
J e g v z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. június 19. 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, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol: Dr. Jusztinger János alpolgánnester

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fős képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat az alábbi sorrendben tárgyalják meg: 

TOP-1.4.1-19. kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati 
felhívásra pályázat beadását,
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt 
fontosabb eseményekről szóló beszámolót,
Lakossági vízártámogatásra pályázati felhívást,
Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti ház előtti fenyőfa kivágását,
Sásd belterületi útjainak kátyúzását,
Komlói Rendőrkapitány kinevezésének véleményezését,
Szent Imre út 14. szám alatti új orvosi rendelő bérleti ügyeit,
Lakásbérleti szerződéseket,
Kitüntetési javaslatokat,
a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörében hozott döntéseiről szóló beszámolót. 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

1. / TOP-1.4.1-19. kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati
felhívásra pályázat beadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Rab Norbert pályázati referens

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

3. / Lakossági vízártámogatásra pályázati felhívás
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző
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47 Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti ház előtti fenyőfa kivágása 
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgánnester

5./ Sásd belterületi útjainak kátyúzása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

67 Komlói Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

77 Szent Imre út 14. szám alatti új orvosi rendelő bérleti ügyei 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

87 Lakásbérleti szerződések
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

97 Kitüntetési javaslatok
Előadó: Rabb Győzőné polgánnester

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

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 8-107 napirendi pontokat zárt
ülés keretében tárgyalják, mivel személyi ügyekről van szó.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

17 TOP-1.4.1-19. kódszámú „Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című
pályázati felhívásra pályázat beadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Rab Norbert pályázati referens

írásbeli határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a bölcsődei pályázat benyújtásra került a 
Belügyminisztériumhoz, de tudomásukra jutott, hogy TOP-os pályázatban mód és lehetőség 
van arra, hogy itt is pályázzanak bölcsődei férőhelyek kialakítására. A pályázat összköltsége 
150 mFt felett lesz. Annyi a különbség a két pályázat között, hogy ebben az esetben nem kell 
önerő hozzá. Ebben az esetben 3 mFt lesz bontási költségre és 3 mFt lesz ingatlanvásárlásra, 
ami elszámolható.
Javasolta a testületnek, hogy a pályázatot adják be.

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

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

81/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-19. kódszámú 
„Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése” című pályázati kiírás alapján 
pályázatot nyújt be új bölcsőde épület építésére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét a pályázati dokumentáció 
elkészítésére és a pályázat beadására.

Határidő: június 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

2./ 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 testületi ülésük május 29-én volt. 
Előterjesztésében elmondta, hogy a roma egyesületnek a sásdi önkonnányzat korábban is 
nyújtott támogatást, melynek fedezete benne van a sásdi költségvetésben. Fontos lenne az 
egyesületnek ez az összeg, mert nemsokára megrendezésre kerül a sásdi Roma Nap.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az Egyesület részére 50.000,-Ft 
működési célú támogatást nyújtson.

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 Önkonnányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
82/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Romákért 
Egyesület részére 50.000,-Ft működési célú támogatást nyújt 2019. évre, 
az éves költségvetésben tervezettek szerint.

Felelős: Rabb Győzőné polgánnester 
Határidő: azonnal

Rabb Győzőné polgármester horvátországi kirándulással kapcsolatban elmondta, hogy 
nagyon jól sikerült a hivatali kirándulás. Megköszönte jegyző úrnak a kirándulás 
megszervezését, közreműködését. Mindenki nagyon jól érezte magát.
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Elmondta, hogy a kirándulás költségét mindenki saját maga fizette.
Az uszodával kapcsolatban elmondta, hogy még mindig nem kaptak választ. Az előző testületi 
ülésen arról volt szó, hogy várjanak még egy hónapot és ha nem érkezik válasz, akkor 
intézkedjen az önkormányzat. Ha az órát leszereltetik, akkor utána még nagyobb költséggel jár 
majd. Javasolta, hogy jövő hét elején újra kellene írni egy sürgető levelet.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a lekötési, 
visszakötési díj lakosság vonatkozásában kb. 30 eFt. Javasolta, hogy köttessék le az órát.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ez nem olyan egyszerű. 
Ez más tarifával van számolva, többe kerül a visszaköttet és.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy mennyi a havi 
díj, amit az önkormányzat fizet?

