
J e e v z ő k ö  n v v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. szeptember 26. napján tartott képviselő
testületi ülésről.

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

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester, Pál
Csaba, Hausmann Mária, Székely Szilárd, Urvald Péter képviselők, Dr. 
Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol: Pintér Gábor képviselő.

Rabb Gvőzőné 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 pontok közül az 5./ napirendi pontot 1./
napirendi pontként tárgyalják meg.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

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

1. / Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

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

3 J Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4. / Üzemen kívüli kutak megszüntetése
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

5. / Hulladékszállítási szerződés megkötése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6. / Sásd város gasztroturisztikai pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

7. / Beszámoló a Humánügyek Bizottságának átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a 7./ napirendi pontot 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 :

1./ Bursa Hungarica Ösztöndíipálvázat 2020. évi fordulójához csatlakozás 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a pályázati értesítésről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a korábbi évekhez 
hasonlóan a tanulók mindig várják a pályázat kiírását. A pályázatot a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására írták ki. Egyelőre a 
csatlakozási nyilatkozatot szükséges aláírni.
Javasolta, hogy az idei évben is csatlakozzanak a kiíráshoz.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához csatlakozzanak.

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, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

120/2019. (IX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 
pályázat 2020. évi fordulójához.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

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

írásbeli határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy egy év kihagyás után újra van felnőtt labdarúgó 
csapata a városnak, amely a Baranya megyei III. osztály, Czibulka csoportjában szerepel. A
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szakosztály vezetője: Kovács Róbert, vezetőedző: Kázmér Péter. Az idei tavasszal megalakult 
Sásd Városi Sportkör elnöke: Deák Attila, az elnökség tagjai: Pintér Mihály, Csonka Gábor, 
Gáspár János lettek. A sásdi focicsapat mérkőzései szerepelnek a honlapon.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Sásdi ÁMK-ban állásbörzét tartottak. Sajnos nem volt sok 
érdeklődő, több vállalkozót is meghívtak, kevesen jelentek meg.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok elmondta, hogy a sásdi vállalkozók közül senki 
nem vett részt.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szeptember 7. napján tartották az idősek a 
Nyárbúcsúztató Napja, melyet a Levendula Klub szervezett. Megköszönte az ÁMK 
dolgozóinak az itt nyújtott segítségét.
Az EFOP 1.5.3. pályázatok, képzések október elején indulnak. Ezzel kapcsolatosan 
folyamatosan folynak az egyeztetések.
Sásd város testvértelepüléséről Mogilánvból 13 fős delegáció érkezett szeptember 20. napján. 
Ezen a napon megebédeltek és Magyarhertelendre mentek fürdeni, ahol Pintér Gábor zenélt. 
Sásdon Deli Csabánál voltak mindannyian elszállásolva. Valamennyi testületi tagot értesített 
mindezekről. Szombati napon egésznap a Pite- és borfesztiválon vettek részt, majd vasárnap 
Pécsre mentek kirándulni. Személyesen meghívták majd Mogilányba az újonnan megválasztott 
képviselő-testületet. Megköszönték a meghívást, nagyon jól érezték magukat.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a Kossuth Lajos utcai lakóközösség kérelmet nyújtott be az 
Önkormányzat felé. A kérelem lényege, hogy szeretnének egy fűnyírótraktort vásárolni, amivel 
a környezetükben tudnának füvet nyírni, télen pedig a hó eltakarítását is elvégeznék a társasház 
körüli gyalogos és autós közlekedési útvonalakon. Ennek a traktornak az ára 450 eFt. A 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a kérelmet, 50 eFt-os 
támogatást ítélt meg.

Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok elmondta, külön kikötés volt, hogy 
a közterületet is gondozzák, nyilvánvaló, hogy együttműködési megállapodást kell kötni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy erről a következő napirendi pontnál kell majd dönteni.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Szíjártó Tibor sásdi lakos kérelemmel fordult 
az Önkonnányzat felé, mely szerint a sásdi 400/1. és 400/2. hrsz-ú területeket szeretné 5 évre 
bérbe venni. A bérbe kívánt területen kertészeti árudát szeretne nyitni. A nevezett területeket 
korábban Somogyvári István tette rendbe. A bizottság megtárgyalta és havi 10 eFt bérleti díjat 
állapított meg.

