Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. november 28. napján tartott képviselő-testületi
ülésről.
Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Dr. Jusztinger János polgármester, Urvald Péter alpolgármester, Pál
Csaba, Pintér Gábor, Rabb Győzőné, Székely Szilárd és Takácsné
Somogyvári Mária képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika
jegyzőkönyvvezető.

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, a
tanácskozási joggal meghívott vendégeket és minden sásdi polgárt.
Úgy gondolja, mindenki értesült arról a szomorú hírről, hogy Lakatos Judit Sásd Városért Díjjal
kitüntetett pedagógusa, a Sásdi Vegyeskar alapító karnagya 2019. november 23. napján
váratlanul elhunyt.
Kérte a megjelenteket, hogy egyperces néma felállással emlékezzenek az elhunytra.
A megemlékezés után megállapította, hogy a képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják még meg:
EFOP pályázatok finanszírozását,
Hörnyéki összekötő járda építését,
Hegyhát Fúvós Egyesület támogatását.
Zárt ülés keretében:
Lakatos Judit karnagy temetésével összefüggő kérdéseket.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző
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3./

Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

4./

Rendeletalkotás az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

5./

Az önkonnányzat 2019. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6./

Rendeletalkotás a fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

7./

Beszámoló a sásdi Gyerekesély Program időarányos teljesítéséről
Előadó: Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezetője

8./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

9./

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás
jóváhagyása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10./

Önkormányzati alkalmazottak cafet éri a juttatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

11./

Polgárőr Egyesület év végi működési támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

12./

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ részére személygépkocsi vásárlása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

13./

Támogató Szolgálat második félévi működési támogatása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

14./

Telekvásárlás iránti kérelem
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

15./

DRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervbe foglalt Fáy és Kossuth utcai viziközmű munkákkal
kapcsolatos testületi döntések felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

16./

EFOP pályázatok finanszírozása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
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megszüntetésére

vonatkozó

megállapodás

17./

Nyilvános illemhely létesítése és üzemeltetése (Sásd, Kaposvári út 3.)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

18./

Polgármester megbízása szervezetfejlesztési tanulmány készítésére
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

19./

Hömyéki összekötő járda építése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

20./

Hegyhát Fúvós Egyesület támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

21./

Időszerű lakásügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

22./

Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság közfoglalkoztatottak részére
nyújtott egyszeri szociális juttatása ügyében hozott döntéséről
Előadó: Pál Csaba a bizottság elnöke
Dr. Jusztinger János polgármester

23./

Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

24./

Lakatos Judit karnagy temetésével összefüggő kérdések
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Napirend
1./

tárgyalása:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy október 29. napján volt az alakuló testületi
ülés, majd két nappal utána, október 31. napján rendkívüli testületi ülést tartottak. Ezt
megelőzően október 30. napján Rab Norberttel együtt az EMMI-nél voltak szakmai
egyeztetésen a 3.9.2. EFOP-os pályázattal kapcsolatban. A pályázattal kapcsolatosan több
probléma is felmerült. Több mindennel kapcsolatban bíztató dolgokat mondtak, bízik abban,
hogy így lesz.
A testület október 31. napján tárgyalta a zöldváros és piaccsamok projekteket és a Rákóczi utcai
gyalogátkelőhely létesítését. Az engedélyeztetési eljárás mindkettő pályázattal kapcsolatban
folyik. A TOP-os pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a zöldváros és a piaccsamok két
projekt, de egyben történik majd az engedélyeztetése. A testületi határozat tartalmának
megfelelően az építési engedélyeztetés elindult. Úgy tűnik, hogy január végére lehet kiviteli
terv is, ezt követően történhet meg a feltételes közbeszerzési eljárás kiírása is. Sajnos a
beruházás nem fér bele a pályázati keretbe. Ez ügyben tárgyalt Nagy Csaba országgyűlési
képviselőjükkel. Képviselő úr úgy nyilatkozott, hogy kiemelt projektként kezeli ezen
beruházásukat, természetesen az önkonnányzat számíthat a segítségére.
3