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy kb. 100 eFt, de ez változó.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy szereljék le, 
mennek a hónapok és feleslegesen fizetnek 100 eFt-okat. Kérte, nézzék meg mennyibe kerülnek 
ezek a költségek.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető javasolta, hogy levelet kellene írni, amiben záros 
határidőt adnának, ha addig nem intézkednek, akkor az önkormányzat lekötteti az áramot.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogyha megtudják az összeget, akkor a képviselőknek 
emailon levelet fognak küldeni.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy a visszaköttetéssel 
ne foglalkozzanak, majd. hajön a vállalkozó, akkor ő megoldja a visszaköttetést.

Pál Csaba képviselő egyetért ezzel, kössék le.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a DRV Zrt. megkeresése miatt el kellene 
gondolkodni azon, hol van az önkormányzatnak olyan területe, ahol kutat lehetne fúrni. Ehhez 
kapcsolódóan Kis Norbert vállalkozó ismételten megkereste az önkormányzatot, hogy a volt 
..gyakorlókertef megvásárolná. Eközben arra is gondoltak, elképzelhető, hogy ezen a területen 
is lehetne a kút.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok érti az összefüggést, és nyilvánvaló, 
hogy a kút fúrása a legfontosabb.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a vállalkozónak írjanak egy levelet, 
mely szerint várjon a vételi szándékával addig, amíg megnézettetik a szakemberrel a vízbázis 
lehetőségét.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a vízbázis kutatás költségileg mit jelent?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az „1” tényezőből lesz rendezve.
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Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, az sem biztos, hogy az 
egész területre lenne szüksége a DRV Zrt-nek.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a vállalkozó az egész területet szeretné 
megvásárolni.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok kérte, hogy egy szakember menjen 
ki és vizsgálja meg.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Vadas Zoltántól a DRV Zrt. művezetőjétől 
levelet kaptak.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy Dömse Tamás vállalkozó felhívta telefonon 
és elmondta, építési területet, amit tavalyi évben megvásárolt, nem tudja benyújtani az építési 
engedélyét addig, ameddig nincs tüzivíz, oltóvíz. Kint járt egy szakember és látta, hogy az a 
szakasz ki van szakaszolva, nyilván nincs használva, ezért ne legyen benne pangó víz. Ezután 
beszélt Vadas Zoltánnal, majd ezt követően megnézték az összes bekötést, ahol megállapították, 
hogy pont ezen az ingatlanon lévő, az akkor kiépített vízmérő akna, amit műanyag aknából 
építettek ki, ezt az aknát szántás közben kiszántották.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, tudják ki volt a 
földhasználó, egyértelmű, hogy aki kárt okozott, fizesse ki.

Rabb Gvőzőné polgármester felolvasta a levelet: „Kérésükre Sásd Ipari Park, K-i oldal ivóvíz 
ellátó rendszere is üzembe helyezésre került. A tűzi víz hozammérést el lehet végezni. A 
mellékelt felvételekből látható, hogy a megvásárolt telek vízbekötésének mérőhelyét a terület 
mezőgazdasági művelője megrongálta. Mivel több gazdátlan telek volt még az Ipari Parkban, a 
korábbi polgármester Székely Szilárd kérésére, a visszaélések megakadályozása céljából kérte 
a mérők kiszerelését, a mérőhelyek lezárását. A kiszerelt mérők átadásra kerültek az általa 
megbízott Nagy Róbertnek és Sohonyai Bernadettnek, gyári szám és telek helyrajzi szám 
feltüntetésével.”

