás tulajdonában álló kisvaszari belterületi 180. hrsz-ú, kivett Közösségi 
Ház, udvar megnevezésű 1288 m2 területnagyságú ingatlanának tulajdonjogát a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. §-ának rendelkezéseire 
is figyelemmel nyilvántartási értéken való átvezetéssel, ingyenesen átveszi. A 
képviselő-testület kijelenti és egyben kötelezettséget vállal, hogy a nevezett 
ingatlan révén ellátott feladatokat is átveszi. Az EFOP-1.4.2-16-2016-00023 
azonosító számmal nyert pályázattal október 1. napjával további 5 évig az 
ingatlan igénybevételével folytatja a szakmai feladatok ellátását, finanszírozását. 
Tehát az ingyenes tulajdonjog átvétellel együtt feladat átadás átvétel is történt. 
A képviselő-testület az írásos előterjesztésben csatolt tulajdonjog ingyenes 
átruházásról szóló Dr. Simon Zoltán ügyvéd által szerkesztett szerződés 
tervezetet változtatás nélkül jóváhagyja, felhatalmazza polgármesterét a 
szerződés aláírására.
A képviselő-testület a Társulási Tanács döntésére is figyelemmel kinyilvánítja 
azon szándékát, hogy a hivatkozott nyertes pályázattal megvalósított szakmai 
program lezárását követően Kisvaszar Község Önkormányzata kérésére tovább 
ruházza térítésmentesen az ingatlan tulajdonjogát az önkormányzat javára.

Határidő:2017. december 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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9.) DRV Zrt.-vel új üzemeltetési szerződések kötése (ivóvízre és szennyvízre), ehhez 
kapcsolódóan Pálé Község és Felsőegerszeg Község Önkormányzataival tulajdonosi 
megállapodás kötése, az iparterületen lévő vízműdéinek tulajdonba vétele 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a jelenlegi üzemeltetési szerződésük meg fog szűnni 
és teljesen újat fognak kötni a jelenlegi szolgáltatóval. A szolgáltató csak olyan szerződés 
tervezetet adhat a kezükbe, amit a Hatóság is jóváhagy. Sásd-Palé közös vízmű rendszerré 
alakult át. A paléi vízmű rendszert lezárták, mert Sásdról kapják a vizet. Mivel Sásd adja a 
vizet, ezért ténylegesen egy vízműként működik. Egy üzemeltető van, és innentől kezdve a 
megbízó is egy kell, hogy legyen. Ezért kell egyszer egy új bérleti üzemeltetési szerződés Sásd 
és Pálé vonatkozásában és ehhez kapcsolódóan kell a tulajdonosok között is egy megállapodás, 
amely Pálé és Sásd között a törvény alapján kötteti, ami úgy szól, hogy megállapodás 
viziközmű-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről. Ez azért 
fontos, mert a törvény erre kötelezi őket, ezt is szavazással el kell fogani. A tulajdoni 
részarányok százalékosan ki vannak mutatva nyilvántartásukból. Túlnyomó többségben 
Sásdnak van részaránya, ezért a képviseletei joga a törvény erejénél fogva is Sásdot illeti meg 
és ezt szerződés formájában is rögzítették.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Pálé Község Önkormányzatával 
közös ivóvízellátó-rendszer képviseleti kérdéseiről Pálé Község Önkormányzatával kössön 
tulajdonosi megállapodást.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

161/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pálé Község 
Önkormányzatával közös ivóvízellátó-rendszer (DRV V 524) képviseleti 
kérdéseiről Pálé Község Önkormányzatával tulajdonosi megállapodást köt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Gyözőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Pálé község Önkormányzatával 
közös ivóvízellátó-rendszer üzemeltetésére kössön új bérleti-üzemeltetési szerződést a DRV 
Zrt.-vel.
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Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