A rendkívüli testületi ülést megelőzően tárgyalt Oletics Károllyal, a Komlói Rendőrkapitányság
vezetőjével és Csirke Csabával, a Sásdi Rendőrőrs vezetőjével, ahol az önkormányzat és
rendőrség közötti együttműködési lehetőségekről. Fontos lenne a vagyonvédelmi kamerák
beszerzése. Az önkormányzatnak kötelessége mindent megtenni azért, hogy a közbiztonság
fokozása érdekében lehető legtöbb köztéri kamerát helyezzenek ki.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy az analóg kamerák nem jók. Az olcsó kamerák nem
igazán jók, nem tudják a felvételt felhasználni.
Urvald Péter alpolgármester a közterületi kamerákkal kapcsolatban elmondta, hogy másabb
az optimalizálása ezeknek a kameráknak. Ha közterületi kamerákban gondolkodik
későbbiekben az önkormányzat, akkor ezek digitális jelként továbbítják a képet a rendőrségre,
illetve a Városházára.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az önkormányzat mindent megtesz a
kamerarendszer kiépítése ügyében, erre jelenleg forrás nincs. Elmondta, hogy a Rózsa utca és
a Jókai utca sarkára visszahelyezték a szelektív hulladékgyűjtő szigetet, visszatették a kamerát,
ami korábban ott is volt. A holnapi nap folyamán kerül sor a Kaposvári úti buszmegállónál
kamera felhelyezésére. Tárgyaltak a rendőrökkel a Sásdi Polgárőrségről is. Erről bővebben a
napirendi pont tárgyalásánál. A rendőrök már többször jelezték és kérték, hogy a vizesblokk az
épületben lenne kialakítva. Tegnapi nap folyamán találkozott Dr. Gulyás Zsolt megyei
rendőrfőkapitány úrral. December 4-én alpolgármester úrral közösen látogatást tesznek a Sásdi
Rendőrőrsre. Ott majd megkérik rendőrjeiket, hogy egy térképen jelöljék be, melyek azok a
stratégiailag fontos pontok, ahová kamerákat kellene kihelyezni majd a későbbiekben.
A Városgazdálkodási Nonprofit Kft. vezetőjének, Merk Zsoltnak és dolgozóinak megköszönte
a munkáját, melyet a választások óta eltelt 1,5 hónapban tapasztalt. Nagyon sok feladat
elvégzését várta tőlük, melyet teljesítettek. Úgy alakították ki, hogy ügyvezető úrral minden
héten hétfői napon a reggeli órákban tartanak megbeszélést, ahol a héten tartandó aktuális
programokról, az ezzel járó feladatokról és az eltelt egy hét munkáinak elvégzéséről tárgyalnak,
példaként említette a hömyéki bozótos részek irtását, fakivágásokat, fűnyírást, temetőben
rendet raktak, megköszönte a gondnoknak a munkáját, lefestette a kerítést, padokat felújította,
stb. Újra van közvilágítás a Szoborkertben, lefestésre került a Szoborkert kerítése. A Kft. több
alkalommal segítette a Sásdiak Önkéntesen Sásdért civilszervezet munkáját az adventi
készülődésre. Ez ügyben külön megköszönte Orsós Józsefnek a munkáját is. A Kft. leköltözik
a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlanba, mely az önkormányzat tulajdonában van. A
gépkocsik tárolására is vannak garázsok.
November 5-én alpolgármester úrral közösen ellátogattak a Gyerekesély Irodába, ahol Gábor
Gyula úrral áttekintették a Gyerekesély pályázat főbb kérdéseit. Jelenleg, ami gond az a GYEP
INFRA pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatos.
Ugyanezen a napon megtekintették a Kaposvári úti buszmegállónál lévő illemhelyet. A látottak
alapján nem látja akadályát annak, hogy üzemeljen az illemhely. Bővebben majd az ezzel
kapcsolatos napirendi pontnál.
Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy ez az illemhely a Hamburger City-hez tartozott,
melyet Pál Edit vállalkozó megvásárolt, eddig sem volt nyilvános illemhely.
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Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy ezen a napon megkereste őt
Hajdú Orsolya a Pécs Városi Mazsorett Csoport vezetője az ügyben, mely szerint szeretné, ha
Sásdon is létrejöhetne egy tánccsoport, Sásd Város Mazsorett Csoportja néven működnének.
Kérte, hogy vegye fel a kapcsolatot Meggyesi Mónika intézményegység-vezetővel.
Megkérdezte a jelenlévő intézményegység-vezető hölgyet, hogy Hajdú Orsolya kereste-e az
intézményt?
Meggyesi Mónika intézményegység-vezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen,
megkereste őt, megtekintették a helyszínt, jelezték, hogy felvennék a kapcsolatot Kovács Lilla
igazgatóval is.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy jónak tartja a kezdeményezést.
Véleménye szerint a sásdi zenekarnak is jó lenne, ha a fellépések előtt lenne mazsorett csoport.
Elmondta, hogy november 5-én találkoztak Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral
egyeztettek a már korábban felvetett kérdésekkel kapcsolatban.
Ugyanezen a napon este a katasztrófavédelemtől keresték, mely szerint Hömyéken problémát
jeleztek, az esőzések miatt az egyik ház fala beomlott, kisgyermekek is érintettek. Személyesen
járt a helyszínen, a kiérkező katasztrófavédelem dolgozói úgy nyilatkoztak, hogy ők nem
vállalják a felelősséget. Kérték, hogy az ottélő családról gondoskodjon az önkormányzat.
Ezután telefonált Urvald Péter alpolgármester úrnak, aki ideiglenesen a Tékában nyújtott helyet
a család részére. Másnap megkerestek egy statikusmémököt, aki a helyszínen járt, alaposan
megtekintette a családi házat. A statikusmémök megállapította, hogy a család a házba
visszaköltözhet, az nincs életveszélyes állapotban. A fontosabb dolgokat ellátták, megköszönte
a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottságnak ez ügyben nyújtott segítségét, támogatását.
Segítséget nyújtottak abban, hogy a tetőnek a hiányzó részét pótolták.
November 6. napján az Őszidő Klub szervezésében ünnepséget tartottak az Idősek Világnapja
alkalmából, a testületből többen részt vettek a rendezvényen, melyet az AMK-ban tartottak.
Nagyon jól sikerült j ó hangulatú rendezvényen vett részt.
November 7. napján megkereste Zubán Zoltán a FERLING KFT. operatív igazgatója és Gelányi
Nóra ügyféligazgató, ők az EFOP-os pályázataikban közreműködnek. A jövőbeni
együttműködési lehetőségekről beszélgettek.
Ezt követően került sor a környékbeli polgármesterekkel egy járási tervezési módszertani
ülésre. Arról van szó, hogy a környékbeli polgármesterek tudnak-e olyan közös nevezőre jutni,
amelynek eredményeképpen javaslatokkal tudnának esetleg élni a következő uniós tervezési
ciklusra a kormányzat felé.
November 8. napján megbeszélést folytatott Dr. Túri Attilával a GYEP Inffa közbeszerzési
eljárásával kapcsolatban. Megtekintették a szerződésben vállaltakat, ezután elkezdődtek a
munkák.
November 9. napján tartották az óvodai jótékonysági bált, megköszönte mindenkinek ezzel
kapcsolatos munkáját. Nagyon jól sikerült rendezvény volt.
November 11. napján Orbán Éva intézményvezető részéről volt meghívása a Sásdi Szociális
Szolgálat rendezvényére, úgyszintén az Idősek Világnapjával kapcsolatosan.
November 12. napján jegyző úrral közösen átdolgozták az SZMSZ-t, majd az este folyamán a
SoMx Rock Bánd zenekar adott jótékonysági koncertet Orsós Virág Maja megsegítésére. Ezen
az estén alpolgármester úrral együtt az OTP Bank Nyrt. Takarékossági világnap keretében
tartott rendezvényén vettek részt.
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November 13. napján személyesen találkozott a Sásdiak Önkéntesen Sásáért csoport tagjaival
a Sásdi ÁMK-ban a sásdi adventi vásárral kapcsolatosan, melyen részt vett Meggyesi Mónika
intézményegység-vezető és Urvald Péter alpolgármester is. A megbeszélés tárgya volt, hogy
2019. december 8. napjára Adventi vásárt szerveznének a Szoborkertben. Mindenkinek
megköszönte az ezzel kapcsolatos munkáját. Nagyon megköszönte azt a rég nem látott
összefogást, amit mostanában tapasztalt Sásdon, amit tényleg önzetlenül tesznek Sásáért, azért,
hogy élhetőbb legyen a város. Megköszönte a csodálatos dekorációkat, melyeket a város
különböző helyein elhelyeztek. Mindenkit arra kért, hogy vigyázzanak ezekre a dolgokra. Ezzel
együtt megköszönte mindazon sásdi lakosoknak, akik a Kaposvári úti buszmegálló
felújításában, festésében, takarításában közreműködtek (Pál Edit, Lehőcz Enikő, Ambrus
Attila). Megköszönte képviselő-testület mindazon tagjainak segítségét, akik anyagilag vagy
munkájukkal segítették ezt a kezdeményezést (Urvald Péter alpolgármester, Pintér Gábor
településfejlesztési tanácsnok). Nagyon örül annak, hogy vannak ilyen kezdeményezések,
amivel segítik az önkormányzat munkáját.
Szintén december 13. napján került volna sor a Sásdi Diáktanács első ülésére, sajnos nem
jelentkeztek diákok, így egyelőre nem alakult meg.
Ezen a napon levelet kapott a Kossuth L. utcai társasház lakóitól, mely szerint mobilgarázsokat
szeretnének építeni. Nagyon sokan aláírták a levelet, komolyan szeretnék ezt megvalósítani.
Úgy gondolja, hogy település szinten kompletten kellene kezelni ezt a kérést is, mert másik
lakótelepen is gond a parkolás. Érdemben akkor kellene erre a levélre válaszolni, ha egy
szakemberrel megtekintenék a helyszíneket. Ezt követően hozná vissza a testület elé
megtárgyalásra.
November 14. napján a Német Nemzetiségi Önkormányzata ülésén vett részt, ahol megszületett
az együttműködési megállapodás, melyet majd a testület is tárgyalni fog.
November 15. napján Kalapáti Attila tankerületi igazgató részéről meghívást kapott a Szigetvári
Tankerületi Központ második Pedagógiai Nap keretében tartandó konferenciára.
Az este folyamán Urvald Péter alpolgármester úrral ellátogattak a Deutsch Klubba,
megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy a Deutsch Klub otthonra talált a Történeti Tékában.
Az elhelyezés szerepel a megkötendő együttműködési megállapodásban is.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok a Deutsch Klub nevében megköszönte az
elhelyezésük lehetőségét. Mindenki nagyon örült, hogy végre otthonra leltek. Igyekezni fognak
anyagi kereteikhez mérten hozzájárulni ahhoz, hogy a Téka a továbbiakban szépüljön és
épüljön.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy november 16. napján megrendezésre
került a Sásdi Kolbásztöltő Fesztivál, melyet a Sásdi ÁMK-ban rendeztek meg. Este 19 órától
nyilvános volt a rendezvény. Személy szerint nagyon jól érezte magát, a rendezvényen a zsűri
elnökeként kóstolta és értékelte az elkészített kolbászokat. Elmondható, hogy nagyon jól
sikerült a rendezvény, gratulált minden induló csapatnak.
November 19. napján személyesen találkozott Kolenics Jánossal, a DRV Zrt. képviselőjével és
munkatársaival a Kossuth L. és Fáy A. utca ivóvízkonstrukció tárgyában. Szóba került a város
új kútja is, erről majd külön napirendi pont kapcsán tárgyalnak.
Ezen a napon volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzata ülése is, ahol részt vett. Ezen az ülésen
fogadták el az önkormányzattal kötendő együttműködési megállapodást.
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November 20. napján személyen járt a hivatalban Dr. Madár Péter az MSB Zrt. fejlesztési
igazgatója és munkatársa, ők az EFOP. 3.9.2. számú pályázatban partnerek. Beszéltek a
problémákról és egyeztettek a jövőben dolgokról.
November 23. virradó reggelén érkezett a szomorú hír Lakatos Judit pedagógus, karnagy
halálesetéről. Mindenki megrendülve fogadta a hírt, amit a mai napig nem lehet felfogni.
Személyesen néhány héttel ezelőtt még a városi ünnepségek alkalmával találkoztak.
November 26. napján a Bm. Közgyűlés dísztermében tartották a Megyei Védelmi Bizottság
ülését, melyen személyesen vett részt, ahol a polgármesterek komplex védelmi igazgatási
felkészítésével (rendvédelmi, honvédelmi, katasztrófavédelmi) kapcsolatban kapott
tájékoztatást.
November 27. napján Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok úrral együtt ismét találkoztak
Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral, akivel elsősorban a két TOP-os pályázat kapcsán
tárgyaltak. Nagy Csaba országgyűlés képviselő úr határozott támogatást ígért a pályázatok
megvalósításához. Az uszoda is szóba került, de ez nem az önkormányzaton múlik olyannyira,
mint a két TOP-os pályázat, de az uszodával kapcsolatban is bíztató dolgokat mondott. 2016.
december 7. napján volt az uszoda alapkőletétele.
Ezen a napon a Sásdi Szociális Szolgálat vezetője felkérte egy kiállítás megnyitására, ezt
követően tartották a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás ülését, majd a Bm. Rendőrkapitányság
által szervezett Hegyháti Járási Egyeztető Fórumon vett részt. Ezen a fórumon jelen voltak a
környékbeli polgármesterek, polgárőrök. A statisztikák alapján elhangzott, hogy 30 %-kal
csökkent a korábbi évekhez képest településükön a bűnelkövetések száma. A fórumot követően
személyesen beszélt rendőrfőkapitány úrral sásdi fontos kérdésekről, például a polgárőrökkel
kapcsolatban, de erről majd bővebben a külön napirendi pont tárgyalásánál.
Az IC vonatok megállásával kapcsolatban közel négyezer aláírás született. Eközben közzétették
a menetrendet, mely szerint 2 pár IC vonat fog megállni Sásdon a jövőben. Fontos
hangsúlyozni, hogy az IC vonatok Budapest és Pécs között máshol sem állnak meg. Ezzel
kapcsolatosan sajnos álhírek voltak. Nehezményezi sokak kárörvendezését, mely szerint nem
sikerült elintézni, elmondható, hogy ez nem visz előrébb semmit sem. Sikerült telefonon
beszélni Dr. Homolya Róbert vezérigazgató úrral, kérte, hogy email-ban egyeztessenek
időpontot. Ez nem sikerült, viszont a MÁV START-tól telefonon keresték meg ez ügyben.
Annyit mondtak, hogy januárban keressék meg az Innovációs és Technológiai Minisztériumot
és az áprilisi menetrendpótlékba bekerülhet ez is és más igény is.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy alpolgármester úrral megbeszélték, mely szerint azokon
rendezvényeken, üléseken, ahol ő nem tudott személyesen részt venni, akkor helyette
alpolgármester úr képviseli az önkormányzatot. Minderről alpolgármester úr fog tájékoztatást
nyújtani.
Urvald Péter alpolgármester elmondta, hogy november 14. napján Menyhárt László
energetikai tanácsadóval és a hivatal több dolgozójával együtt egyeztettek a sásdi
energiaköltség optimalizálásáról. Olyan számlákat szeretnének felülvizsgálni, ahol az
energiaszolgáltató eljárását vizsgálnák, akár az uszoda áramellátása vagy gázellátása, illetve az
önkormányzati épületeknek a számláit megnézve, hogy jó helyre van-e besorolva az intézmény,
tehát, ha olyan besorolást találnának az áramszolgáltató részéről, ami nem valós, akkor ott
kárigényüket jelezhetnék. A lényege inkább az lenne, hogy a továbbiakban tisztázott
körülmények között folyna a vételezési lehetőség.
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Rabb Gvőzőné képviselő megkérdezte, hogy Menyhárt László mennyiért vállalta ennek a
feladatnak az elvégzését?
Urvald Péter alpolgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem pénzért vállalta. Úgy
tudja, hogy amikor képviselő asszonnyal anno polgármestersége idején leült tárgyalni, akkor is
elmondta, hogy nem pénzért vállalja. Első körben ez csak egy vizsgálat lenne, amennyiben a
vizsgálatnál kiderül, hogy érdemes ezt tovább vinni, onnantól kezdve sikerdíjas a történet. A
városnak ez pénzébe nem fog került, mint ahogy az előző ajánlatában sem került volna pénzbe.
November 18. napján Pécsen járt a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamaránál Baranya
megyei gazdaságfejlesztési fórumon vett részt. A rendezvényen személyesen találkozott
Horváth Lajossal, az Y-Pulyka Kft. ügyvezetőjével, aki megemlítette Sásd városát.
Megkérdezte tőle, hogy Sásdról miért nem beszélnek? Ugyanis ezen a fórumon a baranyai
városok bemutathatták a gazdaságfejlesztési projektjeiket, viszont Sásd nem mondott semmit.
Személy szerint annyit válaszolt a kérdésére, hogy Sásd városának nincs gazdaságfejlesztési
programjuk. Ha most jönne egy vállalkozó, gyakorlatilag semmilyen csomagot nem tudnának
neki ajánlani (iparterület, önkormányzati kedvezmény, iparűzési adó). Véleménye szerint a
testületnek a későbbiekben ezzel kapcsolatban el kellene gondolkodnia. Elmondta, hogy az
Iparkamara ebben partner lenne, úgy látta, hogy több ilyen rendezvényt szeretnének szervezni,
várják az ötleteket.
November 20. napján Hosszúhetényben járt a Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesület fórumán,
esetükben 2 db pályázat érinti az egyesületet. Az egyik pályázatnak hivatalosan még nincs
eredményhirdetése, bíznak abban, hogy nyertes lesz. A másik pályázat már a jövő évi Bor- és
pitefesztiválhoz kötnék, mely a gasztroturisztikai pályázat. A megvalósításra további 9
hónapjuk van. A csarnok borítását megvásárolták, itt többletköltségek jelentkeztek, melyeket
nem terveztek. A pályázat tartalmában szerepelt még a weblap, illetve fényképezőgép
beszerzése, továbbá színpadfedés vagy sátor beszerzése. A módosításnál a legfontosabb, hogy
a megvalósítási időszakba beleférjenek.
A mai nap folyamán a környékbeli polgármesterekkel Siófokon volt a DRV Zrt. meghívása
kapcsán. Az egyik legfontosabb téma a Gördülő Fejlesztési Terv tájékoztatása volt. Nagy Lajos
László pénzügyi irodavezetőnek megköszönte, hogy ezzel kapcsolatban naprakész
információkat nyújt. Úgy látja nagyon sok önkonnányzat nincs tisztában azzal, hogy ez mire
szolgál, emiatt problémás projektekre vállalkoznak.
A mai nap folyamán tartották az I. világháborús emlékmű avatását. Megköszönte polgármester
úrnak a részvételét és beszédét, továbbá mindenkinek, aki megjelent az ünnepségen.
Dr. Kaidon Béla jegyző a kivetítőn látható képpel kapcsolatban elmondta, hogy ez helyileg a
Fáy A. utcát és Zöldfa utcát összekötő úton lévő Varga Vince lakóingatlana előtti fákat mutatja
be. Varga Vince sásdi lakosnak az a kérése, hogy a képen látható fenyőfákból több fát is
szeretnének kivágatni, mert már a gyökerek a ház alá mentek és károsítják az épületet. A fák
önkormányzati területen vannak, ezért Bódog Tamás műszaki ügyintézővel személyesen jártak
a helyszínen. Úgy gondolták a helyszínen látottak alapján, hogy indokolt a fák kivágása.
Mérlegelés tárgyát képezheti, hogy melyiket és hány darabot vágjanak ki. A vele szemben lévő
lakó az ingatlan földszintjén lakik, ő ragaszkodik a fákhoz, nem szeretné, ha kivágnák, mert az
ablakára árnyékot vet. Javasolta a testületnek, hogy a képen bemutatott 3 db fát vágassák ki.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy legyen 4 db fa kivágva, mert akkor jövőre ismét problémát
fog okozni.
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Székely Szilárd képviselő elmondta, mindenképp tájékoztatni kell a lakóközösséget
hirdetmény formájában, miért kerülnének kivágásra a fák, mert a kérelmező ingatlanát károsítja
a fák gyökérzete, lombja.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a testület nem szakértő, ezért ebben az
ügyben nem tud szavazni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület a tulajdonos, ő jegyzőként csak a testület
hozzájárulásával tud dönteni. Személy szerint javasolta, hogy 3 db fát vágjanak ki, mert a
gyökérzet az ingatlan alá ment, a negyedik fa a kérdéses.
Takácsné Somogyvári Mária képviselő megkérdezte, hogy a helyükre lehet-e ültetni gyorsan
növő fát?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van rá lehetőség, a testületnek kell döntenie arról,
hogy jövő tavasszal ezen fák helyére új fákat ültetnek.
Rabb Győzőné képviselő javasolta, hogy mind a 4 db fát vágassák ki.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy először a fokozatosság elvét kövessék, tehát először
3 db fát vágjanak ki. Javasolta, hogy gömbköris fákban gondolkodjanak.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy döntsön a fák kivágásáról az
elmondottak szerint.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
144/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Vince Sásd, Zöldfa u. 43.
szám alatti lakos kérelmét megtárgyalva, tulajdonosi jogkörében eljárva engedélyezi,
hogy kérelmező saját költségén és felelősségére a melléképülete Fáy A. u. felöli oldalán
a keleti irányból visszafelé haladva, a telekhatárhoz legközelebb növő 3 db fenyőfát
kivágjon.
A Képviselő-testület egyúttal elrendeli, hogy jövő év tavaszán a kivágott fenyőfák
környezetében legalább 1 db gömbkőrist el kell ültetni.
Határidő: közlésre december 20.
Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a beszámoló 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
145/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.