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ezt a levelet el kell 
küldeni Niedling Gyulának, kérve, hogy nyilatkozzon arról kit bízott meg a nevezett terület 
művelésével.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi ülésen már tájékoztatta a testületet 
a menetrendváltozással kapcsolatban. Megküldték az egyeztetésről készült jegyzőkönyvet, 
melyet körbeadott a testületi tagok részére. Az IC vonatok közül kettő fog megállni Sásdon. A 
Pécs-Keszthely buszjárattal kapcsolatban sásdi lakos kérte, hogy kérdezzen rá, igaz-e, hogy 
szeretnék megszüntetni ezt a járatot. Megkérdezte, azt a választ kapta, hogy nem fog 
megszűnni. A jegyzőkönyvbe pedig az van. hogy június 15-től augusztus 31-ig fog közlekedni. 
Személy szerint úgy tudta, hogy ez a járat folyamatosan van. Az IC vonattal kapcsolatban 
elmondta, hogy a kimutatás szerint 2 fő utazik naponta.

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy írjanak egy levelet, mely szerint nem értenek ezzel egyet. 

Hausmann Mária képviselő egyetértett Pál Csaba képviselő javaslatával.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy levelet fognak írni arról, hogy a testület nem ért 
egyet ezzel a helyzettel.
2019. június 9-én volt az STB gála, nagyon jól sikerült a rendezvény. Megköszönte az iskola 
pedagógusainak a színvonalas műsor összeállítását. A műsor címe a Dzsungel könyve volt, amit 
előadtak a tanulók. Ez a rendezvény volt a „Menő menza" pályázat zárórendezvénye is.
Az általános iskola évzáró ünnepségén átadta az 5-5.000,-Ft-os sportutalványt a legjobb tanuló 
diákoknak, nevesítve a 7. évfolyamon Gazdag Bíbor és a 8. évfolyamon pedig Fazekas Letícia 
kapta meg.
Tájékoztatta a testületet, hogy 2019. május 30-án volt a vizsga ebéd a középiskola végzős 
diákjainak elkészítésével.
Elmondta, hogy megtörtént a szúnyogirtás, amit az önkormányzat rendelt meg. Több helyről 
érkezett észrevétel, hogy a kocsi nem minden helyre ment be. Személyesen tapasztalta, hogy 
temetésen volt, elviselhetetlen volt, amennyi szúnyog van napközben is. El kellene gondolkodni 
azon, érdemes-e ilyen megoldásban gondolkodni, lehet jobb lenne, ha repülő szórná a 
permetszert. Kérte, hogy ezután utána kell nézni és megkérdezni, hogy a temetőbe is bemenne- 
e a kocsi?

