
J e g v z ő k ö  n v v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. május 29. napján tartott képviselő-testületi
ülésről.

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

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

Igazoltan távol: Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pintér Gábor képviselő.

Rabb Gvőzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. Dr. Jusztinger János alpolgármester és Pintér Gábor 
képviselő jelezték, hogy egyéb elfoglaltságuk miatt nem tudnak részt venni a mai testületi 
ülésen.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalják meg: 

Sásd, Fáy A. utca és Kossuth L. utca ivóvíz rekonstrukciója
Ajánlattételi felhívás a Kbt. 115. §. szerinti nyílt eljárás keretében az önkormányzat 
EFOP-2.1.2-16-2017-00023. projektje keretében megvalósítandó építési beruházáshoz 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről
Sásdi Sportegyesület beszámolója a 2018. évi támogatásokról
Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi
Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről
Székely Szilárd kérelme önkormányzati belterületi ingatlan vásárlására.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

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

1. / Sásd, Fáy A. utca és Kossuth L. utca ivóvíz rekonstrukciója
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

2. / Ajánlattételi felhívás a Kbt. 115. §. szerinti nyílt eljárás keretében az önkormányzat
EFOP-2.1.2-16-2017-00023. projektje keretében megvalósítandó építési beruházáshoz 
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

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

4. / Sásdi Sportegyesület beszámolója a 2018. évi támogatásokról
Előadó: Deák Attila elnök

Gáspár János elnökségi tag
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5. / Beszámoló a az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi
Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről 
Előadó: Nagy Szilvia intézményvezető

6. / Székely Szilárd kérelme önkormányzati belterületi ingatlan vásárlására
Előadó: Székely Szilárd polgánnester

7. / Sásd Város Városi Sportkör részére sportpálya használatba adása
Előadó: Rabb Győzőné polgánnester

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

1./ Sásd, Fáv A. utca és Kossuth L. utca ivóvíz rekonstrukciója 
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli összegzőlapok a Sásd, Fáy A. u. és Kossuth L. u. ivóvíz rekonstrukció tervezéséről 
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző régóta szeretnék, ha az önkormányzat rekonstrukciós 
terhére ezek a munkák kezdődjenek el. A piac sajnos nagyobb összegre referálta a kivitelezés 
költségét. El kell majd dönteni, hogy melyiket szeretnék sorrendben megvalósítani.

Raab Gábor a DRV. Zrt. képviseletében elmondta, hogy az önkormányzat megrendelte a két 
szóban forgó utca (Kossuth L. és Fáy A.) rekonstrukciójának a tervezését és kivitelezését. A 
tervező kiválasztásra került a közbeszerzés során. A tervezővel elkészíttették a két szakasz 
tervezői költségbecslését, amely szerint a Kossuth L. utcának kb. 7,5 mFt lenne, a Fáy A. 
utcának kb. 9,4 mFt lenne a költsége. Korábban, amikor tervezték, akkor 12 mFt lett volt kb. a 
két utca költsége összesen. Jelen esetben most kb. 20 mFt lenne az egész beruházás 
tartalékkeretekkel. Arról kellene dönteni, hogy ezeknek a számoknak az ismeretében az 
önkonnányzat megrendelje mindkét munkát, vagy csak az egyiket, akkor viszont javasolnák, 
hogy a Kossuth Lajos utca legyen, mert itt van a több probléma.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ebben az évben már költöttek a rekonstrukciós 
keretből az uszodánál a közmű bekötésére, ami kb. 7 mFt volt.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a számlán lévő pénz elegendő a 
gördülő fejlesztési terv által korábban elfogadott kötelezettségek kicsit módosítják a meglévőt. 
Az is kérdés, hogy a gördülő fejlesztési tervnél mennyi forrás marad. Az elkülönített számlán 
van 59 mFt, ehhez viszonyítva kell figyelembe vennie a testületnek a döntését.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok javasolta és kérte, hogy 
mindenképpen kalkulálják be azt, hogyha elkészülne az uszoda, akkor a kútra mindenképpen 
maradjon pénz.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a gördülő fejlesztési tervben benne van.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy igen benne van, de 
ahhoz még hozzá kell tenni valamennyit.
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Raab Gábor a DRV. Zrt. képviseletében elmondta, hogy a kúttal jelenleg az a helyzet, hogy 
ami jelenleg van az Sásd vízellátását tudja jelenleg biztosítani. Nyilvánvaló, hogy az uszoda 
több vízigényt jelent.