Dr, Kaidon Béla jegyző véleménye szerint évente kellene erről beszélni, az 5 évet hosszúnak 
tartotta.

Dr. Jusztinger János alpolgármester személy szerint javasolta, ha 5 évre kötnék határozott 
időre, akkor kössék ki a felmondás lehetőségét abban az esetben, ha ezekre a területekre a város 
fejlesztési céljaira figyelemmel szükség lenne.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési 
tanácsnok javasolta, hogy egyéves felmondással megszüntethető legyen a szerződés.

Javasolta a testületnek, hogy erről is határozatilag majd a következő napirendi pontnál 
döntsenek.
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Elmondta, hogy a sásdi védőnő részéről kérelem érkezett, mely szerint a Közösségi Házban 
tárolt masszázs baba eltűnt. Ennek beszerzéséhez kért anyagi támogatást a testülettől, mivel 
erre a babára nagy szüksége lenne, mert a beteg gyerekek, akik mozgásukban korlátozottak, 
ezen tud bemutatni gyakorlatokat részükre. Ennek kb. ára 40 eFt. A bizottság megtárgyalta a 
kérelmet és 20 eFt támogatást állapított meg. Javasolta, hogy határozatilag a költségvetés 
tárgyalásakor döntsenek.

Urvald Péter képviselő, kulturális tanácsnok ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Közösségi 
Ház ezt az állítást sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudja.