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy most érkezett újabb értesítés arról, hogy 
országosan is elrendelték a szúnyogirtást, ami ingyenes a városnak. Az időpont 2019. június 
24.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint, amennyiben légi 
permetezésről lenne szó, nyilván takarékosabb lenne, ha több település is igényelné. Javasolta 
megkérdezni a környékbeli polgármestereket ez ügyben.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy sajnos nagy problémákat okoznak a nagy 
esőzések. Nagy gondot okoz a Nagyvárad utca, Pozsony utca. Véleménye szerint a 
magyarhertelendi vállalkozót meg kell bízni az árkok vomázásával.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az árkokat végig 
kell nézni, hol van probléma.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok annak idején arról volt szó, hogy a Pecmalom 
felé a Gödrei ároknál megcsináltatják a zsilipet a Hammerék alatt. Valamilyen okból nem 
záródik.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy megcsináltatták. A baj, hogy amikor kaszáltak, 
kitámasztották a zsilipet.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, mindenféleképpen ki kell tisztíttatni az árkokat. 
Egy évben egyszer a Vízügyi Igazgatóság részéről történik intézkedés. Ezután folyamatosan az 
önkormányzatnak kellene karbantartani.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, végig kell nézni az átereszeket, több 
helyen van probléma.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, rendszeres karbantartás mellett kézileg is 
megoldható lehet a probléma, de mindenki tudja, hogy kevés a közmunkás és emellett nagyon 
sok a feladat.
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Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy a Közösségi Háznál a fán van 
szárazág, továbbá tudomása szerint Hömyék felé is van hasonló eset.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, tudják, hogy a munkaerő 
jelenleg kevés. Annak idején is volt olyan, hogy volt egy problémás áteresz és kb. 20 m hosszú 
volt, teljesen eltömödött állapotban. Akkor találtak embereket, akik ezt kitisztították némi 
térítés ellenében. Abban is lehetne gondolkodni, hogy embereket fogadnának a munka 
elvégzésére egyszeri kifizetéssel.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, bent járt a hivatalban Pintér István, aki szintén az 
árokproblémát jelezte. Ebben az utcában egy bizonyos szakaszig van járda, majd nincs. így a 
nagyobb esőzéseknél megáll a víz az árokban és nem is tud elfolyni. Az út alatt nincs áteresz 
és nem tud a másik oldalra átmenni a víz.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság nézze meg az utcákban lévő átereszek állapotát, fel kell mérni hol szükséges voma és 
kézi megoldás.
Annak idején Hammer Attiláék ingatlana mögött az árok ki lett gazolva, a bokrok, fák kivágásra 
kerültek, viszont sem a Kis Norbert, sem a Szabó Sándor vállalkozó nem vállalta, hogy ott 
mélyebbre kiárkolja az árkot, mert ez a rész megközelíthetetlen a nehézgépnek.
Elmondta, hogy elkezdődött a csomópont körüli útszakaszok helyreállítása. Továbbá, ahol 
nagyobb gyűrődések vannak, ott is kijavítják a hibát.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy Fodor István jelezte 
és sérelmezte, hogy az ingatlana előtti rész már nem kerül javításra.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az új orvosi rendelő építésével kapcsolatban a 
pécsi építési hatóságtól személyesen jártak kint Sásdon. Helyszínbejáráson vettek részt. 
Kiderült, hogy a rendezési tervüket módosítani kell.
A zöldváros projekttel kapcsolatban a megyeiekkel és Boa Árpáddal a múlt héten egyeztettek, 
szeptember 1-ig kell az engedélyes és kiviteli tervet elkészíteni. Július elejére ígérte, hogy 
lesznek már az irányszámok költségileg. Ezt követően hívják majd össze az érintett 
vállalkozókat is, hiszen velük is egyeztetni szükséges.
A sportpark pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy személyesen volt kint egy szakember, aki 
látványtervet ígért ezzel kapcsolatban, még nem érkezett meg.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Lieder pályázaton belül nyertek a gasztroturisztikai pályázaton. 
4.075 eFt volt a teljes költségvetés és 4.081.597,-Ft-ot kaptak. Mivel többet kaptak, ezért volt 
szükséges a szerződés módosítására. Ennek a zárórendezvénye a jövő évi pitefesztivál lenne. 
Lehetőség nyílik majd modem színpadfedésre. Ha most leírják majd, hogy kérik júliusban, 
akkor már a mostani pitefesztiválra elkészülhet a színpadfedés.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megérkezett a testületi ülésre 16 óra 37 perckor.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, megjelent a Magyar Falu Programban az 
óvodafejlesztés pályázat. Itt 5 milliárd forint a keretösszeg.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy útfelújításra adtak be 
pályázatot? Személy szerint olvasott erről a költségvetési törvényben, hogy 15 mFt-ra lehetett 
pályázni önkormányzati utak felújítására.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nem pályáztak, mert itt önerőre lett volna 
szükség. Ezért gondoltak a Falu Programra, hogy itt beadják, mert itt nincs önerő.
A Falu Programnak a vége 2021. június 30.
Az orvosi rendelővel, ügyelettel kapcsolatban elmondta, hogy önálló napirendi pont lesz, ahol 
dönteni kell majd a kiosztott szerződésekről. Elmonda, hogy a Kft-nek meg van a finanszírozási 
szerződése és a működési engedélye is. A rendelő szinte készen áll, a mai napon is több minden 
összeszerelésre került.
A mai nap folyamán levelet kapott Kovács Lilla iskolaigazgatótól egy levelet, mely a 
következőt tartalmazza: „Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! 
Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az „EFOP-4.1.2.”Iskola 2020” Köznevelési intézmények 
infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 
megteremtése érdekében” című projekt infrastrukturális beruházásai az idei évben 
megvalósulnak. A munkálatok egy része várhatóan már a nyári időszakban elkezdődik. Ennek 
a pályázatnak a keretében került kialakításra intézményünkben több szaktanterem is, mely a 
jelenleg nálunk lévő Deutsch Klub helyiségét is érinti. Ezért kérem, hogy 2019. július 3 1-ig a 
Deutsch Klub iskolán kívüli elhelyezéséről, kiköltözéséről legyen kedves gondoskodni. 
Tisztelettel: Kovács Lilla igazgató”
Mivel július 31-ig ki kell költöznie a Deutsch Klubnak, közel egy hónap áll ennek 
végrehajtására. A Deutsch Klub meghívta őt az összejövetelükre, ahová elviszi a levelet és a 
tagokat tájékoztatni fogja a levél tartalmáról. Beszélni kellene a klub részére adható 
helyszínekről. Lehetséges helyszínek lehetnének a Rákóczi u. 25. szám alatti bérlakás 
helyisége, a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti helyiség, a Kossuth L. u. 1. szám alatti épületben is 
vannak üres irodák, a Szent I. u. 14. szám alatti ingatlan emeletén van üres helyiség.

Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a felsorolt helyszínek közül az utóbbi helyiség nem 
szerencsés, mert ha betegvizsgálat van, ők pedig zenélnek vagy, énekelnek, az zavaró lehet.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a TÉKA- 
ban is van hely.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy a volt „Keszler 
kocsmával” mi a helyzet?

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok a kérdésre válaszolva elmondta, hogy azt 
átadták az iskolának. Átalakították úgy, hogy öltözőnek használják.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a felsorolt helyszínekről tájékoztatni fogja a 
klub tagjait. Úgy gondolja, hogy a tagság döntsön a helyszín kiválasztásáról.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő már annyi mindent tett ezért. Elmondta, hogy a 
német önkormányzat nagyon sok támogatást nyújt az iskolának. Úgy érzi nincs megbecsülés és 
úgy tűnik nem is lesz.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a testület a felsorolt alternatívákat 
ajánlja fel a Deutsch Klub részére.

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

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

83/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felajánlja Sásd Város 
Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Deutsch Klub elhelyezése 
érdekében a következő rendelkezésre álló helyiségeket:

Rákóczi F. u. 25.,
Dózsa Gy. u. 33.,
Szent Imre út 14.,
Kossuth L. u. 1.,
Dózsa Gy. u. 4.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: egyeztetésre: azonnal

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy 2006.óta képviselő, elmondható, hogy 
nagyon kevés ülésen nem vett részt. Mostanában folyamatosan úgy alakul a történet, hogy vagy 
késve, vagy egyáltalán nem tud részt venni az ülésen. Megkérdezte milyen különös oka volt 
annak, hogy a szerdai ülésnek az időpontját nem kérdezte meg tőle senki? Tehát a mai ülés 
időpontját senki nem egyeztette vele. Elfogadja, hogyha a többségnek jó és hozzá nem tudnak 
igazodni, ezért kérdezi, hogy miért szerdán van az ülés. Mi volt az oka ennek, főleg úgy, hogy 
egyik napirendi pontnál előadó? Senki nem kérdezte meg tőle azt, hogy jó-e neki az időpont.