2 ./

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés mellékleteként csatolva.

az

együttműködési

kötött

megállapodásról

-

együttműködési

a

jegyzőkönyv

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az előző ciklusban a Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött Aht. szerinti együttműködési megállapodás megújításáról van szó. A
gazdálkodási feladatokat érintő, a hivatallal való együttműködést szabályozó rendelkezéseket
nem érinti. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről többször megemlített kérdés, mely
szerint szeretnék, ha az önkormányzat a polgárőrök a roma önkormányzat épületétől külön
történő elhelyezéséről majd tárgyalna és döntene. Azt kérték, hogy ez a kérés kerüljön bele a
megállapodásba.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
10

Sásd Város Képviselő-testületének
146/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal
megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés mellékleteként csatolva.

az

együttműködési

kötött

megállapodásról

-

együttműködési

a

jegyzőkönyv

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat elhelyezésével
kapcsolatban most döntenek abban a kérdésben, mely kérdés elé hirtelen került a nemzetiségi
önkormányzat és a sásdi önkormányzat is, amikor a Deutsch Klubnak 2019. nyarán költöznie
kellett, ahová most költöztek, úgy tűnik végleges megoldásként marad. Ez a kérdés került bele
a megállapodásba.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok hozzászólásában ismételten elmondta, a Deutsch
Klub nagyon örül annak, hogy végre helyet kaptak és otthonra találtak a Sásdi Történeti
Tékában. Előzetes ígéretek szerint nagyobb támogatást fognak kapni az osztrák
testvértelepülésüktől, amit szeretnének majd a Téka épületére, udvarára fordítani. Nagyon
megköszönte mindenkinek ezt a támogatását.
Urvald Péter alpolgármester kérte a testületet, amennyiben tulajdonjogot tudnának szerezni
az ingatlanból, akkor biztosítsanak lehetőséget a Deutsch Klubnak, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy ök éljenek a tulajdonjog szerzésének a lehetőségével. A Tékában most
kizárólagos használatra kaptak helyiségeket, ez jó dolog. Úgy gondolja, hogy a városnak is jobb
lenne, ha tulajdonrészt tudnának szerezni, ezáltal még jobban biztosított lenne számukra ez a
hely.
Dr. Jusztinger János
ingatlantulajdonosokat.

polgármester

elmondta,

ez

ügyben

megkeresik

majd

az

Urvald Péter alpolgármester tudomása szerint 40 tulajdonosról van szó, többen jelezték már,
hogy lemondanának a részükről.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást fogadja el.
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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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
147/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodást elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

4./

Rendeletalkotás az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy jegyző úrral
közösen átdolgozták az SZMSZ-t. Egyrészt átvezetésre kerültek az alakuló ülésen elfogadottak,
mely szerint egy bizottság működik és ennek a bizottságnak van egy albizottsága. A most
működő bizottság kapta meg a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság és a
Humánügyek Bizottsága hatásköreit elosztva. Az alakuló ülésen már átvezették a bizottság
tekintetében az új elnevezéseket. Változás továbbá, hogy a korábbi két tanácsnok helyett most
egy tanácsnok van, a kulturális tanácsnok intézménye megszűnt és a másik tanácsnok
elnevezése a korábbihoz képest változott, a mostani elnevezés településfejlesztési tanácsnok. A
korábbi SZMSZ-ben még szerepelt Függelék, ami felsorolta a testületi tagok, bizottsági tagok,
tanácsnokok névsorát. A Kormányhivatal állásfoglalása az, hogy a névszerinti felsorolás nem
önkormányzati rendeletbe való, a Függelék nem volt kompatibilis a Jogalkotási törvénnyel. így
kikerült a rendeletből. A nyilvánosság biztosításával kapcsolatban elmondta, hogy a 13. §. és a
32. §. (6) bekezdései rendelkeznek arról, hogy Sásd Város Önkormányzatának Képviselő
testülete hogyan biztosítja a testületi üléseinek a nyilvánosságát. A korábbi időszakban is már
felvetődött, hogy tévében legyenek a testületi ülések közvetítve. Az SZMSZ-ük erre jelenleg
nem ad lehetőséget. A nyilvánosság kapcsán annyit mond, amit a törvény is mond, hogy
nyilvánosak a testületi ülések és a választójoggal rendelkező választópolgár a testületi ülésen
részt vehet. Tanácskozási joggal pedig a testületi ülésre meghívottak. A képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyve hangrögzítés útján készül. A tévés közvetítés nagyobb előrelépés lesz, lehet majd
a hangrögzítés mellett. A tévés közvetítés jelenleg az SZMSZ-ben nem szerepel. Erről lehet
döntenie a testületnek.
Tudomása szerint egyre több településen visszalépnek a testületi ülések közvetítéséről.
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Személy szerint támogatja a nyilvános ülések közvetítését. Nyilvánvaló, hogy ennek technikai
és jogi feltételeit is meg kell teremteni. Kérte a testületet, hogy erről beszéljenek és döntsenek.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezzel kapcsolatosan van jogszabályi észrevétele.
Javasolta törölni az SZMSZ-ből a 32. §. (6) bekezdést, hogy a testületi ülésről videófelvétel
készülhet. Ha elfogadják, ez egy jogszabály lesz, ami ebben a formában törvénysértő.
5 évvel ezelőtt is már tárgyalta a testület, de akkor elmondta, hogy a szervezeti és személyi
feltételek nem adottak a közvetítéshez, nagyon sok pénzbe kerül. Nincsenek meg a személyi
feltételek, nincs rá szakember, aki ezt elvégezné. Az új törvényi szabályozás, mely a 2011. évi
CXII. törvény, ami az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól, ezt
módosították, mely szerint a személyes adatok védelméről rendelkezik. A probléma az, ami
eddig nem volt, hogy a képrögzítést ún. biometrikus adatként kezeli és ez különleges adatnak
minősül. Egyenrangúvá teszi különleges adatként, például a fényképet, videófelvételt. Ennek
következtében az önkormányzat törvényi felhatalmazás nélkül különleges adatot nem kezelhet;
itt az adatkezelésről beszélnek. Amennyiben nyilvános felvételt készítenek, akkor az
adatkezeléssel jár, ezt pedig szabályozni kellene rendeletileg. Az önkormányzatnak nincs erre
jogosultsága. Akkor van jogosultsága, ha egy médiaszolgáltatóval szerződést kötne ezen
szolgáltatás elvégzésére, mert ő jogosult arra, hogy alaptevékenységével összefüggésben ilyen
műsorokat készítsen.
Sásdnak hivatalos újságja van, abban megjelenik a fénykép, ez különleges adatnak minősül, ez
csak akkor jelenhet meg, ha minden egyes személy írásban meghatározott formanyomtatványon
nyilatkozik mindezekről. Továbbá írásos tájékoztatást kell adni arról, hogy az adatot ki kezeli,
ki az a felelős személy, hol kezelik, hol lehet hozzáférni és milyen szabályzat vonatkozik rá.
Az újság szerkesztősége, ha nem saját fényképekkel dolgozik, hanem intézményektől kap
fényképeket, akkor ott az adott intézmény az adatkezelő. A hivatal nem teheti meg, mert nem
az alaptevékenységével függ össze a különleges adat.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy vegyék ki a javasolt mondatot
a tervezetből (videófelvétel készülhet).
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ebben megszigorították a Büntető Törvénykönyvet
is. A jogosulatlan adatkezelés bűncselekménynek számít.
Dr. Jusztinger János polgármester tudomása szerint több nagyobb önkormányzat esetében is
megszűnt a testületi ülések közvetítése. Korábban már megkerestek ilyen céget, a beérkezett
árajánlat alapján megállapították, hogy ennek a beruházásnak igen nagy a költsége.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az információ továbbadásában első helyen állnak a
többi önkormányzattal szemben. Ha megnézik nagyobb települések honlapjait, látható, hogy
nem nyújtanak annyi infonnációt, mint Sásd. A sásdi jegyzőkönyvek nagyon régóta
megtalálhatók a honlapon. A testületi ülésekről készült hangfelvételt nem adják ki nyilvánosan,
abból jegyzőkönyv készül. Amennyiben valamiben vita van, akkor ezt tudják visszahallgatni.