Le kell folytatni egy közbeszerzési eljárást, és ott kiderül, hogy mennyi költséget mutatnak ki 
a tervezők.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy ez a 
költségvetés tartalmazza az utak helyreállítását?

Raab Gábor a DRV. Zrt. képviseletében elmondta, hogyha az önkormányzat teljes útpályás 
rekonstrukciót kér, akkor az természetesen megnöveli a költségeket, ha sávosat, nyilván 
kevesebb.

Pál Csaba képviselő elmondta, akkor kijelenthető, hogy az „I” tényező alapján mindkettő 
kivitelezhető.
Javasolta, hogy fogadják el.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a két utca ivóvíz gerincvezeték 
rekonstrukciót rendeljék meg a rekonstrukciós keret terhére.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

72/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásd, 
Kossuth L. u. és a Fáy A. u. ivóvíz gerincvezetékek rekonstrukcióit a 
tervezői költségbecslés szerinti összeg alapján mindkét utcára 
megrendelik. A kivitelezés költségeit a rekonstrukciós keret terhére kell 
elvégeztetni.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy Hörnyéken 3 db ingatlanhoz tartozó 
szennyvízátemelőkkel folyamatosan problémák vannak, a szivattyúkat nagyon sűrűn kell 
cserélni. Javasolták, hogy egy nagyobb teljesítményű, üzembiztosabb szivattyút kellene 
vásárolni. Abban maradtak, hogy az önkormányzat rendelné meg a szivattyúkat és utána átadná 
üzemeltetésre a DRV Zrt-nek.

Kalenics János a DRV Zrt. képviseletében elmondta, hogy ez is a rekonstrukciós keretből 
menne. Sajnos valóban a hömyéki részre heti rendszerességgel kell kimenni, mert problémák 
vannak.
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Azért javasolták ezt a megoldást, hogy a DRV Zrt-t megkerülve történjen a szivattyú 
beszerzése, mert ha tőlük van megrendelve, akkor náluk pályázat útján beszerzésre kerültek a 
házi átemelésü szivattyúk, amik normál átlagos házi átemelőként tudnak funkcionálni. Itt sajnos 
nem, mert olyan terhelést kapnak, amiben tönkre mennek.
Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy ez mennyibe kerül?

Kalenics János a DRV Zrt. képviseletében elmondta, hogy ez kb. 350 eFt-ba kerülne.

Rabb Gvőzőné polgármester sajnos olyan dolgok kerülnek a csatornába, ami elképesztő.

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy szólítsák fel a lakókat.

Kalenics János a DRV Zrt. képviseletében elmondta, hogy ez már megtörtént.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy a GFT-ben vállalt feladatokat, mivel 
megnövekedik a két vezetékszakasznak a költsége, nem veszélyezteti-e a továbbiakat?

Kalenics János a DRV Zrt. képviseletében elmondta, hogy nem veszélyezteti Hömyéket. Az 
Energetikai Hivatal felügyeli a gördülő fejlesztési tervet, illetve ellenőrzi. Ők azt vizsgálják, 
hogy elhasználták-e azt az összeget és azokra a tételekre használták-e, ami a tervben szerepelt. 
Ha tervezve van, akkor nincs gond, akkor van gond, ha nem tervezett feladatról van szó, akkor 
lehet gond, akkor viszont a tervet módosítani szükséges.