Rabb Győzőné polgármester alpolgármester úr által elmondottak kapcsolatban elmondta, 
hogy jegyző úr elutazott külföldre. Tudták, hogy testületi ülést kell tartani, és ezt a jövő hétre 
nem akarta sem szerdára, sem csütörtökre tenni az ügyelet átköltözése miatt. Ezért tették a mai 
napra a testületi ülést. Az, hogy alpolgármester úrral nem egyeztettek, lehet jegyző úr elfoglalt 
volt. Viszont előadónak azért lett megjelölve, mert a hivatalból többen személyesen kint voltak 
a kérdéses fakivágás ügyében a helyszínen.

Dr. Jusztinger János alpolgármester éppen ezért gondolta azt, ha beírják őt napirendi pont 
előadójaként, akkor felhívják. Általában csütörtökön szokott lenni a testületi ülés, ő ezzel 
kalkulál és a félévét előremenőleg így tervezi azt, hogy csütörtökön ráérjen. Amíg csütörtökön 
volt, addig mindig ideért. Volt már rá példa, hogy szerdán volt, de ha tudta előre, akkor 
igyekezett itt lenni. De most nem tudta, hogy szerdán lesz az ülés. Elmondta, hogy szeretne 
részt venni az ülésen, érdemben hozzászólni. Ha szólnak és nem jó az időpont, akkor rögtön 
tudja mondani, hogy nem jó, ne várjanak rá az ülésen.

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy az aktív dolgozókkal előtte legyen egyeztve az ülés 
időpontja.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy szerette volna, ha ez jegyzőkönyvbe 
kerül.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ebben a ciklusban nem sok testületi ülés lesz. 
Kérte a képviselő-testület tagjait, hogy vegyenek részt az üléseken.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a beszámolót. 
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 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
84/2019. (VI, 19.) 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.

3./ Lakossági vízártámogatásra pályázati felhívás, Gördülő Fejlesztési Terv 
elkészítése
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a DRV Zrt. leveléről, határozati javaslatokról a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a testületi tagok megkapták az ezzel kapcsolatos 
írásos előterjesztéseket és határozati javaslatokat.
Javasolta a testületnek, hogy a gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos feladatok elvégzésével a 
DRV Zrt-t hatalmazzák fel.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
85/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 
11-32160-001-00-02. MEKH kóddal rendelkező DRV V 524 Sásdi 
vízmű megnevezésű víziközmü-rendszer Ellátásáért Felelőse a 
víziközmü-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §. szerint 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a gördülő fejlesztés tervvel 
kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t 
hatalmazza fel.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Határidő: azonnal
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott határozati javaslatot 
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 7 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

86/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők 
lebonyolítására.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

4J  Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti ház előtti fenyőfa kivágása
Előadó: Dr. Jusztinger János alpolgármester

Dr. Jusztinger János alpolgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a ház lakói 
megkeresték az ügyben, hogy a ház előtti fenyőfát szeretnék kivágatni, ami közterületen van. 5 
lakó szerint, az ott lakóknak pont a fele kérelmet nyújtott át a részére, mely szerint az 
önkormányzat gondoskodjon az előttük lévő fenyőfa kivágásáról vagy engedélyezzék, hogy ők 
vágassák ki a fát. Személyesen járt kint a helyszínen jegyző úrral és Bódog Tamás műszaki 
ügyintézővel. A szemle után közösen megállapították, hogy egészséges fáról van szó, viszont 
megkeserítheti az ottlakók életét, ami baj, hogy folyamatosan hullajtja a leveleit. Annak idején 
sajnos nagyon közel ültették a házhoz is, szinte az ágai behajolnak az ablakon. Ha vihar van, 
elképzelhető, hogy még az ablakokat is csapkodja.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy aki nem írta alá a kérelmet, azon lakóknak nem tetszik 
ez a javaslat?

Dr. Jusztinger János alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, nem tudja miért nem 
írták alá a kérelmet, ez a lakó azt mondta, hogy a többieket nem érte el, ők ebben nem 
nyilvánítottak véleményt. Jegyző úr azt mondta, hogy balesetveszélyesnek ítéli a nevezett fát 
és a fa kivágásáról ő intézkedne, de mindenképp a testület döntsön ebben. Tudomása szerint ez 
a fa közterületen van, így a lakók nem is vágathatják ki.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy kérhetnek engedélyt az önkormányzattól, hogy ök 
kivágathassák a fát.