162/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pálé község Önkormányzatával 
közös ivóvízellátó-rendszer (DRVV 524) üzemeltetésére új bérleti
üzemeltetési szerződést köt a DRV Zrt.-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési 
szerződés és az annak mellékletét képező használati díj elszámolási, valamint 
gördülő fejlesztési terv elkészítésére vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Felsőegerszegnél sajátos helyzet van. 
Felsőegerszegnek van szennyvízelvezető rendszere, de nincs tisztítója. Sásd annak idején 
nyilatkozott, hogy hajlandó fogadni a saját tisztítójába. A jogszabályok azt mondják, hogy ez 
is egy egységes vízmű, tehát közös, mivel ők fogadják és tisztítják Felsőegerszeg szennyvizét. 
Tehát közös tulajdonba szállt át. Jelenleg magán vezetékbe folyik bele a felsőegerszegi 
szennyvíz. Erre külön szerződés volt még a Pécsi Vízművel. Csak akkor tudják az iparterület 
víz, szennyvíz vezetékét üzemeltetni, ha az közcélú és az önkormányzat tulajdonába kerül át. 
Jelen pillanatban ez a magán vezetéknek minősülő vezeték, ami az iparterületeken fut, a magán 
út mellett sehol senkinek a könyvelésében nincs nyilvántartva. Az önkormányzat 2008-ban 
kötött egy megállapodást, hogy elismerték közös tulajdonnak, de Sásd járt el mindenki nevében 
és kötötte meg az üzemeltetési szerződést az akkori szolgáltatóval, a Pécsi Vízművel. Mellette 
bejegyeztették a vezeték szolgalmi jogot is ezekre a kérdéses területekre. A törvény azt mondja, 
hogyha senkinek sincs a tulajdonában a vízmű, abban az önkormányzat, mint közszolgáltató 
tulajdonába kerül át. Mivel senkinek nincs a tulajdonban, ezért kötelességük azzal a 
lehetőséggel élni, hogy kinyilvánítsa Sásd Város Képviselő-testülete, hogy ezt tulajdonba veszi, 
mert jelenleg is ő az üzemeltető és közcélú feladatokat lát el az egész iparterületen. Azt is 
előírják a jogszabály értelmében, hogy mivel a DRV értékeli náluk a vagyont, ezért tegye meg 
erre a szakaszra is. Ha ezt a határozatot meghozza a testület, akkor onnantól a sásdi és a 
felsőegerszegi szennyvíz rendszer részévé válik a szennyvíz vezetéke, az ivóvize pedig a sásdi 
ívó víz rendszer részévé válik teljes egészében.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy vegye tulajdonba a magán utak alatt 
húzódó ivóvíz és szennyvíz vezetékeket és a hozzá tartozó berendezéseket.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testületének 

163/20174XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megvizsgálva a sásdi közcélú víziközmű 
létesítmények üzemeltetésével kapcsolatos vagyoni kört és jogi feltételeket, megállapítja, hogy 
a Sásd, Ipari út ellátását biztosító, a sásdi 1504/1. és 1513/1. hrsz, továbbá a felsőegerszegi 
601/4. hrsz-ú, Sásdi Agro Zrt. tulajdonában lévő magánutak alatt húzódó ivóvíz és szennyvíz 
vezetékek és hozzá tartozó berendezések, műtárgyak üzemeltetésére 2008. április 14-én kötött 
megállapodásban foglaltak szerinti üzemeltetési feltételek a törvényi változások miatt már nem 
állnak fenn. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) bekezdése 
értelmében víziközmü kizárólag az állam vagy települési önkormányzat tulajdonában állhat. A 
szolgáltató csak ezen törvényi feltételek alapján biztosíthat közcélú üzemeltetést. A képviselő- 
testület megállapítja, hogy a nevezett ingatlanok alatt húzódó víziközművek közcélúak, mivel 
az iparterületen lévő vállalkozások részére ezen keresztül biztosított a víziközmű-szolgáltatás, 
továbbá Felsőegerszeg község szennyvízvezetéke is ezen vezetékszakaszra csatlakozik rá. A 
hivatkozott törvény 79. § (2) bekezdésére figyelemmel megállapítható, hogy a magánút 
tulajdonosának és az iparterület tulajdonosainak az érintett víziközmü-szakaszra kimutatott 
nettó könyv szerinti vagyonértékük nincs. A hivatkozott megállapodás is elismeri és egyben 
felhatalmazza az önkormányzatot a közcélú üzemeltetési szerződés megkötésére az akkori 
vízmű-szolgáltatójával. A nevezett magántulajdonban lévő ingatlanokra vízvezetési szolgalmi 
jog lett bejegyezve, melynek jogosultja Sásd Város Önkormányzata. Mindezen körülményekre 
tekintettel megállapítható, hogy Sásd Város Önkormányzata közcélú szolgáltatást nyújt az 
iparterület tulajdonosai felé. A hivatkozott törvény 79. § (2) bekezdése alapján Sásd Város 
Önkormányzata, mint az ellátásért felelős a nevezett ingatlanok alatt húzódó ivóvíz- és 
szennyvízvezetéket teljes hosszában azok gépészeti és valamennyi tartozékával együtt 
tulajdonba veszi annak érdekében, hogy továbbra is folyamatosan és jogszerűen tudja a 
szolgáltatást biztosítani. Felkéri a DRV Zrt. szolgáltatót, hogy az érintett vízi közmű-szakaszt 
értékelje fel, és ezen értékelés alapján a képviselő-testület elrendeli az önkormányzat 
vagyonában történő feltüntetését és a nyilvántartásba vételét. Az ivóvíz-vezeték a 
nyilvántartásban vételt követően a Sásd-Palé közcélú ivóvíz közműrendszer szerves részévé 
válik. A szennyvíz-vezeték tartozékaival együtt a Sásd-Felsőegerszeg szennyvíz elvezető és 
tisztító rendszer részévé válik.
A képviselő-testület ezen döntésére figyelemmel kívánja a DRV Zrt szolgáltatóval az új, 2018. 
január 1-jétől hatályos üzemeltetési szerződéseket megkötni.