2./ Ajánlattételi felhívás a Kbt. 115. §. szerinti nyílt eljárás keretében az 
önkormányzat EFO P-2.1.2-16-2017-00023. projektje keretében megvalósítandó 
építési beruházáshoz 
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés az ajánlati felhívásról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy az EFOP-2.1.2-16-2017-00023. Infra 
pályázat eszközbeszerzésének a forrásából a sportpályát, illetve a régi hivatali épületét (mai 
Rendőrség épülete) újítanák fel. Erre elkészültek a kiviteli tervek, ezt továbbították a 
közbeszerzési szakembernek. A mai nap küldték meg az ajánlattételi felhívást és a hozzátartozó 
dokumentumokat. A felhívás részletezi a részletesebb munkáknak a leírását. Amennyiben a 
testület elfogadja, akkor a holnapi nap folyamán kihirdetésre kerül. 5 kivitelező fogja megkapni 
a felhívást, illetve nyílt eljárás keretében bárki jelentkezhet a felújításra. A felújítás a 
sportpályán lévő játszótér felújítását és a Rákóczi u. 41. szám alatti épületben a gázfűtés 
korszerűsítését jelenti.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 5 kivitelezőt külön is megkeresnek. Ez a mai nap 
folyamán elkészült, ha a testület elfogadja, akkor a holnapi nappal kihirdetik. Jelenleg 101 nap 
a teljesítési határidő, tehát elviekben szeptember 30-ig el kell készülnie.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, nagyon oda kell figyelni 
arra, hogy ebből a költségből a pótmunkának is ki kell jönnie. A szerződést úgy kell megkötni, 
hogy további munkákra, pótkifizetésekre nem lesz lehetőség.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ajánlatokról a testület fog dönteni, annak melléklete 
lesz már a szerződés tervezete is.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az ajánlattételi felhívást hagyja 
jóvá, a közbeszerzési eljárást indítsa meg.

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

73/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.1.2-16-2017- 
00023. projekt keretében megvalósítandó építési beruházás
kivitelezőjének kiválasztására a Kbt. 115. §. szerinti nyílt eljárás 
keretében ajánlattételi felhívást tesz közzé.
Közbeszerzési szakértőként az eljárás szakmai elkészítésére és 
lefolytatására a Pécsi Túri Ügyvédi Irodát kéri fel.
A Képviselő-testület az előterjesztéshez becsatolt ajánlattételi 
felhívásban foglaltakat változtatás nélkül jóváhagyja.
Felkéri a polgármesterét, hogy a közbeszerzési szakértő
közreműködésével a közbeszerzési eljárást kezdeményezzék és ennek 
keretében a következő gazdasági társaságokat kérjék fel ajánlattételre:

Imobau Kft. 7200 Dombóvár, III. utca 63. (11292214-2-17) 
Mind-Ép Kft. 7370 Sásd, Mártírok u. 5. (11010034-2-02) 
PK-É.H.K. Kft 7622 Pécs, Verseny u. 2. (12820063-2-02)
RP-SC Holding Kft. 7761 Kozármisleny, Viola u. 21. (24719458- 
2-02)

S és P 2004 Kft. 7831 Pellérd, Ipari u. 3. (14317251-2-02) 