Székely Szilárd képviselő elmondta, ez nem más, mint egy látványos lakossági igény. Viszont
amennyiben nyilvánosak az ülések, bárki azon részt vehet. Véleménye szerint kérjenek ismét
egy árajánlatot, amiből látható lehet, hogy ennyi pénzből mennyi minden mást lehetne
megvalósítani. Úgy gondolja, ha valakit érdekel a napirendi pont, akkor jöjjön el a testületi
ülésre.
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Urvald Péter alpolgármester javasolta, hogy ne csak a technikai feltételeit vizsgálják meg,
hanem GDPR szakembert is kérdezzenek meg mi mibe kerülhet? Amennyiben valaki nem járul
hozzá a videófelvétel közvetítéséhez, akkor az ő arcát ki kell takarni, itt is további videószakértő
szakemberre van szükség, aki ezt a feladatot elvégzi.
Pál Csaba képviselő javasolta, hogy kérjenek árajánlatot.
Takácsné Somogvvári Mária képviselő elmondta, korábban már volt arról szó, hogy a
testületi üléseket felveszik videokamerával.
Dr. Jusztinger János polgármester valóban beszéltek erről, de ezt már nem lehet olyan
egyszerűen megtenni, mert új jogszabályokat fogadtak el ezzel kapcsolatban, melyek szinte
hónapról hónapra szigorúbbak lesznek. Több önkormányzatnál működött a felvétel, de egyre
többet lehet hallani, hogy ettől visszalépnek.
Urvald Péter alpolgármester véleménye szerint több cégtől kérjenek árajánlatokat.
Dr. Kaidon Béla jegyző a tervezet 3. számú melléklet A és B pontjával kapcsolatban felhívta
a testület figyelmét arra, nagyon fontos, hogy különbséget kell tenni a kötelező feladatok és az
önkormányzati szinten önként vállalt feladatok között. Az önként vállalt feladatoknak azért van
jelentősége, mert a költségvetési rendeletükben támogatásokat, egyáltalán pénzt felhasználni
azokra a célokra szabad és lehet, ami a B pontban szerepel. A költségvetés felhasználásánál
ezzel mindig egyensúlyban kell lenni.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az SZMSZ 32. §. (6)
bekezdését, mely szerint „videófelvétel készülhet’' töröljék.
Elmondta, hogy megkeres majd egy céget és a testületi ülések közvetítésére, komplex technikai
megoldására javaslatot fog kérni.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
148/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az SZMSZ tervezet 32.§. (6)
bekezdéséből törli a „videófelvétel készülhet” szövegrészt.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző
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Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mi a helyzet a képviselők részére biztosítandó
tabletekkel?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy bizottsági ülésen jelezték a bizottsági tagok, hogy
korábban a képviselők részére laptopot biztosítottak. Ezek a gépek már akkor is használtak
voltak, többen is jelezték, hogy több képviselő esetében tönkrement. Felmerült annak a
lehetősége, hogy esetleg tableteket kapnának a képviselők. Megnézte, hogy mennyibe kerülnek
a tabletek.
Dr. Jusztinger János polgármester nyilatkozatában elmondta, hogy ő a maga részére nem kér
tabletet.
Javasolta a testületnek, hogy a képviselők részére a képviselői munka hatékonyságának
növelése és a költségtakarékosság jegyében 6 db tabletet vásároljon.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
149/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselői
munka
hatékonyságának növelése érdekében és a költségtakarékosság jegyében tableteket
vásárol a képviselők részére. A testületi anyagok és a képviselőket érintő megkeresések
ezentúl rendszeresen az email címükre kerülnek megküldésre. A testületi anyagok
vonatkozásában csak rendkívül indokolt esetben, polgármesteri döntés alapján, illetve a
képviselők külön kérésére kaphatnak írásos anyagot. A képviselő ezentúl a tableten
tájékozódhat a képviselő-testületi előterjesztésekről, döntéstervezetekről.
Határidő: december 15.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a fenti határozat értelmében
a kiadott rendelet-tervezetet fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szen ei szervezeti és működési szabályzatáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5.1

Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a - rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. A kiadott anyag tartalmazza a költségvetési főösszeget, mely 2.400 mFt. Az előző
módosításhoz képest nem sok változás történt a költségvetésben, viszont a teljes költségvetést
átvizsgálták. 15 mFt-ról 13,5 mFt-os csökkenés volt az általános tartalékot illetően. A
tanuszodára való tartalékot továbbra is fenntartjuk, illetve bővült a tartalék a GYEP-es pályázat
miatt, ami 47.660 eFt. Ennek a felhasználása a jövő évben várható. A költségvetésben az év
eleji 10.800 eFt-hoz képest 71 mFt-os tartalék van most. A működési-fejlesztési mérlegben
szereplő 2.400 mFt-os főösszeg 1.900 mFt-os működési főösszeget és 521 mFt-os fejlesztést
tartalmaz. A pályázatok nagyon sok működési kiadást tartalmaznak, ezért ilyen magas a
működési főösszegük.
Az 5.sz. mellékletben kerültek felsorolva 28 tételben csak a fejlesztési bevételek, illetve 66.900
eFt-os tételben a felújítási kiadások. Itt szerepel 50.945 eFt-os mértékben a vízhálózat
rekonstrukciójára fordítandó összegük.
Az előbb említett fejlesztési kiadások 449.695 eFt, ebből 350 mFt és az áfája a TOP-os és
EFOP-os pályázatokhoz köthető felújítási rész. Az INFRA pályázat kapcsán a megvásárolt
gépkocsit követően eszközbeszerzésre kerül majd sor, illetve az ingatlanfejlesztésre is.
A pénzeszközátadásoknál a legnagyobb tétel a korábbi testületi ülésen megszavazott és azóta
végrehajtott támogatásnak a visszaadása. Ez is jelentkezik a korábbi rendeletmódosításhoz
képest.
A bizottsági ülésen elhangzottakra visszautalva megállapítható, hogy a költségvetés
végrehajtása biztonsággal mondható. Az előbb említett 13,5 mFt-os tartalék a költségvetésük
2,5 milliárd forintos összegéhez képest csekély.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta a testületnek, hogy az önkonnányzati igazgatási feladatoknál
bruttó 540 eFt-os kiadási előirányzatot tervezzen tabletgépek vásárlására.
Dr. Jusztinger János polgármester a sásdi sportkörrel kapcsolatban elmondta, hogy a havi 33
eFt-ot az idei évben nem kapták meg. Megkérdezte mi ennek az oka?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a sportkör
vezetőjével ezt megbeszélték. Az EFOP pályázaton belül sikerült olyan bevételt találni,
melynek alapján az első részletet már elindították.
Dr. Jusztinger János polgármester megkérdezte, hogy ezzel tisztában van a sportkör elnöke?
16

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ezt már
megbeszélték.
Gáspár János a Sásd Városi Sportkör képviseletében elmondta, hogy vannak kiadásaik.
A tartalékaik jelentősen megcsappantak, mivel nem utalták részükre a havi 33 eFt. Továbbá
átkerült hozzájuk a fűnyírástól kezdve az egész terület karbantartásáig. Ez óriási
többletköltségeket jelent.
Székely Szilárd képviselő szeretné látni a sportkör tételes költségvetését a plusz
költségigényekkel együtt.
Dr. Jusztinger János polgármester hangsúlyozta, hogy a pályázatot ne vegyék ide, hanem a
havi 33 eFt-os támogatásról beszéljenek, ami a költségvetésükbe betervezésre került, amit nem
kapnak meg havi szinten rendszeresen, ez egy jogos igény, amit kérni sem kell. Arról van szó,
hogy az önkonnányzat részükre nem fizette ki a támogatást.
Urvald Péter alpolgármester elmondta, hogy 190 eFt-os különbségről beszélnek, ugyanis 700
eFt-ot már kaptak.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 700 eFt az más dolog, ez az évhez
tartozik.
Dr. Kaidon Béla jegyző kérte Gáspár Jánost, hogy az elnökkel együtt nyújtsanak be a bizottság
elé írásos kérelmet és beszéljék meg a bizottsággal. A következő testületi ülés időpontja
december 17., ha addig megállapodnak valamiben, akkor a testület még tud döntést hozni.
Gáspár János elmondta, hogy a sportkör felélte a tartalékokat, ezért fontos a támogatás.
Erkölcsi támogatás folyamatosan volt, de az anyagi támogatás mindig elmaradt, a sportkörnek
hiányzik ez a pénz.
Urvald Péter alpolgármester megkérdezte, hogy az egyesület munkáját veszélyezteti?
Gáspár János a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem, úgy gondolja, hogy év végéig
működni tudnak.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a beadandó kérelmet a Pénzügyi,
Gazdasági és Népjólét Bizottság Pénzügyi Albizottsága fogja megtárgyalni.
Annak idején elhangzott, hogy a képviselő-testület saját belátása szerint a sportkört anyagilag
tagdíj fonnájában támogatni fogja. Kérte a testület tagjait, hogy lehetőségeikhez mérten
támogassák a sportkör működését.
Gáspár János elmondta, hogy támogatói tagdíjként lehet a sportkör működését támogatni. A
támogatás a sportkör számlájára is befizethető.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az eddigi elmaradást a december 17-i
testületi ülésen tisztázni fogják.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tabletgépek beszerzése fejlesztési
kiadás lesz.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez kiemelt előirányzat, ezért kell erről szavaznia a
testületnek.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az önkormányzati
igazgatáson pótlólag kiadási előirányzatban 540 eFt-ot biztosítson a képviselők részére
tabletgépek beszerzésére.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
150/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetése terhére az
önkormányzati igazgatásra pótlólag 540 eFt kiadási előirányzatot biztosít a képviselők
részére megvásárolandó tabletekhez.
Határidő: december 15.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelettervezetet 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019. (11.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
6./