Flatáridő: szerződéskötésre azonnal 
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ugyan úgy, mint Pálénál Felsőegerszegnél is van egy 
együttműködési megállapodás, csak az a szennyvízzel kapcsolatosan. Megállapodás 
viziközmü-rendszeren tulajdonjoggal rendelkező ellátásért felelősök képviseletéről Sásd- 
Felsőegerszeg Önkormányzat vonatkozásában, kimondottan a szennyvíz tisztító és a szennyvíz 
rendszerre vonatkozóan.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Felsőegerszeg Község 
Önkormányzatával közös szennyvízelvezető és tisztító rendszer képviseleti kérdéseiről 
Felsőegerszeg Község Önkormányzatával kössön tulajdonosi megállapodást.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

164/2017.OCI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Felsőegerszeg Község 
Önkormányzatával közös szennyvízelvezető és tisztító rendszer (DRV S 508) 
képviseleti kérdéseiről Felsőegerszeg Község Önkormányzatával tulajdonosi 
megállapodást köt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi megállapodás 
aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a következő, amibe döntenie kell a testületnek az a 
bérleti-üzemeltetési szerződés közcélú szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep 
működtetésére Felsőegerszegre vonatkozóan. Ugyan azt tudja elmondani, mint Pálénál. 
Ugyanazok a szabályok vannak, kötelező érvényűek és a jelenlegihez képest sincs benne 
változás.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Felsőegerszeg község 
Önkormányzatával közös szennyvízelvezető és tisztító rendszer üzemeltetésére kössön új 
bérleti-üzemeltetési szerződést a DRV Zrt.-vel.

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

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testületének

165/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Felsőegerszeg község 
Önkormányzatával közös szennyvízelvezető és tisztító rendszer (DRV_S_508) 
üzemeltetésére új bérleti-üzemeltetési szerződést köt a DRV Zrt.-vel.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti-üzemeltetési 
szerződés és az annak mellékletét képező használati díj elszámolási, valamint 
gördülő fejlesztési terv elkészítésére vonatkozó megállapodás aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10.) Kiss Norbert vállalkozó területvásárlási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy Kis Norbert már egyszer adott be kérelmet 2017. 
januáijában is. Az iskola volt gyakorlókertjét szeretné megvásárolni. Ebben azóta sem 
döntöttek és most újra érkezett részéről kérelem ezzel kapcsolatban. A kérelmébe összeget nem 
írt, ezért beszélt vele telefonon. Ekkor elmondta neki, hogy felértékeltették az érintett területet 
és az értékbecslés bruttó 575.000 Ft-ról szól, ez alatt nem szeretné az önkormányzat eladni a 
területet. A kérelmező végül az értékbecsült áron megvásárolná a területet.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a tulajdonában lévő 011/3. hrsz-ú 
külterületi szántó megnevezésű területet értékesítse a Normagép Kft. ügyvezetője Kis Norbert 
részére bruttó 575.000 Ft-ért.