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

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

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi tervezett testületi ülés április 30. 
napján volt.
A következő nap volt május 1-én a majális a sportpályán. Családi sportdélutánként volt 
meghirdetve a rendezvény. Megköszönte a falvaknak is a rendezvényhez nyújtott segítségüket, 
ami az EFOP-1.5.3. pályázatból valósult meg. Megköszönte a segítséget az ÁMK dolgozóinak, 
a közmunkásoknak, Cseh Ritának és Cseh Istvánnak, Hammer Jánosnénak a főzésben nyújtott 
munkáját, a Gyerekjóléti Központ dolgozóinak, a Faodu Egyesületnek, a Sásdi Roma 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, a Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak.
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Május 14-én volt egyeztető megbeszélés a MÁV és Volán menetrendekről. A megbeszélés 
alkalmával elmondta, hogy az IC vonatok naponta két alkalommal fognak megállni. Sajnos nem 
tudnak tenni ellene semmit, maximum véleményezni tudják.
A Hősök terei szilveszteri gyújtogatással kapcsolatban lezárult a nyomozás, a tettes személye 
kiderült. A kár összege megállapításra került, mely 300 eFt. Úgy állapodtak meg, hogy az 
elkövető az okozott kár összegét kifizeti. Megkereste őt egy kertészmérnök, akit a komlói 
rendőrség megbízott, hogy készítsen véleményt erről a helyzetről. Kivágták az elégett tujákat. 
A szobrot is tisztítani kellett, mert nagyon kormos lett az égéstől. Van egy cég, akik elvállalnák 
a szobor letisztítását gépi csiszolással, vegyszerezéssel. Az ajánlatában 150 eFt-ot írt. Az 
elkövető egyösszegben nem tudja megfizetni, részletfizetést szeretne majd kérni.
Rendkívüli testületi ülés volt 2019. május 16. napján, ahol több sürgető és fontos döntést kellett 
meghoznia a testületnek.
2019. május 22. napján volt a Sásdi Szociális Társulási tanács ülése, ahol elfogadták a 2018. 
évi zárszámadást és a szolgálat 2018. évi beszámolóját.
A zebrával kapcsolatban elmondta, hogy a testület már döntött a megterveztetésében, a 
lehetőségek közül a II. verziót rendelik meg.
2019. május 28. napján volt a Baranya Paktum megbeszélésen. A kapott anyag szerint látta, 
hogy a város foglalkoztatási osztályairól a Paktumban hány ember vett részt.
A mai nap folyamán volt a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás ülése, ahol a 2018. évi 
költségvetés teljesítéséről és a társulás megszüntetésének előkészítéséről. A kimutatás szerint 
395 eFt-ot kap vissza az önkormányzat.
2019. május 18. napján megrendezésre került a Sásdi ÁMK-ban az „Életet az éveknek*’ című 
megyei rendezvény. Itt sokat segített a Sásdi Őszidő Klub. Megköszönte a klubnak, az ÁMK 
összes dolgozójának a segítségét. Megköszönte Dr. Jusztinger János alpolgármester úrnak a 
megjelenést, aki helyette az önkormányzatot képviselte. A megyei szervezet elnöke a 
rendezvényt követően megköszönte a lehetőséget.
Május 18-19-én szerepelt Váchartvánban a Sásdi Vegyes Kan ahol személy szerint részt vett. 
Elmondható, hogy a kórusnak nagy sikere volt. Pintér Gábor kórustag köszönőlevélben fejezte 
ki az önkormányzat támogatása ügyében.
Május 23-26-ig Erdélyben voltak az iskolások. Ehhez nyújtottak 50.000,-Ft-ot, amit csak az 
alapítványon keresztül lehetett átadni. Lakatos Judit karnagy megköszönte az önkormányzat és 
a képviselők támogatását.
Elmondta, ha Lengyelországba utaznak majd a gyerekek, itt a testület döntött már 100 eFt 
összeg támogatásról, akkor ezt az összeget is az alapítványon keresztül fogják megkapni.
A közösségi együttélés szabályairól alkotott helyi rendelet alapján készítettek egy szórólapot, 
mely a rendelet lényegét összefoglalta. Még egy szórólapot fog kapni a lakosság, mégpedig az 
ügyeleti ellátás változásairól szóló tájékoztatót. Ez a két szórólap fog minden ingatlanhoz 
eljutni.
Május 24. napján beadásra került az úi orvosi rendelő pályázat, 8 mFt összegben pedig az orvosi 
eszközökre is beadták a pályázatot, ebből a háziorvosira 1.6.70 eFt-ra. Nagyon fontos a 
fogorvosi szék is, hiszen ez alapfelszereltség. Nagyon szépen felújították az új rendelőt a Szent 
Imre u. 14. szám alatti ingatlan.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Kft. mérlegbeszámolójával kapcsolatban kiosztásra 
került a könyvvizsgálói jelentés a testület részére tájékoztatólag, mely szerint a könyvvizsgáló 
mindent rendben talált.
Hivatalos értesítést kaptak arról, hogy feljelentés alapján vizsgálat lesz az óvodában, ami május 
28-án volt, lezajlott, minden rendben volt.
A DRV Zrt-vel szemben jogvitájuk van, 2.500 eFt-ot követelnek az önkormányzattól. Az 
alsóőrsi ingatlanon rajta van a végrehajtási jog.
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Az önkormányzat harmadszor írt levelet, küldtek számlát, mely szerint kifogásolják, egy 
adminisztrációs tévedésről van szó a számlázásnál.
A Pécsi Vizmü Zrt. ügyében a mai nap érkezett ügyvédi fizetési felszólítás 37 mFt-os 
követelésre. Kiderült, hogy a felszámoló eladta a követelést egy cégnek, ő pedig próbálkozik a 
pénz behajtására.
A piaccsamok melletti területre sikerült megegyezni a tulajdonosokkal, az ügyvéddel ez ügyben 
a jövő héten találkoznak majd.
Véleménye szerint az uszoda villanyóra ügyében várni kellene még egy hónapot, kb. egy 
hónappal ezelőtt ment el a megkeresés ez ügyben. Ha nem történik semmi sem, akkor a testület 
elé újra vissza fogja hozni és meg kell beszélni mi legyen.