Dr. Kaidon Béla jegyző felhívta a testület figyelmét, hogy az előzőekben tárgyalt támogatások 
külön előirányzatok, tehát a fent megtárgyalt összegekről a költségvetési rendelet 
módosításánál külön kell dönteni határozattal.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Dr. Várnai József háziorvos 
szerződésmódosítást kért, mivel eddig az önkormányzattal kötött megállapodása a nevére szólt, 
ezután Hardbil Kft. néven szeretné a szerződést megkötni. Új doktornőt szeretne alkalmazni a 
doktor úr, ezért kérte a módosítást.
A keddi napon aláírásra került Parragi Márkkal kötendő adásvételi szerződés. Továbbá aláírásra 
került Kovács Jánosnéval és Ruszev Mátyással az adásvételi szerződés. A tegnapi nap folyamán 
Merk Zsolték már kint voltak a helyszínen, oszlopokat helyeztek el, amivel majd körbe kerítik 
a megvásárolt területet. A továbbiakban így megnyitásra kerülhet majd a Deák térre vezető 
járda.
Az ezelőtti képviselő-testületi ülésen Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok 
kérelmezte, hogy a piaccsamok építésével kapcsolatban a Hősök terén lévő üzlettulajdonosok 
kapjanak valamilyen tájékoztatást. A levelet megírta és elküldte feléjük, mely a következőket 
tartalmazta: „Tisztelt Üzlettulajdonos, Üzlethasználó! Tájékoztatom Tisztelt
Üzlettulajdonosokat, Üzlethasználókat, hogy az új piaccsamok létesítése és az ezzel összefüggő 
kiegészítő beruházások megvalósítására az előkészítő munkálatokat megkezdtük. Ennek 
keretében sikerült tervezői irodának megbízást adni az engedélyes- kiviteli tervek elkészítésére 
és ezek alapján tervezői költségbecslés összeállítására. A megbízást a kaposvári H-Bon Kft., 
Építész Iroda nyerte el. Vezető-tervező Boa Árpád építészmérnök. A tervezői munkálatok 
folyamatban vannak. Ezzel összefüggésben különböző hatósági egyeztetéseket is folytattunk, 
valamint aláírás előtt vagyunk egy magántulajdonban lévő földterületrész megvásárlására. 
Megbízást adtunk az illetékes Földhivatal felé szükséges vázrajzok elkészítésére, amelyek 
telekösszevonásokat tartalmaznak. A telekösszevonások engedélykötelesek. A tervezői 
költségbecslés ismeretében a Képviselő-testület megtárgyalja a Megyei Önkonnányzati 
Hivatal, mint konzorciumi partner bevonásával a két beruházás műszaki tartalmát és ezek 
összefüggésében az Önkormányzat mozgásterét. A műszaki tartalom véglegesítését követően 
fogjuk a Tisztelt Érdekelteket részletesebben is tájékoztatni. Kérem megértésüket és 
türelmüket!”
Ezelőtti ülésen kérés volt még, hogy a gyalogátkelőhely építésével kapcsolatban is küldjenek 
tájékoztató levelet, amely a következőket tartalmazta: „Tisztelt Kezdeményezők! Takácsné 
Somogy vári Mária a kezdeményezők képviselője útján tájékoztatom Önöket, hogy a Sásd, 
Rákóczi F. u. 10. szám környezetében kialakítandó gyalogátkelőhely tervezési munkálataira 
Gál János építész, építőmérnököt bíztam meg a Képviselő-testület felhatalmazása alapján ez év 
tavaszán. A tervezési munkálatok folyamatban vannak és a tervező által küldött írásos 
tájékoztató szerint most zajlanak a szakhatósági egyeztetések. Ennek keretében a Magyar Közút 
Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatósága és az Országos Központjuk, Főigazgatóságuk 
között folyik egyeztetés figyelemmel az Útügyi Műszaki Szabályozási Bizottság tárgyban
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hozott 115/2019. (VIII.. 15.) számú ÚB határozata vonatkozásában. Ezen bizottság a 
gyalogátkelőhely megvalósításával nem ért egyet különböző szakmai okokra hivatkozva.
A szakhatóságok ezen bizottsági döntés alapján folytatnak szakmai egyeztetések az ott felvetett 
műszaki problémák megoldására. Mindezekre figyelemmel a tervezés, engedélyeztetési eljárás 
nagy valószínűséggel elhúzódik, ezért kérem türelmüket és megértésüket.” Gál János mérnök 
visszaírt, hogy csak a 4,5 méteres sávval tud dolgozni.
Elmondta, hogy sok gondot és problémát okoztak a Kossuth L. u. 19. szám alatti ingatlannál 
lévő kutyák. A nyár folyamán is többször megjelentek kóbor kutyák, amit jelzett a lakosság. 
Ezután felhívta a gyepmestert, nem jutott eredményre a megkereséssel. Elmondta, hogy nem 
tudja befogni, mivel még most készül Komlón a kennel. Ezután az állatvédők belátták a 
problémát, és lassacskán a kutyákat elviszik. Jelenleg is van még 6 kutya. Tudomást szereztek 
arról, hogy Eizemann János egyéni vállalkozásban végez olyan feladatot, mely szerint a kóbor 
ebek, kóbor macskák, illetve a település belterületein megjelenő gazdátlan a közösséget zavaró 
állatok elkábítását vagy elaltatását megkísérli kábító- illetve altatólövedék kilövésére alkalmas 
légfegyverrel. Ez ügyben Eizemann Jánossal együttműködési megállapodást kötött.
Elmondta, hogy a Pitefesztiválon igazán szép és kulturált kampányolás volt, úgy látta, hogy 
mindenki mindenkivel nyitott volt és ez így volt korrekt. Ez a rendezvény pályázati forrásból 
valósult meg, az önkormányzat a költségvetéséből csak minimálisan költött. A rendezvény 
keretében az alábbi települések főztek: Gödre, Meződ, Varga, Pálé, Vázsnok.
Megköszönte Alpolgármester Úrnak, a Képviselő-testület Tagjainak, az Apparátus minden 
dolgozójának, Merk Zsolt ügyvezetőnek, minden lelkes Vendégnek, akik részt vettek a testületi 
üléseken a munkáját. Megköszönte az ötéves munkát, mindenkinek sok sikert kívánt a 
választásokon.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet az elmúlt zárt testületi ülésen hozott 
döntésekről. Az egyik a 117/2019. (V ili.29.) KTH. számú határozata alapján 1. Sásd Város 
Képviselő-testülete a helyi választási bizottság tagjait és póttagjait az alábbiak szerint 
megválasztja. A megbízatás a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek következő 
általános választásának kitűzéséig tart. Helyi Választási Bizottság tagjai: Újhelyi Istvánná Sásd, 
Attila utca 3., Gábor Ferencné Sásd, Ady Endre utca 22., Szabó László József Sásd, Jókai Mór 
utca 63., póttagok: Tóth Mária Jolán Sásd, Deák tér 2. 2. em. 9., Bazsinka László Béla Sásd, 
Fáy András utca 11. 2. Sásd Város Képviselő-testülete helyi választási bizottsági póttaggá 
választás miatt megüresedett helyre szavazatszámláló bizottsági póttaggá választja Fábiánná 
Bársics Gabriella Sásd, Rákóczi F. út 26/C. 1. em. 2. szám alatti lakost.
A másik a 118/2019. (Vili.29.) KTH. számú határozata alapján, Sásd Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Paragi Márk bérlő részére értékesíti a Sásd, Fáy A. u. 38. fszt.l. szám alatti 
önkormányzati bérlakást. Az elővásárlási jogra és a vételár egyösszegben történő 
megfizetésére, továbbá a bérlő meg nem térült beruházására tekintettel a lakás vételára 
4.286.800,-Ft. Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződés 
aláírására.