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

166/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában lévő sásdi 
külterületi 011/3. hrsz-ú 4656 m2 területnagyságú szántót és rajta lévő 33 m2 
területnagyságú gazdasági épületet a NORMAGÉP Kft. ügyvezetője Kis 
Norbert Sásd, Rózsa u. 3. szám alatti lakos részére értékesíti az előzetesen 
hivatalosan felértékelt áron, az az bruttó 575.000 Ft összegért.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződés 
megkötésére, aláírására.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

11.) Szociális Szövetkezetek bérleti szerződése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy előterjesztésként kiküldték Várady Péter levelét. 
A levélben leírja, hogy felvette a kapcsolatot az érintett szociális szövetkezetek elnökeivel és 
az önkormányzat által küldött levélben foglaltakban felajánlott kedvezményt elfogadták és 
elkezdték az új székhely keresését. A kérése Várady Péternek, hogy a szövetkezetek fizetési 
kötelezettségüket 2017. december 31-ig rendezhessék és hogy addig még Sásd lehessen a 
székhelyük. A Luminitza Szociális Szövetkezet elnöke jelezte Várady Péter felé, hogy az 
önkormányzat részére 2016. május 3-án utalt.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy mindhárom szociális szövetkezet fizetési halasztást 
kér 2017. december 31-ig. Mindegyik szövetkezet esetében az volt a testület döntése, hogy 
2016. szeptember 30-al javasolják közös megegyezéssel felbontani a szerződést, hogy a 
hátralékuk tovább ne nőjön. Illetve azt kérték, hogy addig használhassák székhelyként a sásdi 
címet. A szövetkezetek köszönettel fogadták a közös megegyezést.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy engedélyezze 2017. december 31- 
ig a Szociális Szövetkezet részére a bérletidíj hátralékuk megfizetésére a fizetési halasztást, 
továbbá 2017. december 31 -ig

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi
határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

167/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Luminitza Szociális 
Szövetkezet, az Arbejder Szociális Szövetkezet és a Munkaóra Szociális 
Szövetkezet részére kérelmüknek megfelelően a bérletidíj hátralékok 
megfizetésére 2017. december 31. napjáig fizetési halasztást engedélyez. A 
közös megegyezéssel megszűnt bérleti szerződésekre tekintettel a képviselő- 
testület hozzájárul ahhoz is, hogy legkésőbb 2017. december 31-ig a fenti 
Szociális Szövetkezetek a Sásd, Szent Imre út 14. székhelyet használják. Ezt 
követően a székhely-használatot az önkormányzat nem engedélyezi.

Határidő: 2017. december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

12.) Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság hétfőn megbeszélte, megvitatta.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető meg vitatta a Pénzügyi Bizottság a Sásdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat támogatási kérdését. A Nemzetiségi Önkormányzat működésre 
használná fel az összeget. A Pénzügyi Bizottság 100.000 Ft támogatást szavazott meg részükre.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy támogassa Sásd Város Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat működését 100.000 Ft-tal.

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

168/2017.(XI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sásd Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat működéséhez 100.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt 
2017. évre.

Határidő: 2017. december 20.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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13.) Dél-Zselic Sportegyesüké,, Szigetvár támogatási kérelme a birkózó szakosztályuk 
működéséhez
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy kérelem érkezett a Dél-Zselic Sport Egyesület, 
Szigetvár Tomsics István Úr részéről. Az év elején már kaptak egy kérelmet, de akkor azt 
mondták, hogy ÖNHIKI függvénye és majd visszatérnek rá. A birkózó szakosztály Szigetvár 
székhellyel működik. A kérelembe az Egyesület a sásdi birkózók részére működési támogatást 
kért. A Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta ezt a kérelmet és 
50.000 Ft-ot javasolt.

Rabb Győzőné polgármester megkérdezte a testület tagjait, hogy ki támogatja a Dél-Zselic 
Sport Egyesület, Szigetvár kérelmét?

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

Sásd Város Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással és ellenszavazat nélkül az 
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

169/2017.fXI.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Zselic Sport Egyesület 
támogatási kérelmét elfogadja és 50.000 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyújt az Egyesület sásdi működéséhez.

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

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester mindenkinek megköszönte

jegyző
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