Hausmann Mária képviselő véleménye szerint a vasúti menetrenddel kapcsolatban kellene 
egy próbát tenni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a megbeszélés folyamán kiderült napi két fő 
veszi igénybe az IC-t.

Hausmann Mária képviselő a Rózsa utca állapotával kapcsolatban elmondta, hogy az 
esőzések miatt nagy lyukak vannak.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a Kft. emberei betömték döngölővei beletették a mart 
aszfaltot, de nem sokat ért.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy lehet hozatni megfelelő követ, ami kb. 200 eFt- 
ba kerülne.

Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint meg kell csináltatni, nagy a forgalom és 
balesetveszélyes az utca ebben az állapotában.

Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy egy 
szerelvény kő szükséges.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, fogadja el a beszámolót azzal, hogy 
beszerezhessen kőzúzalékot a Rózsa utca szegélyéhez.
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 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
74/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megállapítja, hogy a 
Rózsa utca padka kövezése indokolt. A szükséges kőzúzalék beszerzését 
tudomásul veszi.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal
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Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a Fáy A. utcában ott van a szemétkupac, amit az 
Önkéntesség Hetében összegyűjtöttek a lakók.

Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ők már 
elszállították a szemetet.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolót fogadja el.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

75/2019. (V.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.

4./ Sásdi Sportegyesület beszámolója a 2018. évi támogatásokról 
Előadó: Deák Attila elnök

Gáspár János elnökségi tag

írásbeli előterjesztés a 2018. évi egyszerűsített beszámolóról és a 2018. évi könyvelés 
összesítőről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte Deák Attilát a Sportegyesület elnökét és Gáspár 
János elnökségi tagot.

Deák Attila elnök tájékoztatójában elmondta, hogy folynak az edzések, úgy tűnik, hogy lesz 
egy felnőtt focicsapat sásdiak, fiatalok összetételében nyártól. Innentől kezdve lesznek nevezési 
díjak. Elmondható, hogy nagyon pozitív a hozzáállás. Szeretné, ha a gyerekfoci szeptembertől 
elindulna a Bozsik program keretében.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a sportpályán állandó problémát jelent a 
fűnyírás például, itt van a sportkörnek üzemanyagra pénze. Nagy Sándor sásdi lakos szeretne 
odamenni dolgozni, írásban is már leírta a kérését. Utána fog nézni, hogy van-e mód és 
lehetőség az alkalmazására.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok tudomása szerint a PMSC csapat jár a 
focipályára, megkérdezte, hogy velük van valamilyen megállapodás? Annak idején az AMK 
tárgyalt az egyik képviselőjükkel, de véleménye szerint nem történt semmi ez ügyben.

8



Gáspár János elnökségi tag úgy tudja, hogy nincs megállapodás, ők inkább használták csak 
ezt a létesítményt.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok javasolta, hogy ezt majd meg kellene kérdezni.