Rendeletalkotás a fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a támogatás összege nagyon régóta nem
változott. Koszorús Tímea aljegyző asszonnyal átbeszélték a rendeletet, mely szerint új
rendeletet alkotnának. Főbb változás lenne, hogy a 35. életévet felemelnék 40 évre, a 100 eFtos támogatást 200 eFt-ra emelnék, a beadási kérelmek és a kifizetések folyamatosak lennének.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott rendelet-tervezetet 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
12/2019. (XII.02.) önkormányzati rendelete
A fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
7./

Beszámoló a sásdi Gverekesélv Program időarányos teljesítéséről
Előadó: Gábor Gyula Gyerekesély Iroda vezetője

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gábor Gyula irodavezető elmondta, hogy az írásos előterjesztést mindenki kézhez kapta.
Legfontosabb megemlíteni, hogy a forrásfelhasználásuk, az indikátorok teljesítése, a
programelemek megvalósítása időarányos. A Belügyminisztérium meghívására megbeszélésen
vettek részt, ahol beszámoltak az iroda eddigi működéséről. A visszajelzések pozitívak, ennek
örültek. Többek elmondása szerint az országban az egyik legjobban teljesített program a
Hegyháti Program. Véleménye szerint a szakmai munkájuk nagyon jó irányban halad. Ezt
mutatja az is, hogy a Belügyminisztérium a kiemelkedő munkájának elismeréséül kitüntetésben
részesítette egyik kollégájukat, Hosszú Sándort. Több alkalommal látogatott el az irodájukba
Langemé Viktor Katalin helyettes államtitkár asszony, akivel a program jövőjéről beszélgettek.
Elmondta, hogy a programot folytatni szeretnék, már most dolgoznak a következő programon.
Hangsúlyozta, hogy nem mind a 31 járás fog részt venni az un. III. GYEP programban, hanem
csak azon járások, akik jól teljesítenek. Elmondta, hogy teljes létszámmal dolgoznak, december
hónapban egy kollégájuk elmegy, aki gyógypedagógiai asszisztens. Helyette keresnek majd új
dolgozót.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az iroda munkáját abban tudták segíteni, hogy az
INFRA pályázatból először megvásárolták az autót. A két mikrobuszból valamelyik mindig az
iroda rendelkezésére áll. A közbeszerzésnek van egy másik oldala is, mégpedig a kivitelezés,
ahol eredménytelenné kellett nyilvánítani a pályázatot és kaptak egy törvényességi felügyeleti
vizsgálatot, ami több mint félévig tartott. A kisvaszari faluházzal kapcsolatban elmondta, hogy
sikerült a kisvaszari önkormányzattal megegyezni, mely szerint az összes működési költséget a
projektből fizetik. A legutóbb egyösszegben 1,5 mFt-ot fizettek ki. Viszont van egy ígéretük,
ha a szakmai programnak vége lesz, akkor térítésmentesen átadják a kisvaszari
önkormányzatnak.
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Székely Szilárd képviselő elmondta, ha ezt a programot folytatni szeretnék, akkor ezen az úton
kell haladni, hasonló színvonalon működtetni a programot. Nyilvánvaló, hogy a pályázatot
ugyanennek a munkaszervezetnek kell majd előkészíteni.
Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy sajnos az álláshelyekkel kapcsolatban mindig
gondok voltak, a családsegítőnél is többször volt, hogy álláshelyek szabadultak fel. A
beszámolóban javasolta, hogy a bizottság összetételében Urvald Péternél ne képviselő legyen
írva, hanem alpolgármester.
Elmondta, hogy a Túri Ügyvédi Irodával folyamatosan történtek egyeztetések. Elképzelhető,
hogy hiba volt az, miszerint - polgármester úrral ellentétben - nem tette eléjük a megállapodást.
Sokat dolgoztak azok a szakemberek, akik a játszótéri eszközöket elkészítették, sőt már
megvásárolták. Véleménye szerint nem az önkormányzat és nem a GYEP Iroda hibája volt a
csúszás.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, annyit mondott, hogy a hivatalban járt Túri
Attila, akinek átadott egy szerződést, megkérdezte tőle, hogy eddig mit csináltak annak
teljesítése érdekében. A megbeszélésen megegyeztek, hogy az ügyvédi iroda soron kívül
intézkedik a közbeszerzés előkészítéséről.
Javasolta a testületnek az írásban kiadott beszámoló 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
151/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt sásdi Gyerekesély Program időarányos teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Sásd Városgazdálkodási Nonnrofit Kft. ügyvezetői álláspályázat kiírása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester felolvasta az ezzel kapcsolatos írásos határozati javaslatot.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy december 17. napjára terveznék a következő testületi
ülést, akkor kellene majd a pályázatot elbírálni.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
152/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelyének betöltésére.
Szakmai elvárások:
legalább középfokú építőipari végzettség, minimum 2 éves szakmai
gyakorlattal,
városgazdálkodás területén szerzett legalább 5 éves gyakorlat és ebből
minimum 3 év igazolt vezetői gyakorlat,
legalább „ET kategóriás jogosítvány és saját használatú gépkocsi.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesülhet a Sásd vagy környékén állandó
lakóhellyel rendelkező pályázó.
Erkölcsi bizonyítvány a megbízáshoz szükséges, de utólag is csatolható.
Bérezés és egyéb juttatás megegyezés szerint.
A megbízás határozott időre, 2020. január 1. napjától 2024. december 31.
napjáig szól.
A pályázatokat írásban, bérigény megjelölésével Sásd Város Polgármesteréhez
(7370. Sásd, Dózsa György u. 32.) 2019. december 14-én 11 óráig lehet
benyújtani.
Határidő: a pályázat megjelentetéséhez: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
9./

Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megszüntetésére vonatkozó megállapodás
jóváhagyása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán volt
társulási tanács ülése, ahol megszületett a kistérségi társulás megszüntetésére vonatkozó
megállapodás, melyet mindenki kézhez kapott.
Javasolta a testületnek a megállapodás jóváhagyását.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
153/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Többcélú Kistérségi
Társulás megszüntetését a jegyzőkönyvhöz csatolt megszüntető megállapodás
jóváhagyásával elfogadja, a megállapodás aláírására a polgármestert
felhatalmazza.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

10./

Önkormányzati alkalmazottak cafeteria juttatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta az önkormányzati alkalmazottak között vannak
köztisztviselők és nem köztisztviselő alkalmazottak. A köztisztviselők részére a cafeteria
juttatás a korábbi 200 eFt-ról éves szinten megemelkedett 231.900,-Ft-ra. Az illetményalap
ugyanis nem a törvényi 38.650,-Ft szerint számolandó, hanem a 44.380,-Ft szerint számolandó.
A határozati javaslat arról szól, hogy a köztisztviselői emelés összegének az 50 %-át kapják
meg a nem köztisztviselő önkormányzati alkalmazottak, ami ebben az évben bruttó 15.900,Ft/fő.
Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
154/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetéséből az
önkormányzati és intézményi - nem köztisztviselő és nem pályázati forrásból,
álláshelyen foglalkoztatott - aktív dolgozók számára bruttó 15.900,-Ft cafetériakiegészítést biztosít.
A kiegészítés 2019. 07-12 hó időszakár jár.
A kiegészítést a dolgozó által kiválasztott SZÉP-kártya alszámlára kell utalni.
Határidő: 2019. december 15.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

11./

Polgárőr Egyesület év végi működési támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, örül annak, hogy a Polgárőr Egyesület részéről
jelen vannak. Tájékoztatta a vezetőt, hogy ezután a testületi ülésekre tanácskozási joggal
állandó meghívottként testületi meghívót fog kézhez kapni. Javasolta a testületnek, hogy
ismerjék el a polgárőrök munkáját egy egyszeri vissza nem térítendő támogatással, melynek
összege 100 eFt. A testület ezzel kívánja megköszönni és elismerni a polgárőröknek a
közbiztonság biztosítása érdekében végzett lelkiismeretes munkáját.
A továbbiakról majd a jövő évi költségvetés tervezésénél fognak tárgyalni. A rendőrséggel is
tárgyalt, ahol elhangzott, hogy szükség van a polgárőrség működésére. Ennek érdekében a
megyei rendőrfőkapitány elmondta, hogy az ő listáján elsőként Sásd szerepel, mely szerint egy
gépkocsit adna az egyesületnek. Elmondta, hogy már ebben az évben is adta volna, ha kérték
volna. A megyében összesen 6 db autót adtak. Személy szerint most kérte, januárban kell majd
jelezni az ezzel kapcsolatos igényt az illetékes személy felé. Bízik abban, ha a megfelelő
eszközök rendelkezésre állnak majd, akkor az egyesület létszáma is növekedni fog.
Bíró Józsefné az egyesület elnöke nagyon megköszönte a támogatást és segítséget.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy az egyesület hány fővel
működik?
Bíró Józsefné az egyesület elnöke a kérdésre válaszolva elmondta, hogy papíron 19 fő van,
aktívan kb 10 fő vesz részt a munkában. Bízik abban, hogy gyarapodni fog a létszám.
Urvald Péter alpolgármester elmondta, hogy a testület minden évben 100 eFt-tal támogatja
az egyesület munkáját, amit idén még nem kaptak meg.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetésben van egy keret,
amiből támogatják a civil szervezeteket.
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta az egyesület elnökének, hogy kérjék az idei évi
támogatást.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az adott támogatással az
egyesületnek el kell számolnia, megállapodást kell kötni.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
155/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Polgárőr Egyesület
kérelmére 100.000,-Ft összegű egyszeri vissza nem térítendő pénzbeni
támogatást nyújt.
A támogatás célja olyan működési támogatás, amellyel a képviselő-testület el
kívánja ismerni az egyesület tagjainak a város közbiztonságának megőrzése
területén nyújtott kiemelkedő munkáját.
Határidő: 2019. december 5.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte az egyesület munkáját.
12./