Elmondta, hogy befejeződött a napelemek telepítése a Közösségi Háznál, a műszaki átadás
átvétel október 2. napján lesz, amit az E-on-nak is át kell vennie. Ez a beruházás 30 mFt-os EU- 
s pályázatból valósult meg.

A Polgármester Asszony által említett két projekttel kapcsolatban október 1. napján lesz a 
Megyén egyeztetés. Feltételes közbeszerzési eljárást kell meghirdetni, majd kiderül, hogy mi 
lesz a vége. Október végéig fog elkészülni a műszaki dokumentáció. Az újonnan megválasztott 
testületnek kell eldöntenie, hogy kit fog választani. Az egyik, hogy kiegészítő forrásért az 
Irányító Hatósághoz fordul. A másik, hogy csökkentett műszaki tartalom, ami azt jelenti, hogy 
bizonyos feladatokat törölni kell.
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A hannadik, hogy nem tudják mi a vége, tehát tudnak-e saját erőből hozzátenni a hiányzó 
összegeket. Az új testület kb. novemberi hónapban fog ezzel szembesülni.
Személy szerint, mint a Hivatal vezetője, az Önkormányzat jegyzője, munkatársai nevében is, 
mivel a Testületnek ez az utolsó tervezett ülése, megköszönte ezt a harmonikus együttműködést 
az elmúlt 5 évben. Megköszönte Polgármester Asszony megértését is, külön kiemelve az 
empátiát, azt az elismerést, megbecsülést, amiben a dolgozók részesültek. Hiszen a Testület 
erőn felül vállalta azt, hogy anyagilag rendezze a köztisztviselők helyzetét. Több alkalommal 
vettünk részt kirándulásokon is, néhány alkalommal még külföldre is elutaztak, ez a korábbi 
években nem volt jellemző. Elmondta, nem tudják, hogy a falvak hogyan döntenek majd az 
ügyben, hogy ki kivel áll össze. A törvény kimondja, hogy mindenkit fogadni kell. Úgy érzi, 
hogy harmonikus volt a kapcsolat a 7 önkormányzattal is, alapvetően problémáik nem voltak, 
a bizalom fennállt minden polgármester felől a hivatal felé.
Megköszönte mindenkinek az ötéves együttműködésüket, kívánt sok sikert, jó egészséget a 
jövőben és a választáson.