Gáspár János elnökségi tag szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy kapják a havi 33 eFt 12 
hónapban. A tavalyi évben volt egy nagyobb összegű támogatás a TAO-s pályázatuk önerejét 
biztosította, amiből kint megvalósult a létesítménynek a nyílászáró cseréje, festése, tetőjavítás, 
kőművesmunkák. Sikerült beszerezniük fűnyírótraktort és fűnyírókat. Közel 1 mFt önerőt adott 
az önkormányzat, melyet megköszön az önkormányzatnak. A havi 33 eFt-ok pedig a 
mindennapi felmerülő költségeket fedezték (könyvelési díj, nevezési díjak, bérleti díjak, 
közüzemi számlák, stb.).

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy régen volt tagdíj, megkérdezte gondoltak a tagdíj 
újra bevezetésére?

Deák Attila elnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy tervezik a tagdíj bevezetését.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy milyen összegre gondoltak a tagdíjjal 
kapcsolatban?

Deák Attila elnök a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 1.000,-Ft/hó összegre gondoltak.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékletben csatolt beszámolót fogadja el.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

76/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-tcstülctc 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Sásdi Sportegyesület 2018. évi támogatásokról 
szóló beszámolóját elfogadta.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte Deák Attila elnöknek és Gáspár János elnökségi 
tagnak a megjelenést.

Deák Attila elnök és Gáspár János elnökség tag távoztak a testületi ülésről.
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5. / Beszámoló a az önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről 
Előadó: Nagy Szilvia intézményvezető

írásbeli előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 
beszámoló a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Szilvia intézményvezető elmondta, hogy írásban mindenki megkapta a szakmai 
beszámolóját. Ebben összegezte az elmúlt év szakmai tevékenységét, kitért a szolgálat szakmai 
munkájára, illetve a hatóság tevékenységekre. Beszámolt arról, hogy a jelenleg futó projektek 
milyen megvalósítási szakaszban vannak, jelenleg 3 projekt van, ami megvalósítás alatt áll. 
Kiemelte a gyerekesély programot, az élelmiszercsomagok osztását, a humán kapacitások 
fejlesztési programját. A szakmai munkájuk terén nagy segítséget nyújt a gyerekesély program 
keretein belül alkalmazott szakemberek munkája, hiszen a program alatt lehetőség van a 
családmentor, iskolai szociális munkás, illetve iskolapszichológus igénybevételére. A tavalyi 
évben plusz státuszbővítésre került sor. Ez évben is majd egy új státusszal kerül bővítésre a 
szakmai létszám, akit már felvettek.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Humánügyek Bizottsága részletesen megtárgyalta 
ezt a napirendi pontot. A bizottság a testületnek elfogadásra javasolja a beszámolót.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte az intézmény dolgozóinak a munkáját.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott beszámolót fogadja el.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

77/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az írásban elfogadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az 
önkormányzat 2018. évi gyermekvédelmi tevékenységéről és a Sásdi 
Család- és Gyermekjóléti Központ működéséről szóló beszámolót 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6. / Székely Szilárd kérelme önkormányzati belterületi ingatlan vásárlására
Előadó: Székely Szilárd polgármester

írásbeli előterjesztés Székely Szilárd kérelméről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

10



Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok a napirendi ponttal kapcsolatban 
bejelentette személyes elfogultságát, kérte annak megállapítását.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Székely Szilárd képviselő napirendi 
ponttal kapcsolatos elfogultságát állapítsa meg.

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 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

78/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Székely Szilárd képviselő napirendi ponttal kapcsolatos 
elfogultságát megállapította.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok szóbeli előterjesztésében elmondta, 
hogy a nevezett ingatlan a hömyéki elágazó és a nagymamája háza közötti rész. Nagyon régóta 
használják a területet, amit gondoztak is mindig. Ezért gondolta, hogy hivatalosan is szeretnék 
saját tulajdonba a nevezett területet. Ha sikerülne megvásárolnia, terveiben szerepel, hogy 
bekerítené a területet. Hosszú távú terveiben biztosan szeretné majd hasznosítani ezt a területet, 
hiszen a gazdaságának ez a bejelentett címe. Az ingatlan nem közművesített terület, tehát 
építeni nem lehet rá, csak zöldterületként funkcionálna.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy jelenleg az építési telek m2 ára 1.000,-Ft, de az 
közművesített, tehát így nem számolhatják. Ezért javasolta, hogy 500,-Ft/m2 áron értékesítsék.