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ részére személygépkocsi vásárlása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző felolvasta az írásban kiadott határozati javaslatot. Elmondta, hogy az
autót már megvásárolták, melynek összege 4.350 eFt. A holnapi nap folyamán fogják elhozni
Kaposszekcsőről. A gépkocsi tulajdonosa a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ, mivel ő
kapott olyan állami forrást, ami erre a célra felhasználható.
Az Államkincstártól hivatalos értesítés érkezett, amelyben az előirányzott személyi kiadás
szakember hiányában nem teljesülhetett, ezért eszközbeszerzésre is lehet ezt az összeget
fordítani, mely 5 mFt. Felhívták az önkormányzat figyelmét arra, hogy gépjárművet is lehet
vásárolni ebből az összegből. A központ járási feladatokat lát el, mivel 26 településre járnak ki.
Jelenleg is van autójuk Suzuki Ignis. A Sásdi Szociális Szolgálat, aki szintén abban az épületben
működik, az itt dolgozók idősekhez járnak ki. Az intézményvezető már régóta jelezte, hogy
szüksége lenne gépkocsira. A Suzuki Ignist megkapná használatra a Sásdi Szociális Szolgálat,
a Dacia Duster itt lenne a hivatalnál és a meglévő Dacia Docker lenne a központnál.
24

Az volt a lényeg, hogy a kapott összeget december 31. napjáig el kell költeni, mert amennyiben
nem költik el, akkor vissza kell fizetni. A gépjármű tulajdonjoga az intézményé, viszont a
működtetése a városé. A testület által elfogadott gépjármű üzemeltetési szabályzattal
rendelkeznek, ennek az a lényege, hogy az összes autó itt van, amit polgármesteri engedéllyel
lehet igényelni. A költségeket is majd ott könyvelik, amelyik helyen használják a gépjármüvet.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, beszélt Orbán Éva intézményvezető
asszonnyal, hogy az intézményüknél van 5 státusz házi szociális gondozó betöltésére.
Elmondta, azért sem tud embert felvenni, mert nem tud részére autót biztosítani, így talán ez is
megoldódna.
Rabb Győzőné képviselő elmondta, hogy az intézményvezető asszony már régóta kért autót.
Szociális gondozói álláshely betöltése folyamatos probléma, sokszor cserélődnek a dolgozók.
Véleménye szerint nem biztos, hogy csak a gépkocsi megoldása a probléma az álláshely
betöltésének. Személy szerint támogatja a gépjármű biztosítását.
Dr. Jusztinger János polgármester személyesen beszélt intézményvezető asszonnyal, aki
konkrétan mondott példát olyan személyre, aki autóhiány miatt nem vállalta a feladatot.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, mi a helyzet a nagybusszal?
Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy megvárják ezt az évet. A
bizottsági ülésen felmerült az is, hogy ki kell gyűjteni a nagybusz futott km állását, majd a
testület döntsön a busz sorsáról.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, a busz jelenleg jó állapotban van. Véleménye
szerint, ha nincs kihasználva, akkor érdemes lenne eladni, hiszen több kisbusz is van.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
156/2019. (XI.28.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat
vagyonával való rendelkezésről szóló 10/2006. (XII.04.) számú rendeletének 25.
§-a alapján hozzájárul, hogy a megvásárolt Dacia Duster személygépkocsi a
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ tulajdonába kerüljön. Egyúttal
elrendeli, hogy a gépjármű forgalmi engedélyébe Sásd Város Önkormányzata
üzemeltetési jogát be kell jegyeztetni.
Határidő: 2019. november 29.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Balogh Dóra mb. intézményvezető
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13./

Támogató Szolgálat második félévi működési támo2atása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a II. félévről van szó, mert az elmúlt évben kapott
először a Támogató Szolgálatot fenntartó Sásd és Térsége Nonprofít Kft. arra tekintettel
működési támogatást, hogy az állami finanszírozás nem elegendő a Támogató Szolgálat
fenntartására annak érdekében, hogy tovább működjenek. A testület működési támogatást
szavazott meg. A Népjóléti Bizottság megvizsgálta az I. félévi működésről szóló beszámolót,
továbbá az újabb támogatási kérelmet. A bizottsági ülésen olyan javaslat született, mely szerint
térjenek át egyszerűbb elszámolási módra, ne a futott km legyen az alap a támogatás összegének
a kiszámításához. A bizottság javaslata, hogy legyen egységes havi gyerekenkénti 10 eFt-os
támogatás, mutassák ki, hogy az adott időszakban hány főt szállítottak, milyen
rendszerességgel. Tekintettel arra, hogy köznevelési intézményekbe szállítják a gyerekeket, a
bizottság ezért csak nevelési időben 10 hónapra javasol támogatást megállapítani. Az első
félévben már 6 hónapot kifizettek, ebben az évben még 4 hónapot kell fizetni. Ezt az összeget
tartalmazza a kiadott határozati javaslat, melyet a bizottság javasol elfogadni a testületnek.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta az írásban kiadott 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
157/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Támogató Szolgálat
támogatási kérelmére a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottságának
40/2019. (XI.07.) számú határozatában foglalt javaslatára a Támogató Szolgálat
2019. évi II. félévi működési támogatását összesen 200.000,-Ft-ban állapítja
meg.
A forrása az önkormányzat 2019. évi költségvetése.
Felelős :
Határidő:

14./

Dr. Jusztinger János polgánnester
folyamatos, illetve 2019. december 31.

Telekvásárlás iránti kérelem
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy november 11.
napján kérelem érkezett, mely szerint Góth Balázs sásdi lakos az önkormányzat tulajdonában
lévő újtelepi ingatlant szeretné megvásárolni beépítés céljából. A telek ára 1.000,-Ft/m2+áfa.
Ebben az esetben 1.472 eFt+Áfa-ról van szó. A vételár 50 %-át visszakapják majd, ha CSŐK
támogatásra jogosultak.
Javasolta a testületnek az írásban kiadott 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
158/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd 403/123. hrsz-ú 1472 m2
alapterületű 1/1 tulajdoni arányban Sásd Város Önkormányzata tulajdonában lévő
beépítetlen területet 1000,-Ft/m2+áfa, azaz egymillió-négyszázhetvenkétezer forint +
áfa áron értékesíti Góth Balázs és Góthné Péter Krisztina (Sásd, Orgona u. 13.)
kérelmező részére 1/2-1/2 tulajdoni arányban.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

15./

DRV Zrt. Gördülő Fejlesztési Tervbe foglalt Fáy és Kossuth utcai viziközmu
munkákkal kapcsolatos testületi döntések felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a korábbi döntések annyiban
módosulnának, hogy a viziközmü rekonstrukciós munkákat átütemeznék azért, hogy minden
eshetőségre felkészüljenek, ami akár ezekkel a munkákkal kapcsolatban, vagy az új kút
létesítése kapcsán felmerülhet plusz költségként. Az ütemterv szerint a Kossuth L. utcai
rekonstrukciót valósítanák meg először, majd a kutat és a végére maradna a Fáy A. utca.
Elmondta minden elkészül majd, amit terveztek, csak más ütemtervben.
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Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az eredeti megrendelés, ami tavasszal született
testületi határozat szerint együttesen a két munka elvégzésére 21.419 eFt-ot ütemezett az erre
elkülönített számlán. Időközben a DRV Zrt. árajánlatokat kért, így a két utcára vonatkozóan
most együttesen 31.750 eFt-ba kerülne a beruházás. Az egyeztetés kapcsán megállapodtak,
hogy a Kossuth L. utcával kellene kezdeni. A Kossuth L. utca vezetékkiváltására 13.970 eFtos ajánlat érkezett. Ezt követően tervezni kell a további feladatok elvégzését is.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
159/2019. (XI.28.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sásd Fáy A. utca és Kossuth L.
u. ivóvízvezeték rekonstrukciója tárgyban hozott 72/2019. (V.29.) KTH számú
határozatában foglaltakat felülvizsgálta és figyelemmel a tervezett munkákra
érkezett módosított ajánlatára úgy döntött, hogy csak a Kossuth L. utca
ivóvízrekonstrukciós munkát rendeli meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert ezen munka megrendelésére
és a szerződés megkötésére. A kivitelezésre a rekonstrukciós keretének terhére
maximum 15 millió forintot határoz meg. A Fáy A. utcába tervezett
ivóvízvezeték kiváltásra vonatkozó korábbi döntés végrehajtását átmenetileg
felfüggeszti.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

16./

EFOP pályázatok finanszírozása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. A pályázatok biztonsága szempontjából egyrészt nem akadt meg egyik konzorciumi
partnernél sem a pályázat véghezvitele. Másrészt pedig nem mérhető pénzben sem, gesztus a
konzorciumi partnerek felé, ez is erősíti a kapcsolataikat. A lényeg az, hogy egy keretet
állapított meg a bizottság 4 mFt összegben.
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Javaslatként hangzott el, hogy gördülékeny legyen a véghezvitele a döntéseknek, hogy a
polgármestert tájékoztatják, ő eldönti, hogy mennyi az összeg, ha szükség van hozzá, illetve a
bizottságot minderről pedig tájékoztatják.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott 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 Önkonnányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
160/2019. (XI.28.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete az EFOP-3.9.2. és az EFOP-1.5.3.
pályázatok biztonságos finanszírozásának érdekében a pályázati konzorciumi partner
önkonnányzatok részére visszatérítendő támogatást nyújt az elmaradt pályázati
kifizetések forrására, amennyiben szükséges.
A nyújtott támogatások összesített összege 4.000 eFt.
Az egyes önkormányzatoknak nyújtandó összegről a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti
Bizottság Pénzügyi Albizottságának tájékoztatásával a polgánnester dönt.
Határidő: 2019. december 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