Pintér Gábor képviselő 15,36 órakor megérkezett a testületi ülésre.

Dr. Jusztin£er János alpolgármester megköszönte az ötéves munkát Polgármester 
Asszonynak, a Testület Tagjainak, minden jelenlévő és nem jelenlévő önkormányzati 
dolgozónak. Megköszönte mindenkinek, hogy a kezdeti nehézségek után tudtak egyirányba 
menni. Örült annak a Pitefesztiválon, hogy a „kampány szele” nagyon minimálisan lengte körül 
a rendezvényt. Megköszönte minden Képviselőtársának, aki részt vett ezen a rendezvényen és 
tényleg tudtak kötetlenebb körülmények között egymással beszélgetni. Nagyon reméli, hogy ez 
a későbbiekben is így marad. Azok a kósza hírek, amelyek visszakerültek hozzá, mégpedig volt 
olyan, aki a „szőnyeg szélére” lett állítva amiatt, hogy a rendezvényen szóba állt vele. Nagyon 
bízik abban, hogy ilyen a jövőben nem lesz senki részéről. Úgy gondolja nem ellenségek, nem 
ellenfelek, hanem jelölttársak és bízik abban, hogy a jövőben, a következő ciklusban is 
mindenkinek meg lesz a lehetősége arra, hogy a maga munkáját hozzátegye a város 
fejlődéséhez.

Pintér Gábor képviselő ugyancsak olyan szándékkal jött a testületi ülésre, ahol néhány 
gondolatot mondott. Valóban lejárt az ötéves ciklus. Úgy érzi, hogy valóban tudtak Sásdért 
tenni, mindenkinek megköszönte a munkáját. Amilyen „döcögve” indult, annál jobban sikerült 
a haladás, sok mindent elértek. Véleménye szerint büszkék lehetnek arra, hogy sokat dolgoztak 
és mennyi mindent tehettek Sásdért.
Több vállalkozót megkeresett, hiszen a Vidám Kórosuk Találkozójára gyűjtött támogatást, 
ennek kapcsán megemlítette, hogy a Varroda, Fékbetét Kft., MIND-ÉP Kft, Mihályi Béla előtt 
vezető út katasztrofális állapotban van, ezért kérte, hogy ott egy-két kocsi mennyiségű zúzott 
kővel betömnék a nagy gödröket. Ezen vállalkozók valamennyien támogatják a városi 
rendezvényeket. Nyilván új utat nem tudnak építeni, de az említett megoldással javítanának a 
helyzeten. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2019. október 4. napján lesz a Vidám Kórusok 
Találkozója, melyre mindenkit szeretettel meghívott.

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

Sásd Város Képviselő-testületének 

121/2019. ÍIX.26.1 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./ Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a rendelettervezetről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a rendelet főösszege 2.305.173 ezer 
forint. Ennek jelentős része 52 %-a a megnyert pályázatoknak köszönhető. A 
rendeletmódosítást illetően az összes intézménnyel, önkormányzati feladattal részletesen 
foglalkoztak (bérek, dologi kiadások, fejlesztési kiadások). Főbb kiemelhető tényezők az egyik, 
hogy korábban döntött a testület, hogy az ÖNHIKI-s pályázat lehetőségét megnézi. Erre nem 
került sor. Működési oldalon, mint kiemelendő az adóbevételek egy szerény korrekciója, 
lecsökkentették a várt előirányzatot. Ugyanakkor a szöveges előterjesztésben leírta, hogyha 
minden jól megy, akkor ez teljesülni fog. Az évközben kapott plusz bérjellegű támogatás 
nagymértékben befolyásolta az év elején tervezett tartalékkeretüket megemelték, most 18 mFt- 
os tartalékjuk van. A működést illetően az eredeti költségvetésnél tárgyalt nem köztisztviselői 
cafeteriák második részét betervezték a költségvetésbe, amennyiben a testület elfogadja a 
rendeletet, akkor ez végrehajthatóvá válik.
Az ÁMK élelmezésvezetőjével átnézték az étkezést. Megállapították, hogy korrekcióra fog 
szorulni a felnőttétkezés. A nyersanyagok árának emelkedése túllépi azt a bevételi szintet, amit 
terveztek. A bölcsőde építésénél is jelentkezik majd korrekciós kötelezettség.
A fejlesztéseknél a napelemes pályázat került betervezésre, a kerékpárút pályázatra ideutalt 
pénz visszautalásra került, így ezt javították a költségvetésben. A piacra megérkezett állam: 
támogatást tudták pontosítani, illetve az évközben hozott testületi döntéseknek megfelelően a 
külterületi utak pályázatát sikerült végleges összegekkel lezárni.
Azzal kérte a testülettől a költségvetés módosítását elfogadni, hogy a tervezett tartalékszintet is 
próbálta hangsúlyozni, emelkedett, viszont ez a szint abszolút nem támasztja alá azt, hogy ne 
tekintsék továbbra is olyan tényezőnek, amit a döntéshozók, illetve intézményvezetők részéről 
figyelemmel kell kísérni.