Pál Csaba képviselő, bizottsági elnök egyetértett a javaslattal.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Székely Szilárd sásdi lakos 
kérelmének helyt adjon és részére értékesítse az általa megjelölt ingatlant 500,-Ft/m2 áron.

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 4 igen szavazattal (Székely Szilárd képviselő 
napirendi ponttal kapcsolatos elfogultsága miatt nem szavazott), ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

79/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Székely Szilárd Sásd, 
Hömyék u. 38. szám alatti lakos kérelmének helyt ad.
Ennek megfelelően a Sásd belterület 732. hrsz-ú beépítetlen terület 
műv.ágú 591 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonban lévő területet 
Székely Szilárd Sásd, Hörnyék u. 38. szám alatti lakos részére értékesíti. 
A vételárat 300.000,-Ft-ban határozza meg.
A Képviselő-testület a döntése meghozatalakor figyelemmel volt azokra 
a körülményekre, a terület adottságaira, amelyeket a kérelmező a 
kérelmében előadott.
Ennek megfelelően a területnek tényleges funkciója nincs, az 
önkonnányzat hasznosítani érdemben nem tudja, eddig is több évtizede 
kérelmező családja gondozta a területet. A területet beépíteni annak 
adottságai miatt nem lehet.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az értékesítéssel 
összefüggő adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: közlésre: június 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

1J  Sásd Város Városi Sportkör részére sportpálya használatba adása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester a korábbiakban már tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az 
MLSZ megyei igazgatója Bogyay Zoltán felkereste és megbeszéléseket folytattak a Sásdi 
Sportkör helyzetéről, illetve a labdarúgócsapat nevezésének lehetőségeiről. A megbeszélésen 
részt vett Deák Attila is, aki a Sportkör új elnökeként vállalta a szervezőmunkát. A 
labdarúgócsapat nevezéséhez azonban szükséges a képvselő-testület részéről egy olyan 
hozzájárulás, amellyel a Sásd Városi Sportkör a sásdi sporttelepet használhatja.
Eddig is a Sportkör használatában volt a sporttelep és erre a célra az önkonnányzat évente 
támogatást is nyújt. Kéri a testületet, hogy határozatilag is erősítsék meg a sporttelepre 
vonatkozó használati jogot.

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

80/2019. (V.29.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete korábbi döntését 
megerősítve hozzájárul, hogy a tulajdonát képező Sásd belterület 404/50. 
hrsz-ú ingatlanát (Sásd Városi Sportpálya) a Sásd Városi Sportkör a 
területen található létesítményekkel együtt használhassa és működésének 
bázisát képezze.
Jelen döntés visszavonásig érvényes.

Határidő: közlésre: azonnal 
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Dr. Kaidon Béla jegyző megköszönte a munkáját mindenkinek, aki az EU parlamenti 
választáson részt vett. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a választás eredménye megtalálható 
a valasztas.hu oldalon.

Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy június 8-án szombat délelőtt 
lesz a Sásdi Általános Iskolában az STB gála, ennek keretében a sásdi tanulók a Dzsungel 
könyvét fogják előadni. A Menő menza pályázat keretében ez lesz a záró rendezvény. Ennek 
keretében egészséges grill ételt fog készíteni egy mesterszakács, méghozzá egészséges 
hamburgert kaphatnak majd a részt vevők. Ezen a szombat délután lesz a GroB Mutter Küche 
rendezvény és a rétes fesztivál. Mindenkit szeretettel vár a rendezvényekre.

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

Rabb Győzírné 
polgármester

K.mft.
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J E L E N L É T I  I V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. május 29. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére.

Rabb Győzőné 

Dr. Jusztinger János 

Hausmann Mária 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd 

IJrvald Péter



J E L E N L É T I ___Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. május 29. napján 
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla 

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor István 

Zima István 

Mcrk Zsolt 

Orsós Józsefné 

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella 

Meggyesi Mónika

Hatósági Főosztály képviseletében: 
Dr. Mizsei Péter

Deák Attila

Gáspár János 

Nagy Szilvia 

DRV Zrt.
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