17./

Nyilvános illemhely létesítése és üzemeltetése (Sásd, Kaposvári út 3.)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester javította a kiadott határozati javaslat szövegét, ahogy
Rabb Győzőné képviselő javasolta, elmondása szerint sohasem volt nyilvános illemhely, mert
a bal oldali volt nyilvános, amit a férfi, női illemhelyként használtak.
Urvald Péter alpolgármester elmondta, hogy az eredeti építész szerint mindkét oldala az volt
külön, viszont amikor középen egy vedéglátóipari-egység nyílott, akkor annak külön kellett
biztosítani, ezért az korlátozva lett.
Rabb Győzőné képviselő elmondta, hogy 2012. szeptemberében döntött a testület arról, hogy
bezárják és Pál Edit vállalkozónak volt akkor igénye arra, hogy megvásárolja, és a testületnek
akkor az volt a véleménye, hogy nincs kihasználva, nincs biztosítva és nem volt személyzet,
akivel a tisztántartást biztosítani tudták volna.
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Elmondta még, hogy a jobboldali helyiség, amiről most beszélnek, az a hamburgeresként
működő bolt raktára és személyzeti WC-je volt. Korábban járt ott, de most nem tudja milyen
állapotban van. Megkérdezte, hogy szakmailag és közegészségügyi szempontból mennyire
járták körbe ennek az illemhelyiség megnyitását, mert ő a népegészségügynél Hudacsekné
Ritával egyeztetett, mert ő tudja mik a törvényi előírások. Ő elmondta neki, hogy
közegészségügyi szempontból nem kell engedély a megnyitásához, törvényileg nincs előírva
semmi, ha ilyet nyitnának. De ha például a piac területén nyitnának, ahhoz viszont már lenne.
Ellenben a közegészségügyi törvény 44. §-a előírja azt, hogy a megnyitás előtt hívják ki a
hivatalos hatóságot, aki megvizsgálja azt, hogy megfelelően folyik-e el a szennyvíz, van-e
kézmosó és biztosítható-e a folyamatos tisztántartása. Ha a hatóságot egy szemlére néhány ezer
forintért kihívják, akkor később el lehet kerülni egy feljelentést. A kiadott anyag szerint látta,
hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t bízták meg és szeretné megkérdezni ki lenne
az a személy, akit ezzel a feladattal megbíznának.
Dr. Jusztinger János polgármester véleménye szerint ez egy jogértelmezési kérdés, ugyan
nem látta ezt a hivatkozott szakaszt, de megnézi majd. Megkérdezte, hogy kötelező-e ez a
szemle?
Rabb Gvőzőné képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem, de ajánlott.
Dr. Jusztinger János polgármester szerint ez egy „soft law” előírás, akkor ezzel nem biztos,
hogy annyira kell foglalkozniuk, de köszöni a tájékoztatást. A testület majd eldönti akar-e ilyen
szemlét, ő nem, mert megnézte és véleménye szerint a célnak megfelelően tud működni.
Válaszolva Rabb Győzőné képviselő kérdésére, hogy miért a kft-t bízták meg, annyit mondott,
hogy nem volt más akit megbízhattak volna erre a feladatra. Ők úgy gondolták, hogy
térítésmentes lenne a szolgáltatás, nem kellene fizetni, mert ha a bevétel realizálódna a kft-nél,
akkor azzal több az adminisztráció, mint a haszon, ezért egyelőre úgy nyitnák meg, hogy
ingyenesen lehetne használni, nem 0-24 óráig, hanem reggel nyolc órától délután négyig.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy korábban is a közmunkások látták el ezt a feladatot,
nem kell mindig ott lenniük, egy nap elég egyszer odamenni és takarítani.

Rabb Gvőzőné képviselő megkérdezte, hogy a három közmunkás hölgy közül ki fog takarítani,
mert az utcát sem tudják takarítani.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy keresnek még embert.
Rabb Gvőzőné képviselő megkérdezte, hogy a meglévő három hölgy közül ki alkalmas erre a
feladatra? Ha napközben valaki úgy hagyja ott a helyiséget, hogy utána takarítani kellene, akkor
nehogy rossz híre menjen, mert azt fogják mondani megnyitották, de milyen. Elmondta, hogy
Pál Csaba képviselő is említette, hogy 2012-ben azért is zárták be, mert a hideg időszak alatt a
víz miatt fűteni kellett volna, nehogy elfagyjanak csövek, tehát most is fűteni kell majd, aminek
anyagi vonzata lesz.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a fűtést már megtárgyalták.
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Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy ő csak részleteiben szerette volna megtudni, hogy a
városgazdálkodásra milyen feladatok várnak, mert ismeri az ott lévő embereket, hiszen három
hölgy van és a Cseh Rita. Véleménye szerint valakit ki kellene nevezni, mert nem jó, ha mindig
más van erre a feladatra megbízva, mert nagyon emberfíiggő a feladat.
Dr. Jusztinger János polgármester válaszolva kijelentette, hogy ő beszélt Merk Zsolttal erről
a kérdésről, aki azt mondta, meg tudják oldani és ő bízik bennünk. Merk Zsolt mindent meg tud
oldani.
Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, megbeszélték Dr. Jusztinger János polgármester
úrral, hogy nyissák meg a helyiséget és szerezzenek tapasztatot az üzemeltetéshez.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy információt fognak gyűjteni, vagyis mi
fog történni majd, tudják-e majd használni, megrongálják-e majd, de csak akkor fogják kinyitni,
ha ott lesz a kamera, addig nem. Továbbá felkérte Székely Szilárd képviselőt, hogy a helyiség
fűtésének lehetőségeit ismertesse.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy ennek a Wc-nek a biztonságos működésére többet
fognak elkölteni, mint egy év alatt az üzemeltetésére akkor is, ha megbíznak valakit, aki nyugdíj
mellett látja majd el ezt a tevékenységet. Véleménye szerint arányaiban a vagyonvédelmi rész
30-40 ezer forintba kerülhet, de inkább 50 ezer forintra lehet számítani. Egy termosztátos
hűsugárzót is be kell szerezni, ami, ha a benti hőmérséklet -2 Celsius fok alá esne, akkor
automatikusan bekapcsol, ami egy kis egyszerű, kétezer forintos hősugárzó lenne. Ez egy
pillanat alatt annyira visszamelegítené a helyiséget, hogy ne fagyjon ott szét semmi, egyébként
nem jellemző a hideg időjárás. Ha az ajtót becsukja valaki, vagy ha valaki éjjel nyitva hagyja,
akkor lesz egy kis villanyszámla, mert éjjel senki nem fog felkelni becsukni az ajtót, akkor
menni fog a fűtés. Véleménye szerint is jól látja Merk Zsolt, hogy ez egy tesztüzem lesz, bár
nem tudja, hogy a humán erőforrásra milyen kompetenciák szükségesek valóban, de ha
esetlegesen ezt a feladatot nem tudják a Merk Zsolték ellátni, akkor valakit keresnek, aki
nyugdíj mellett ott van a közelben, a bérére elkülönítenek egy évben akár 50 ezer forintot ennek
a feladatnak az ellátására. Szerinte nem lesz nagy igénybevételnek kitéve az illemhely, de egy
nap lehet egy-két ügyfél fogja látogatni.
Rabb Gvőzőné képviselő véleménye szerint ezen feladat elvégzésére nehezen fognak személyt
találni. Elmondta, hogy nehezen találtak az ügyelet takarítására is megfelelő személyt.
Székely Szilárd képviselő megjegyezte, hogy ez sokkal kisebb, mint az ügyelet.
Rabb Gvőzőné képviselő tisztában van azzal, hogy kisebb, de egy ügyeletet és egy nyilvános WC-t
takarítani más.
Dr. Jusztinger János polgármester ismertette a határozati javaslatot, mely szerint Sásd Város
Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd, Kaposvári út 3. szám alatti nyilvános illemhelyet megnyitja,
tehát az eredeti szövegből törlendő a „volt” és az „újból”. A nyilvános illemhely üzemeltetésével az
önkormányzat 100%-ban a tulajdonában lévő Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-t bízza meg. A
nyitás időpontja 2019. december hónap.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor nem 2019. december 1., mert az előterjesztésben még
ez szerepelt.

31

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője megkérdezte, hogy akkor éjjel-nappal legyen-e nyitva, vagy csak reggel
7 órától délután 15 óráig.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy szerinte ne legyen éjjel-nappal nyitva.
Székely Szilárd képviselő véleménye szerint, ha nincs kamera, akkor a WC-t is össze fogják tömi,
valószínű lesznek az elején problémák. Nem lesz egyszerű ez a WC, nagyon jól meg kell szervezni.
Dr. Jusztinger János polgármester megkérdezte a testületet, hogy mettől-meddig legyen nyitva a WC?
Székely Szilárd képviselő elmondta, azért javasolja az éjjel-nappali nyitvatartását, mert aki este
szeretné használni az illemhelyiséget és nem lesz nyitva, akkor is ott fogja elvégezni a dolgát, ahogy
korábban tették.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok megkérdezte, hogy gondoltak-e feliratra vagy valami
táblára?
Dr. Jusztinger János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy valóban kell egy tábla,
kamerával megfigyelt terület felirattal, aminek elkészítését Urvald Péter alpolgármester vállalta.
Elmondta, hogy 0-24 óráig lesz a WC nyitvatartása és az erre vonatkozó részletszabályokat ki fogják
majd dolgozni, javasolta ennek 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
161/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd, Kaposvári út 3. szám alatti
nyilvános illemhelyet megnyitja. A nyilvános illemhely üzemeltetésével az
önkormányzat 100 %-ban tulajdonában lévő Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t
bízza meg.
A nyitás időpontja: 2019. december hónap
Határidő: 2019. december 15.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
18./

Polgármester megbízása szervezetfejlesztési tanulmány készítésére
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a - határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester a napirendi pont kapcsán bejelentette személyes
érintettségét, majd kérte képviselőtestületet, hogy fogadják el.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
162/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
polgánnester napirendi
ponttal kapcsolatos
személyes
érintettségét
megállapította.

D r. Jusztinger János polgármester az ülés vezetését átadta Urvald Péter alpolgármester
úrnak.
Urvald Péter alpolgármester átvette az ülés vezetését, megkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt,
hogy ismertesse a napirendi pontot.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a határozati javaslatot a bizottság már tárgyalta és
egyetértett vele. Elmondta, hogy az EFOP 1.5.3 projektben vannak olyan vállalások, illetve
előírások, amelyek alapján saját teljesítésbe kell tanulmányokat készíteniük. Ezeket saját
teljesítésben csak a hivatal dolgozói, vagy az adott intézmény szakemberei végezhetik el. Több
ilyen tanulmány is előirányzott a pályázatban, van, ami már el is készült.
Ezen felül a szociális étkeztetésre is kell készíteni tanulmányt, amit reményeik szerint Nagy
Szilvia kollégáival fogja vállalni, illetve a lakásgazdálkodásra is készül egy tanulmány a helyi
műszaki csoport dolgozóinak közreműködésében. Ezek a tanulmányok el lettek osztva, hogy ki
mit csinál, amit még a pályázatíró állított össze. A keretösszeg a pályázatból erre a tanulmányra
1.200 eFt, ami után még adózni kell, de úgy tudja, hogy a többire is ennyi. A forrás a
pályázatban benne van, az összeget erre kell felhasználni. Elmondta, hogy ez egy tudományos
igényű mű. Ez olyan, mint egy szakdolgozat, amit hasonló szerkezetben, felfogással,
szakirodalommal alátámasztva kell megírni legalább 60 oldal vagy a fölött, ezért ez egy nagyon
komoly munka. Eredetileg úgy volt, hogy ő és két kollégája fogja elkészíteni, de nekik erre
nincs idejük és pályázat miatt nagyon sürget az idő, mivel márciusban lezárul majd a pályázat.
Ezért tudományos szakemberként a polgánnester úrra gondoltak, hiszen neki nagyon nagy
gyakorlata van az ilyen tanulmányok készítésében és a felkérést követően ö el is vállalta a
feladatot. Korábban azért nem lehetett őt választani, mert alpolgármesterként nem állt
munkaviszonyban, társadalmi megbízatású volt, így nem tudták saját teljesítésbe bevonni.
Úgy gondolja, hogy a polgánnester úr személye, képzettsége, végzettsége alkalmassá teszi arra,
hogy ezt a tudományos igényű szervezetfejlesztési tanulmányt elkészítse és majd ő eldönti kit
fog ebbe belevonni és a díjazását is ő határozza meg.
Kérte a képviselő-testületet, mint munkáltatót, hogy az ismertetett határozati javaslatot ebben a
formában fogadja el és támogassa.
Urvald Péter alpolgármester megköszönte jegyző úrnak a napirendi pont ismertetését.
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.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül (Dr. Jusztinger János polgármester napirendi ponttal kapcsolatos személyes
érintettsége miatt nem szavazott) - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
163/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltatói jogokat gyakorló
megbízza Dr. Jusztinger János polgármestert a Sásd Város Önkormányzata és
konzorciumi partnerei által megvalósítandó ,,H u m á n s z o lg á lta tá s o k fe jle s z té s e a
H e g y h á ti j á r á s b a n ” című EFOP-1.5.3-16-201700080. azonosító jelű pályázati projekt
szakmai programját tartalmazó Helyi Emberi Erőforrás Fejlesztési Terv (HEEFT)
2.3.4/1. pontja szerinti helyi szolgáltatások továbbfejlesztése keretében a Sásdi ÁMK
Városi Könyvtára és Művelődési Központja szervezetfejlesztési tanulmányának
elkészítésére.
Emiek keretében köteles a szervezetfejlesztés irányait bemutatni, a közművelődés
tárgyi, személyi feltételeit értékelni, valamint a lehetséges fejlesztések elemzését
elvégezni. Az önkormányzati szervezeti struktúrában az intézmény helyének,
szerepének meghatározása. Az irányítási, működtetési viszonyok alakulásának
bemutatása, értékelése különös tekintettel a takarékos gazdálkodásra és hatékonyság
megőrzésére.
A Képviselő-testület figyelemmel a 272/2014. (XI.05.) Korm.rendelet 5.sz. melléklet
3.5. alpontjában meghatározottakra a megbízás saját teljesítésben történik. A megbízási
díjra a projektben előirányzott keretösszeg biztosított. A polgármesternek jogában áll a
szükséges mértékben a hivatkozott jogszabály alapján saját teljesítés keretében a hivatal
munkatársait bevonni és részükre az előirányzott keretösszeg terhére megbízást adni.
A megbízást 2019. december 1. napjával kezdődően 2020. február 29. napjáig köteles
teljesíteni.
Felelős :
Határidő:

Dr. Jusztinger János polgármester
megbízó nevében: Urvald Péter alpolgármester
a megbízásra 2019. december 1.

Dr. Jusztinger János polgármester átvette az ülés vezetését. Megköszönte a képviselőtestület döntését.

19./

Hörnvéki összekötő járda építése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester felkérte a Pénzügyi, Gazdasági és Humánügyek
Bizottsága Pénzügyi Albizottságának elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a
kérdésben. Elmondta, személyesen is részt vett a bizottsági ülésen amikor ezt tárgyalták.
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Székely Szilárd a Pénzügyi Albizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság álláspontját
ismertetni fogja, mert némileg módosulni fog a testület álláspontja a bizottságit követően és
megkért mindenkit, hogy nyissa ki a Sásd és Vidéke újságot a 12. oldalon, ahol az első képen
jól látszik az, hogy a hídtól felfelé régen nyárfasor és villanyoszlopok voltak, amik ma már
ugyan nincsenek, de ott régen egy járda volt kiépítve. Pont ez a szakasz ment fel a zsidó
temetőig. A hídtól indulva készülne a járda azon a töltésen, ami jóval magasabb a
szántóföldeknél másfél méter szélességben, ami elég széles lenne. Merk Zsolt úgy számolta ki,
hogy 12 cm beton és 15 cm zúzottkő alap lenne alá, nagyrészt gépi munkával kellene
megépíteni, de a költségek tekintetében az ő számítása és Merk Zsolt számítása között eltérés
jelentkezett. Elmondta, hogy ő 1,5 millió forinttal alábecsülte a költségeket, viszont szerinte
Merk Zsolt pedig 3,5 millió forinttal felülbecsülte a tervezett kiépítés költségeit. De ezután
közösen is számoltak és mivel vannak előre nem látható költségek, így 301 folyóméter járda 15
cm zúzottkő és 12 cm-es betongyám tervezésével 1.800 eFt-ból megépíthető.

Dr. Kaidon Béla jegyző Székely Szilárd elnök által elmondottakat összefoglalva elmondta,
hogy a képviselő-testület megbízná a Sásd Városgazdálkodás Nonprofit Kft-t, mint kivitelezőt
a munka elvégzésével és erre adnának neki támogatást.
Székely Szilárd az albizottság elnöke elmondta, hogy nagyrészt a munkákhoz munkagépeket
kell igénybe venni, kivéve a betonozást.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy akkor kiviteli szerződést kellene kötni a kft-vel.
Székely Szilárd az albizottság elnöke elmondta, hogy ezt a munkát Merk Zsolt cégével lenne
a legolcsóbb elvégeztetni, mert a kért ajánlatban 4.200 eFt szerepelt, ott a munkadíjat is
felszámolták és lassan is menne a munka. Felhívta a figyelmet arra, hogy nagyon oda kell
figyelni a költségek betartására, mert az általa számolt költségvetés is szűkén van számolva, de
a kőre többet számolt, mert abból mindig több fogy. Áteresz, zsaluzás költségét nem számolta,
ami többletet jelenthet. Emberi erővel, gépi segítséggel megvalósítható a munka.
Dr. Jusztinger János polgármester Merk Zsolt ügyvezetőt megkérdezte, hogy beszéltek-e
Székely Szilárddal arról, hogy van-e ehhez elég kapacitása?

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a Székely Szilárd képviselő által számolt
műszaki tartalom nem egészen egyezik meg az általa számolt összeggel, mivel ott végig fasor
volt és a fák tuskóinak kiszedése után hatalmas gond lesz annak a visszatömörítése és nem tartja
jó dolognak, hogy ennyire le lett csupaszítva a költségek számítása. Továbbiakban télen a
betonozásra nem tud garanciát vállalni, sem arra, hogy a zúzottkőből készítse a betont.
Dr. Jusztinger János polgármester véleménye szerint télen nem biztos, hogy betonozni
kellene.
Székely Szilárd az Albizottság elnöke elmondta, hogy nem nulla fok alatt gondolt betonozni,
de tavaly pontosan emlékszik rá, hogy január végéig 15 fok volt.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy Merk Zsolt ügyvezető készítsen tételes költségvetést,
melyet vitasson meg a bizottság.
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Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a mai
nap folyamán elhangzott újabb javaslat, mely szerint 1,5 m szélességben tennének
szegélykövet, amit a térkőhöz használnak és zúzott kővel töltenék fel, és majd egy következő
lépésben pedig lenne benne térkő.
Urvald Péter alpolgármester megkérdezte olyan lenne, mint ami a szoborkertben van?
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva
elmondta, hogy igen. Ez a megoldás kb. 1,5 mFt lenne.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint két ütemben kellene megvalósítani, elsőként a
szegélyezést és utána pedig tavasszal, ha lesz mód és lehetőség, akkor betonoznának.
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, ahhoz viszont
drága a szegélyezés, hogy utána kibetonozzák.
Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy számolják ki a költségvetést.
Dr. Kaidon Béla jegyző egyetértett a javaslattal, ki kell számolni a költségvetést és meg kell
vitatni.
Rabb Gvőzőné képviselő megkérdezte, hogy ez most miért ilyen sürgős év végén? Véleménye
szerint normálisan körbe kell járni ezt a dolgot, ki kell számolni. A költségvetésben inkább
tartalékoljanak. A jövő évben megfelelő előkészítés után tárgyaljanak róla.
Urvald Péter alpolgármester javasolta, hogy céltartalékként ezt a tételt különítsék el 3,5 mFt
keretösszeget megjelölve a költségvetésben. Ez egy garancia lehet arra, hogy ez megvalósulhat.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el alpolgánnester úr
javaslatát.
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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül- az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
164/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkonnányzatának Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetésében
a 2020. első félévében megépítendő hörnyéki járdaszakaszra 3.500 eFt céltartalékot
képez.
Határidő: azonnal, illetve a jövő évi költségvetés tervezése
Felelős : Dr. Jusztinger János polgánnester
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20./

Hegyhát Fúvós Egyesület támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - előterjesztésről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy megkereste őt Elek Péter karnagy,
illetve Ujváriné Balog Andrea Kárászról a Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesület képviseletében. Az
egyesület 13 mFt-ot nyert Leader pályázaton, amelyben az egyik céljuk az, hogy a sásdi kistérség
zenészeit is támogassák és a sásdi zenekarnak tudnának vásárolni üstdobokat 1,5-1,8 mFt közötti
összegben. Arra lenne szükségük, hogy az önkormányzat előlegezze meg a már elnyert pályázati
támogatást. Az elnyert támogatói okirat alapján ne kelljen a pénzt többször utalni. Ezért kötne
együttműködési megállapodást Sásd Város Önkormányzata és a Mecsek-Völgység Hegyhát Egyesület.
Az egyesület beszerzi az üstdobokat, az önkormányzat ennek összegét megelőlegezi és utána 8 napon
belül az önkormányzat számlájára átutalják a pénzt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ö is beszélt Elek Péter karnaggyal. A megállapodás 4./ pontja
kiegészült azzal, hogy az "önkormányzat megelőlegezi az 1,8 mFt-ot, viszont a tulajdonjogot majd az
egyesület kapná meg az eszközökre, cserébe viszont díjmentesen a zenekar használatába adja. Erre
vonatkozóan is majd készülni fog egy megállapodás. Elek Péter karnagy mindezt elfogadta.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott megállapodás
tervezetet 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 Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül- az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
165/2019. (XI.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt együttműködési megállapodás-tervezetet, amelyben az Önkormányzat és
a Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület (7333. Kárász, Petőfi S. u. 21.) együttműködési
megállapodást köt pályázat keretében Sásd Városi Koncert Fúvószenekara részére timpani
üstdobok beszerzésére, jóváhagyja.
E megállapodás keretében az Önkormányzat maximum 1.800 eFt-ot megelőlegez és átad az
Egyesület számára azzal a feltétellel, hogy a pályázat elszámolása keretében az üstdobok
vételárával megegyező összeget az Önkormányzatnak visszautalja.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Jusztinger János polgármester mindenkinek megköszönte a
megjelenést, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább ülését.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testűlete 2019. november 28. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Urvald Péter

Pál Csaba

Pintér Gábor

Rabb Győzőné

Székely Szilárd
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. november 28. napján
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla
Baranya Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztály képviseletében:
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Galambosné Wágner Éva
Orsós József
Fodor István
Zima István

Gálné Banizs Gabriella

Meggyesi Mónika

Merk Zsolt

Győriné Korom Viktória

Orsós Józsefné

Bíró Józsefné

Gábor Gyula