Dr. Jusztin2er János alpolgármester meg kell nézni kivel lehet kivágatni, fontos, hogy 
számlaképes legyen.

Rabb Gvőzőné polgármester véleménye szerint engedélyezze a testület részükre, hogy vágják 
ki a fát.

Dr. Jusztinger János alpolgármester ebben az esetben van az önkormányzatnak rá eső része, 
mert abban az ingatlanban van még önkormányzati lakás.

Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy engedélyezzék részükre a fa kivágását.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a lakóknak kevesebb mint az 50 %-a 
kérte.

Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy írja alá minden lakó és akkor lépjenek majd tovább 
döntésileg.

Dr. Jusztinger János alpolgármester mivel nincs közös képviselő, javasolta, mint az egyik 
tulajdonostárs írjanak meghívót társasházi közgyűlésre ezzel a napirendi ponttal és ott 
döntsenek erről.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, dönthet úgy a testület, hogy megadja az engedélyt a 
fakivágásra.

Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy ne hívják össze a közgyűlést, részükről 
adják meg a hozzájárulást, az önkormányzatra eső részt pedig fizessék ki.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

87/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közterület tulajdonosaként és tulajdonostársként hozzájárul a 
Sásd, Fáy A. u. 38. szám előtt lévő fa kivágásához.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Határidő: azonnal
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5./ Sásd belterületi útjainak kátyúzása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a Pénzügyi, Gazdasági és Városrendezési Bizottságot, 
hogy járják végig az utcákat, jelöljék be a kritikus helyeket.

Pál Csaba képviselő megkérdezte mennyi pénz áll erre rendelkezésre?

Rabb Győző polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 3 mFt.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ami 3 mFt keretük van, az nemcsak 
a kátyúzásra van tervezve, hanem át kell csoportosítani például az átereszek tisztítására.

Rabb Győző polgármester javasolta, hogy a kátyúzásra 2 mFt-ot, az átereszek tisztítására 
pedig 1 mFt-ot tervezzenek.

Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy június 21. napján pénteken délután 17 
órakor találkozzanak a Fáy A. utcában és nézzék végig az utakat, kátyúkat, átereszeket.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy tartsanak bejárást a város útjainak 
kátyúzása és az átereszek tisztítása munka megrendelése előtt.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

88/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságot, hogy helyszínen vizsgálja 
meg a város útjainak kátyúzása és az átereszek tisztítása munkák 
megrendelése előtt az elvégzendő munkálatokat. A polgármester a 
bizottság egyetértésével döntsön a 3 mFt-os keret felhasználásáról.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: bejárásra: 2019. június 21.

6./ Komlói Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a Baranya Megyei Rendőr-Főkapitányságtól érkezett levél a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Gvőzőné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Dr. Gulyás Zsolt 
megyei rendőrfőkapitánytól érkezett levelében tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Oletics 
Károly rendőr alezredes urat bízta meg a Komlói Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
feladatainak ellátásával. Kérte a testületet, hogy nyilvánítson véleményt a kapitányságvezetői 
kinevezéséről. Az erről szóló képviselő-testületi határozatot kérte megküldeni részére.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok kívánt a munkájához erőt, 
egészséget, sok sikert.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy értsen egyet Oletics Károly 
kapitányságvezetői kinevezésével.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

89/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
egyetért Oletics Károly r. alezredes Komló Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői kinevezésével.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

7./ Szent Imre út 14. szám alatti új orvosi rendelő bérleti ügyei 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a bérleti szerződésekről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a testület tárgyalta már az új orvosi rendelő 
létesítését. Polgármester asszony a bérleti szerződést megkötötte az új szolgáltatóval, hogy a 
szolgáltatás indulhasson. Úgy döntöttek, hogy kérjenek bérleti díjat, de csak annyit, amennyi a 
rezsiköltséget fedezi. Kompromisszumos javaslat, hogy van bérleti díj, fizetnek. Ennek a 
rendelőnek a díja 50 eFt lenne. Ennek az orvosi rendelőnek kettős célja is lesz, mert Dr. Várnai 
József háziorvosi körzet is ide kerülne, így számára is bérbe adják a rendelőt. Ez a bérleti 
szerződés még nem köttetett meg. Itt a bérleti díj 30 eFt lenne.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok arra figyelni kell, hogy ne 
veszteséggel adják bérbe. Az önkormányzatok az ügyeletet komoly összegekkel támogatják. 
Javasolta, hogy határozzák meg mennyi az értéke, és egy csatornában megtámogatják a 
működésűket. A 30 eFt-ot kevesli, gondolkodjanak reálisan.
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Rabb Gvőzőné polgármester erről már korábban tárgyaltak a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városrendezési Bizottság ülésén. Erről már döntöttek, szavaztak. Egy éves intervallumról 
beszélnek, 2020. május 31. napjáig szól a szerződés.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, ha ezen felül kémek még bérleti díjat, azt is szétosztják, 
a többi önkormányzat is fog fizetni bérleti díjat a sásdi önkormányzatnak.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, ha áron alul adják oda, 
akkor viseljék a terheit egy évre vonatkozóan. Látni kell a működtetésnek a valós 
költségvonzatát.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy mindkét esetben egyéves 
szerződést kössenek?

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte biztos jobb, ha határozott idejű szerződést 
kötnek, mintha határozatlant?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a falvaknak kikötése volt, hogy egyéves 
szerződést kössenek.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok javasolta, hogy egy múlva vizsgálják felül a 
szerződést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd, Szent I. út 14. szám alatti 
orvosi rendelő bérleti szerződését hagyja jóvá.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

90/2019. ( VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Várnai József 
háziorvossal kötendő bérleti szerződést elfogadja, hogy a szerződést ki 
kell egészíteni azzal, hogy a bérleti díjat jogosult a bérbeadó évente 
felülvizsgálni.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Határidő: azonnal
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az ügyeleti szolgáltató, SPED- 
MED Kft. részére bérbe adott Sásd, Szent I. út 14. szám alatti orvosi rendelő bérleti szerződését 
hagyja jóvá.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
91/2019. (VI. 19.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ügyeleti szolgáltató, 
a SPED-MED Kft. részére bérbe adott Sásd, Szent I. út 14. szám alatti 
rendelő bérleti szerződését jóváhagyja.

Felelős: Rabb Győzőné polgármester 
Határidő: azonnal

E g y e b e k

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok két ingatlannal kapcsolatban 
elmondta, hogy közterületről van szó. ahol le kellene füvet vágni. Az egyik ingatlanban idős 
emberek laknak, a másikban pedig látássérült személy él.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy bérkaszálásban lehet megoldani, és utána 
kiszámlázzák a kaszálást igénylőknek.

Bódog Tamás műszaki ügyintéző elmondta, hogy az önkormányzatnak van új traktorja, azzal 
kell végig menni, a traktorral gyorsan megy.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a pályázatok ügyében rendkívüli testületi ülést 
fog majd összehivni.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester mindenkinek megköszönte 
a megjelenést, a nyilvános testületi ülést bezárta és a testület zárt ülés keretében folytatta tovább 
munkáját.

Rabb Győzőn 
polgármester

Kmft.

Dr. Kajdon Béla
jegyző
Helyett:

Koszorús Tímea 
aljegyző
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J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. június 19. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére.

Rabb Győzőné 

Dr. Jusztinger János 

Hausmann Mária 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd

Urvald Péter



J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. június 19. napján
megtartott képviselőtestületi 

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla 

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor Istv án 

Zima István 

Merk Zsolt 

Orsós Józsefné 

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella 

Meggyesi Mónika

ülésen megjelent meghívottak részére

Hatósági Főosztály képviseletében: 
Dr. Mizsei Péter