Pál Csaba képviselő, a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, 
hogy az újonnan megválasztott testület majd egy stabil állapotot vesz át. Megköszönte a 
Pénzügyi Iroda munkáját és odafigyelését, mert nélkülük ez nem működik.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt 2019. évi költségvetési rendelet tervezetet fogadja el.

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

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

Sásd Város Önkormányzatának

7/2019. (1X.30.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (11.28.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a védőnők részére a masszázs baba 
beszerzéséhez a bizottság javaslatára 20 eFt támogatást biztosítson.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

122/2019. tIX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi védőnők számára a 
beszerzendő demonstrációs baba költségéhez 20.000,-Ft-tal hozzájárul vissza 
nem térítendő támogatásként.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Kossuth Lajos utcai lakóközösség 
kérelmét támogatva, a fűnyírótraktor vásárlásához 50 eFt támogatást nyújtson azzal feltétellel, 
hogy együttműködési megállapodást kössön a lakóház körüli közterületek karbantartására 
(fűnyírózás, téli hóeltakarítás).

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

Sásd Város Képviselő-testületének

123/2019. (IX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Kossuth L. u. 14-16. szám alatti társasház lakóközössége részére 50.000,-Ft 
vissza nem térítendő támogatást nyújt funyírótraktor beszerzéséhez. A 
támogatás feltétele, hogy a lakóközösség szerződésben vállalja a társasház 
előtt közterület rendszeres gondozását, síkosság elleni védekezést.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Szijártó Tibor sásdi lakos részére 
biztosítsa a 400/1. és 400/2. hrsz-ú kivett telephely megnevezésű területek használatát 5 évre 
havi 10 eFt/hó bérleti díjért 1 éves felmondási idővel, amennyiben a város érdeke úgy kívánja.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

124/2019. (IX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szijártó Tibor Sásd, 
Rákóczi u. 49. szám alatti lakos részére kérelmére bérbe adja 5 évre a 
Sásd belterület 400/1. és 400/2. hrsz-ú kivett telephely megnevezésű 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat. A bérleti díjat összesen havi 
10.000,-Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület fenntartja magának azt a jogot, hogy az 5 éves 
időtartamon belül is közérdekből a bérleti szerződést felmondja. A 
felmondást írásban legalább egy évvel korábban lehet megtenni.

Határidő: november 1.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Vidám Kórosuk Találkozójára 
100 eFt támogatást biztosítson.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

125/2019. (IX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sásdi Vidám Kórusok 
Találkozójára a 2019. évben tervezett, de zárolt 100.000,-Ft vissza nem 
térítendő támogatási összeg felhasználását engedélyezi.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Pintér Gábor képviselő megköszönte a Képviselő-testületnek a támogatás biztosítását.

Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Vidám Kórusok 
Találkozója keretében szeretnék átadni Csajághy Miklós a Sásdi Zeneiskola volt igazgatója és 
Bemhardt András a Sásdi Fúvós Zenekar egykori karnagya részére a testület által megállapított 
Sásd Városért Díj kitüntetést. Mindenkit szeretettel vár az ünnepségre.

4./ Üzemen kívüli kutak megszüntetése
Előadó: Bódog Tamás műszaki ügyintéző

írásos előterjesztés a DRV Zrt. által küldött levélről a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez kapta. Ez 
ügyben az egyeztetés megtörtént a DRV Zrt-vei.
Javasolta a testületnek, hogy az előterjesztésben leírtakat 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, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének 

126/2019. (1X.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által kiadott vízjogi 
megszüntetési határozata alapján hozzájárul ahhoz, hogy az engedélyben 
szereplő kutat (026/1. hrsz, Sásd l.sz. kút) selejtezi a közművagyonából, 
valamint a kút DRV Zrt. általi szakszerű eltömedékeléséhez.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

5./ Hulladékszállítási szerződés megkötése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a Bíráló Bizottság üléséről és szerződéstervezetről a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt az előző testületi ülésen már tárgyalták. Javasolta 
a testületnek elfogadásra.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott szerződéstervezetet 
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, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

127/2019. (IX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Települési 
hulladékszállítási közszolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárást lezárta és a 
Bíráló Bizottság javaslata alapján megállapította, hogy egy érvényes 
ajánlattevő van. Ennek megfelelően a közbeszerzési eljárás nyertese Dél
Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 7632. Pécs, 
Siklósi út 52.
A Képviselőé-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az írásos 
előterjesztés részét képező közszolgáltatási szerződéstervezet alapján a 
szolgáltatóval a szerződést megkösse.

Határidő: október 10.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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Székely Szilárd képviselő, településfejlesztési tanácsnok kérte, hogy Hömyéken az árok 
melletti részt az önkormányzati traktorral kaszálják le, mert nagyon magasra nőtt már a fű. Saját 
területén lévő oldalt ő mindig lekaszálja.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy lomtalanításkor az üveget nem 
szállítják el?

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy nem viszik el. Ezért a Kft. dolgozói fogják majd 
összegyűjteni és elszállítani.

6./ Sásd város gasztroturisztikai pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a határozati javaslatról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester felolvasta az írásban kiadott határozati javaslatot.
Ebből tudták biztosítani a tornacsarnok szőnyegborítását és a színpadfedést. Előzetes tervek 
szerint ebből a támogatásból szeretnék tartani jövő évben a Bor- és Pitefesztivált is.
Javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

128/2019. (IX.26.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata 2018.04.10 napon pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési 
Program keretén belül a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület működési területére 
meghirdetett Helyi -térségi szintű öko-, gasztroturisztikai fejlesztések című VP6- 
19.2.1.-61-2-17 kódszámú Felhívás keretében, város gasztroturisztikai
fejlesztésének támogatása címmel.
A projekt megvalósítási helyszíne és hrsz száma: Sásd, Szent Imre út 25-27. Belterület 
211/1 hrsz
A projekt teljes költsége összesen: 4.256.708 Ft.
A projekt elszámolható költségei összesen: 4.081.597 Ft 
A projekt nem elszámolható költségei összesen: 175.111 Ft 
Támogatás összege: 3.877.514 Ft.
Önerő: 379.194 Ft
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Önerő forrása: költségvetésben rendelkezésre álló saját forrás 
A projekt nem elszámolható költségre jutó önerő: 175.111 Ft.
Támogatási intenzitás 95%
A projekt teljes költségére vonatkozó önkormányzati önerő összege 379.194 Ft, mely 
saját forrásként rendelkezésre áll.
A képviselő testület kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a projekt 
megvalósítására az önkormányzati önerő összegét a költségvetésében elkülöníti.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Gyözőné polgármester

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

Kmft.
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J E L E N L É T I  í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. szeptember 26. 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. szeptember 26. 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 

Merk Zsolt 

Orsós Józsefné 

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella 

Meggyesi Mónika

Törvényességi Főosztály képviseletében:


