
J e g y z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. december 17. 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, Székely Szilárd és Takácsné Somogyvári Mária 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Rabb Győzőné képviselő

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, a 
tanácskozási joggal meghívott vendégeket és minden sásdi polgárt.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják még meg 5./ napirendi pontként:

a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítását.

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. / Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Étkezési térítési díjak felülvizsgálata és a helyi szociális rendelet módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

Koszorús Tímea aljegyző

4. / Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére társult önkormányzatok
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata, a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal módosító okiratának és alapító okiratának elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

5. / Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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6. / Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemterve
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7. / Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

8. / Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

9. / Az EFOP-2.1.2-16-2017-00023. azonosító számú „Gyökerek és szárnyak
infrastrukturális hátterének megvalósítása” című projekt eszközbeszerzésére 
közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetői állására beadott pályázatok
elbírálása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

11. / Beszámoló a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott
döntésekről
Előadó: Pál Csaba a bizottság elnöke

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a l l . /  napirendi pontot zárt 
ülés keretében tárgyalják meg, mivel személyi ügyekről van szó.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

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

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

írásbeli előterjesztés -  tájékoztatásról -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a legutóbbi képviselő-testületi ülés 
november 28. napján volt.
November 30. napján volt az asztalitenisz emlékverseny, melyet Nagy Lajos emlékére minden 
évben megrendeznek a Közösségi Házban. A verseny végével a díjátadón átadta a díjakat. 
Nagyon jól sikerült színvonalas versenynek mondható.
Ezen a napon került sor a Kaposvár úti Betlehem felállítására, ahol Urvald Péter alpolgármester 
úrral közösen segédkeztek. Köszönetét mondott azon önkénteseknek, akik immáron már 
második alkalommal állították fel. Név szerint megköszönte Boldog Andreának, Boldog 
Bernadettnek, Pál Editnek, Lehőcz Enikőnek, Ambrus Attilának és Urvald Brigittának a 
közreműködését.
December 3. napján a Bm. Önkonnányzat Paktum Szervezeti ülésén, majd ezt követően pedig 
regionális paktum konferencián vett részt. Ez a paktum szervezet Foglalkoztatás és Szövetkezés 
Baranya megye felzárkóztatásáért TOP-os projekt keretében zajlik 2016. április 1-től 2021. 
március 31 -ig.
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Ebben a projektben Sásd városa is érintett. 2,7 milliárd forintból csaknem 2000 főt vonnak be 
a foglalkoztatásuknak a megkönnyítésére. Sásd városa Komlón keresztül kerül bevonásra ebbe 
a projektbe. Komló és térségéből közel 300 főt vontak be ebbe.
December 4-én a Nemzeti Művelődési Intézettől megérkezett a sásdi művelődési ház és 
könyvtár munkájáról készült szakfelügyeleti jelentéstervezetet, melyet megküldött Gálné 
Banizs Gabriella igazgatónak és Meggyesi Mónika intézményegység-vezetőnek. Nem érkezett 
tőlük észrevétel. Visszaküldte az intézetnek változtatás nélkül, mely szerint egyetértenek a 
szakfelügyeleti jelentéssel. A működéssel kapcsolatban tett az ellenőrzés észrevételeket. A 
vizsgált időszak 2016 és 2019 között volt. Az észrevételek között külön kiemelendő a 
nyitvatartási idő, amit feltétlenül módosítani javasolt a szakfelügyelő.
Ugyanezen a napon alpolgármester úrral a Sásdi Rendőrőrsön jártak, ahol Sásd térképén 
bejelölték azokat főbb stratégiai helyeket, ahová térfigyelő kamerákat kívánnak elhelyezni a 
jövőben. Ehhez nagy segítséget kaptak a rendőrségtől, megjelölték azokat a főbb pontokat, 
amelyek tényleg stratégiailag fontos pontok Sásdon. Amennyiben lesz lehetőségük 
közterületfigyelő kamerák kihelyezésére, akkor ennek a figyelembevételével fogják kihelyezni. 
Amennyiben nem lesz erre pályázati forrás, véleménye szerint önerőből is megvalósítható lehet, 
jelen esetben 7-9 pontról van szó.
Ezen a napon volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak a közmeghallgatása, melyen részt 
vett. Teljes érdektelenséget tapasztalt, egyetlen egy választópolgár nem vett részt az ülésen. 
Utalhat arra is, hogy mindenki maximálisan elégedett az önkormányzat munkájával.
December 5. napján volt a városi Mikulás ünnepség a Közösségi Házban, Sásd Város 
Önkormányzata 100 eFt-tal és a két nemzetiségi önkormányzat 50-50 eFt-tal támogatta a 
rendezvényt. Megköszönte Pintér Gábor képviselőnek a közreműködését.
Ugyanezen az estén Dombóvárra kapott meghívást a Hősök tere pavilonsor üzleteinek a 
tulajdonosaival és bérlőivel találkozott, évzáró vacsorát tartottak. Bemutatta részükre az épülő 
piaccsamok és a megújuló városközpont látványterveit. Eddig úgy érezték, hogy nem voltak 
nagyon bevonva ebbe a projektbe, ami jelentősen érinti őket a mindennapi működésükben. A 
vállalkozók sok mindent javasoltak, a közös vélemény annyi volt, hogy a terveken szereplőkhöz 
képest nagyobb üzleteket szeretnének. Bár összességében már az első tervekben is nagyobb 
alapterületű üzleteket kaptak volna, mint amilyen alapterülettel ezek a mobilgarázsok bírnak. 
Megígérte részükre, hogy a lehetőségekhez mérten módosítani fogják a tervet. Tudni kell, hogy 
ekkor már az engedélyeztetési eljárás elindult, hiszen a testület ebben már döntött. Megkereste 
Boa Árpád tervezőt, aki készséges volt és áttervezte az egész piaccsamokot. Sikerült 
megnövelni az alapterületét az egyes üzleteknek. A piac előadóterének a hátrányára a terület 
csökkent, de még mindig van akkora, mint a régi fedett piacuk volt. Megköszönték részére az 
üzlettulajdonosok a tájékoztatást. Úgy gondolja, hogy a kezdetektől fogva be kellett volna vonni 
őket a projektbe.
December 6. napján volt a középiskolába járó tanulók szalagtűző ünnepsége, ahol személyesen 
vettek részt Urvald Péter alpolgármester úrral, Takácsné Somogy vári Mária képviselő 
asszonnyal és Pál Csaba képviselő úrral. Nagyon szép volt az ünnepség, megköszönte a 
meghívást.
December 7. napján a képviselő-testület tagjai teljes létszámban részt vettek Lakatos Judit 
karnagy, pedagógus temetésén, ahol az önkormányzat saját halottjaként búcsúzott el tőle. 
Minden képviselőnek megköszönte a megjelenését. Külön megköszönte Pintér Gábor képviselő 
úrnak a búcsúztató megszervezését. Úgy gondolja, az a búcsúbeszéd, melyet képviselő úr 
elmondott, nagyon megható, szívből jövő búcsúztató volt.
Mivel az önkormányzat saját halottjaként búcsúzott el Lakatos Judittól, kötelessége beszámolni 
a nyilvános testületi ülésen a temetés költségeiről. A temetés 193.580,-Ft-ba, a koszorú pedig 
40.500,-Ft-ba került.
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December 8. napján került megrendezésre a Szoborkertben az Adventi vásár. Úgy látta, 
tapasztalta nagyon sikeres rendezvény volt. Aki részt vett a vásáron kivétel nélkül mindenkitől 
pozitív visszajelzése volt a rendezvénynek. A múltban nagyon sokszor hangzott el, hogy "mi 
az, amit nem lehet és hogy nem lehet, így nem lehet, úgy nem lehet, ott nem lehet", és lehet. 
Viszont csak akkor lehet, ha tényleg megmozdul az egész város úgy, ahogy december 8-án tette. 
Nagyon jó érzés volt látni, hogy egy téli hétvégén tömeg volt a járdán, a főúton, tehát nemcsak 
a Szoborkertben. Mindenkinek megköszönte a munkáját, aki segített a megszervezésében és 
aki ellátogatott a rendezvényre, aki hitt ebben. A vásár a Sásdiak Önkéntesen Sásdért 
szerveződés és a Sásdi AMK közös rendezvénye volt. Számára az az üzenete ennek a 
rendezvénynek, hogy igenis lehet kisebb csodákat véghez vinni. Az önkormányzaton nagy 
felelősség van, hiszen a sok ember addig fog tenni a városért, ha azt érzi, hogy az önkormányzat 
is akar tenni a városért.
Ezen rendezvény ideje alatt Bárányaszentgyörgy község polgármesterével is tárgyalt a 
hivatalban a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalból való kilépésével kapcsolatban. Ugyanis 
előző napokban kapott olyan információt, mely szerint a baranyaszentgyörgyi polgármester 
december 9. napjára rendkívüli testületi ülést hív össze a hivatalból való kilépéssel 
kapcsolatban. Kötelességének érezte, hogy erről tárgyaljanak személyesen. 
Bárány aszentgyörgy község kilépése a hivatalból a közös hivatal finanszírozását tekintve 
anyagilag jelentős változást okozna. A megbeszélés eredménye az lett, hogy december 9-én 
elmegy Baranyaszentgyörgyre délután 17 órára, ahol egyeztetik a részleteket. A vasárnapi 
megbeszéléskor a baranyaszentgyörgyi polgármester semmi konkrétumot nem tudott mondani, 
miért akar kilépni a közös hivatalból, így személy szerint ajánlatot sem tudott részére adni. 
Annyit ígért, hogy elhalasztja a rendkívüli ülés összehívását, és aznap délután mindent 
megbeszélnek. December 12. volt a határidő, amíg döntenie kellett a kilépésről. Másnap délelőtt 
10 óra körül üzenetet kapott polgármester úrtól, mely szerint a testület meghozta döntését a 
közös hivatalból való kilépéssel kapcsolatban és csatlakozni kívánnak a Mindszentgodisai 
Közös Önkormányzati Hivatalhoz. így a délutáni megbeszélésük tárgytalanná vált. Szomorúan 
vette az üzenet tartalmát.
Ezen a napon megnyílt a Kaposvári út 3. szám alatti buszmegállónál lévő nyilvános wc, ami 
azóta is üzemel. Bízik abban, hogy sikerül rendben tartani. Megköszönte Merk Zsolt 
ügyvezetőnek, hogy sikerült elérni azt, hogy a mosdót újra kinyissák.
December 10. napján a hivatalba összehívta a Hősök téri üzlettulajdonosokat és meghívta Boa 
Árpád tervezőt is, hogy beszéljenek még egyszer a készülő piaccsamok terveiről. A 
területnagyságok emelésénél a belső falakat lehet mozgatni. A tervező készséges volt, sikerült 
a kéréseknek megfelelően áttervezni az alaprajzot, így mindenki nagyobb üzletekhez juthat. 
December 11. napján Urvald Péter alpolgármester úrral közösen részt vettek a Sásdi Szociális 
Szolgálat évzáró rendezvényén. Megköszönte intézményvezető asszonynak a meghívását. 
Tárgyaltak az ONC System cég képviselőjével energia beszerzés tárgyában. Megbízási 
szerződés kötését tervezik velük földgáz beszerzésére. Amennyiben sikerül megállapodniuk, 
akkor sikerdíj fejében dolgoznának. Ha olcsóbban tudják beszerezni az önkormányzati 
intézmények számára a földgázt, mint ahogy ez most jelenleg van, akkor a megtakarítás 
bizonyos %-áért dolgoznának. Úgy gondolta, hogy ez kockázatmentes és megtakarítással 
kecsegtető üzlet lenne.
December 12. napján tartották a polgármesteri koordinációs megbeszélést az ÁMK 
szakkörtermében a közös hivatalt fenntartó önkormányzatok polgármesterei részére, mely 
szerint vizsgálják felül az együttműködési megállapodásukat. A koordinációs ülés közben sásdi 
rendkívüli testületi ülést is tartottak. Azért tartotta szükségesnek összehívni a rendkívüli 
testületi ülést, mert az Államkincstár jelzése alapján úgy tűnt, hogy Sásdra is vonatkozik a 
december 12-i határnap és a közös hivatali megállapodást a testületnek is jóvá kell hagynia.
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A rendkívüli ülésen olyan határozat született, ami nem értett egyet a közös hivatali 
megállapodásnak azzal a verziójával, ami már nem számol Baranyaszentgyörggyel.
A sásdi testület ezt nem fogadta el, hiszen ez olyan komoly kihatással bír az elkövetkező 5 évre, 
mert a megállapodás 5 évig nem módosítható, hogy érdemben nem volt idejük felkészülni egy 
ilyen fontos döntés meghozatalára és nem voltak kellő információk birtokában. A polgármesteri 
koordinációs ülésen résztvevő polgármesterek is úgy fogalmazták meg állásfoglalásukat, mely 
szerint szeretnék, ha Baranyaszentgyörgy község maradna.
December 13. napján a Megyeházán volt, ahol Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral 
egyeztetett három fontos kérdésben. Az egyik kérdés a piaccsamok és városközpont 
megújításával kapcsolatos pályázat volt, a projekt részleteiről tárgyaltak és a határidők 
betartásának a fontosságára való tekintettel kérte az ő segítségét abban, hogy sikerüljön jól 
lebonyolítani ezt a projektet. Ne legyenek csúszások, az engedélyeztetési eljárások 
lezáruljanak, a közbeszerzési eljárást tudják kiírni határidőben, stb. Országgyűlési képviselő úr 
mindenben a segítségét ígérte. Felmerült nyilván az uszoda építésének a kérdése is, 
folyamatosan kéri tőle, hogy segítsen ebben. Tájékoztatta arról, hogy összesen két alkalommal 
látott mozgást az uszoda területén a legutóbbi megbeszélésük óta, amikor ígéretet tett arra, hogy 
felgyorsítja a folyamatokat. Megerősítette abban, hogy a befejezéshez szükséges összeg 
rendelkezésre áll. Megköszönte mindezt részére. Áttekintették az Országos Kerékpár-hálózati 
Tervet, ami most van készülőben. Nyilván Sásdot annyiban érinti, hogyha egyszer akár 
kormányzati, akár uniós forrásból lesz lehetőségük kerékpárutat építeni, akkor a fent említett 
tervnek köszönhetően rendelkezni fognak egy kidolgozott koncepcióval. Nem esnek abba a 
hibába, mint legutóbb, hogy az utolsó pillanatokban kell arról gondolkodni, hogy jogilag és 
fizikailag hogyan lehet kerékpárutat létesíteni. Országgyűlési képviselő úr a tervben három 
lehetséges nyomvonalat mutatott meg, melyből kettő kikerüli Sásdot, a harmadik pedig átmegy 
Sásdon. Javasolta, hogy az országos tervbe ezt tegyék bele. Sásdon belül menne a Dózsa Gy. 
utcában és kiérne a Baranya-csatorna partjáig, a patak nyugati oldalán menne el egészen 
Oroszlóig.
Ezen a napon este volt a Német Nemzetiségi Önkormányzat záróvacsorával egybekötött 
közmeghallgatása a Közösségi Házban, melyen alpolgármester úrral közösen vett részt.
A december 10. napján az üzlettulajdonosok részére tartott fórumon elhangzott észrevételek 
alapján készült egy újabb terv a piaccsamok alaprajzát illetően, tovább növelték az üzletek 
alapterületét és ez a végleges terv, amit a tervező úr elkészített, ezt a tervet tájékoztatásul 
minden üzlettulajdonosnak írásban kiküldte azzal, mely szerint bízik abban, hogy ez már 
mindenki által elfogadható.
Mérnök úrral, alpolgármester úrral és Bódog Tamással kimentek a Kossuth Lajos utcába, illetve 
a Deák térre, hogy felmérjék a helyzetet a tekintetben, hogy hogyan és hová tudnának 
garázsokat építeni. Ez azért fontos, mert a korábbi testületi ülésen már említette, hogy a Kossuth 
L. utcai lakók kérelemmel fordultak az önkormányzathoz garázsok építésével kapcsolatban. 
Emiatt úgy gondolta, hogy célszerű lenne a másik lakótelepet is megtekinteni e célból, hiszen 
ott is lennének igények. A mai nap folyamán kapta meg a vázlattervét a garázsok kialakítására. 
A Kossuth Lajos utcában esztétikailag és jogilag is megfelelően összesen 15 db garázs építhető 
gyakorlatilag L alakban a mostani parkolójuktól indulna és a jelenlegi garázssorral szemben 
férne el 6 db garázs, így megmarad a játszótér is. A Deák téren pedig 10 db garázs építhető. Itt 
majd szükséges lesz MÁV engedélyre, mert a vasúttól 9 méterre nem helyezhető el garázs, 9 
és 50 méter között engedély kell. Mérnök úr szerint ezt az engedélyt megadják majd. A Kossuth 
Lajos utcai lakókat levélben fogják értesíteni arról, hogy 15 db garázs szabályszerűen 
megépíthető. A jelenlegi parkolóval szemben, ahol mindenféle bódé van, azokat el kell majd 
bontani és ezek helyén 11 db autónak lehetne parkolót kialakítani.
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Jelezték feléje, hogy a téglagyári egyik buszmegállóban nem ég a lámpa, szeretnék, ha az ottani 
közvilágítás megoldható lenne, mert az esti órákban a buszsofőrök nem látják, hogy 
tartózkodnak-e a buszmegállóban vagy sem. Kérte a Városgazdálkodási Kft. segítségét ebben, 
a kéréstől számítva néhány napon belül felhelyeztek egy napelemes mozgásérzékelős LED-es 
lámpát, reméli, hogy ez megoldja a problémát.
A legutóbbi testületi ülés óta megvásárolták a sásdi zenekar számára azokat a hangszereket (2 
db üstdob), amit a testület akkor megszavazott. Ebben az esetben pályázat keretében 
megvásárolandó hangszerekről van szó, ahol az önkormányzat tulajdonképpen nagyságrendileg 
1,5 mFt-tal megelőlegezi ezen hangszerek megvásárlását, ugyanakkor a pályázatból ezt majd 
visszatérítik.

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került a testületi tagok számára a Bm. 
Kormányhivatal megkeresése alapján egy tájékoztató, mely szerint elektronikus úton kell majd 
vizsgát tenniük 2020. február 29-ig. Azon képviselőkre is vonatkozik, akik korábban már tettek 
vizsgát. Az önkormányzati törvény által előírt a képviselők jogállásáról, jogairól és 
kötelezettségeiről a testületi munkát illetően vizsgát kell tenni. Nagyon fontos, hogy minden 
képviselő teljesítse, amennyiben nem teljesíti, annak súlyos következménye lehet. 
Méltatlansági eljárást vonhat maga után. Nincs mérlegelési jogkörük, tehát ha nem teljesít, 
akkor a képviselői mandátum megszűnik.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a képviselők teljesítették a vagyonbevallási 
kötelezettségüket.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy beléptek ebbe a képzési rendszerbe és van 
olyan opció is, hogy külsős bizottsági tagra és polgármesterre is vonatkozik a képzés+vizsga, 
ezt meg kell nézni, tisztázni kell.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ránézett a KOMA-rendszerre is, talált 3 olyan 
képviselőt, aki ide nem jelentkezett be. Arra kérte ezen képviselőket, hogy ezt pótolják.

Urvald Péter alpolgármester elmondta, ha már valaki regisztrált és nem látszik a KOM A-ban, 
az nem a képviselő hibája. Inkább arra vonatkozik, akinek hetes adószáma van, vagy őstermelői 
igazolványa van. Ugyanis a NAV az adószám alapján tartja nyilván a képviselőket, 
polgármestereket, mint magánszemély adóazonosítóval is kémé a felvételét. Személy szerint 
ezt megtette, minden hónap 11. napján frissítik.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, az a fontos, hogy a kérelem legyen beadva elektronikus 
úton. Polgármester úr már említette a művelődési ház vizsgálati anyagát, melyet JÓ-nak 
minősített a szakértő. Elmondta, hogy a jövő évben a művelődési házzal kapcsolatban sokat fog 
foglalkozni a testület. Több olyan megállapítást tettek, amiben hiánypótlásra van szükség. Pld.: 
közművelődési rendelet felülvizsgálata, SZMSZ felülvizsgálata.
A helyhatósági választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy van utóhatása és jogilag még nem 
zárult le. A Roma Nemzetiségi Önkormányzat eredményét megfellebbezték, amit a Bm. 
Választási Bizottság elutasított. Hivatalból viszont olyan bejelentéseket kaptak 
dokumentumokkal is alátámasztva, hogy hivatalból ismeretlen tettesekkel szemben rendőrség 
felé feljelentést tettek választási visszaélések esetleges gyanúja miatt. Jelen esetben a szekszárdi 
rendőrkapitányságot jelölték ki vizsgálatra. Már folyik a nyomozás, néhány kollégáját és a 
Szavazatszámláló Bizottság elnökét is meghallgatták.

Székely Szilárd képviselő megköszönte a tabletet. Kérte, hogy a tanácskozóteremben legyen 
elérhető a WIFI.
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a beszámolót 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 -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

171/2019. (XII. 17.) 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♦/ Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés -  a rendelet-tervezetről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Albizottság megtárgyalta a 
napirendi pontot és javasolta a testületnek elfogadásra.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető az elmúlt testületi ülésen a költségvetés 
megtárgyalásakor két módosító javaslat volt. Az egyik szerint a 3,5 mFt-tal céltartalékot 
képeztek a hömyéki járdának. A másik pedig a tabletek vásárlása, ami bekerült a költségvetésbe 
az általános tartalékkeret terhére.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület részéről 
kérelem érkezett, ami érinti a költségvetést. A testületi ülésen döntöttek arról, hogy 100 eFt 
egyszeri vissza nem térítendő támogatást nyújtottak a Polgárőr Egyesület ez évi munkájának 
elismeréseként. Már ott jelezte az egyesület elnöke részére, hogy ezen felül kérjék azt a 100 
eFt-os összeget, ami eredetileg is tervezve van a költségvetésben. Erre érkezett meg most a 
kérelmük, tehát a 2019. évi működési támogatásukat is szeretnék igénybe venni. Érkezett még 
egy kérelem az egyesület részéről, amennyiben az önkormányzatnak lehetősége van számítógép 
és nyomtató adományozására, akkor azt elfogadnák. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 
személy szerint felajánlott egy db laptopot az egyesület részére.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha és amennyiben sikeres az INFRA pályázatuk, akkor 
terveztek a hivatali munkatársaknak új laptopokat, ez kb. március végére valósul meg. 
Megígérte, hogy akkor erre majd visszatérnek.
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Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy ő addig is biztosítja a felajánlott laptopot 
az egyesület részére, ami januárban elvihető. A nyomtatóval kapcsolatban elmondta, hogy arra 
majd márciusban visszatérnek.

Bíró Józsefné az egyesület elnöke megköszönte a felajánlást.

Urvald Péter alpolgármester elmondta, hogy vasárnapi napon részt vett a polgárőrségi 
közgyűlésen. Igazából egy közös használatú helyiségük van, ahol gyakorlatilag egy db 
íróasztal, ülőgarnitúra van. Az elmúlt években a támogatásokat vagy nem is kérték, vagy az 
elszámolásuknál kihívásokkal néztek szembe. Úgy gondolja, hogy a jelenlegi helyzet azért más, 
mert most a Polgárőr Egyesület pld. nem új telefonokat kért magának, hanem láthatósági 
mellények, kabátok beszerzését tervezik első körben.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 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 -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
13/2019. (XII.19.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./ Étkezési térítési díjak felülvizsgálata és a helyi szociális rendelet módosítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügy i irodavezető 

Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés -  az előterjesztésről, rendelet-tervezetről -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi 
pontot, az ott hozott döntésüket javasolja a testületnek elfogadásra.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az élelmezésvezetővel egyeztetve a 
normák gyors felülvizsgálatára van szükség, mert 2020. január 1. napjától már alkalmazni 
szeretnék ezeket a térítési díjakat. A gyerekétkeztetéseknél bölcsőde, óvoda, általános iskola 
alsó-felső tagozata tekintetében 14 %-os emelésre van szükség, illetve ezt követi nyilván a 
térítési díj emelése is. Az élelmezésvezető készített egy kimutatást az egyes alapélelmiszerek 
változásáról, a húsoknál 20 % feletti áremelkedés van, de mindenhol legalább 10-15 %-os az 
emelkedés. Ezért javasolja ezt a kb. 14 %-os emelést a normáknál, illetve a térítési díjaknál.
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A másik része a felnőtt étkeztetés, itt egy felnőtt étkeztetési díjat határoz meg a testület, nincs 
külön dolgozói térítési díj, mert egy belső ellenőri vizsgálat felhívta az önkormányzat figyelmét 
arra, hogyha kedvezményesen étkezik a dolgozó, akkor ez a számára nyújtott természetbeni 
juttatásnak minősül, így egységes árat kell meghatározni. Itt nagyobb az emelés, a normánál 20 
%-os emelés a tervezett összeg. A normának a 180 %-át határozzák meg térítési díjként. így a 
750,-Ft-os térítési díj 900,-Ft-ra emelkedne. Előfordul, hogy a felnőtt étkezésnél kiválasztják 
azokat a napokat, amikor hús van az étrendben és akkor szoktak rendelni, ez viszont egy heti 
menü előállításánál, amikor kvázi egybeszámítja az élelmezésvezetés a felhasznált anyagoknak 
az árát átcsoportosításokkal, ez tovább drágítaná, így az a kérés, illetve javaslata az 
élelmezésvezetésnek, amit a bizottság támogatott is, hogy aki a heti öt napból max. három napra 
kér étkezést, ott emelt díjat, 190 %-os normaarányt alkalmaznának. így 950,-Ft lenne a napi 
térítési díj összege.

Urvald Péter alpolgármester megkérdezte, hogy ezek a térítési díjak kihatással lesznek a 
fonyódligeti üdülési díjaknál?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen. Ott már 
most 1.100,-Ft a felnőtteknél a díj összege. Nyilván, ahogy a hús ára emelkedik, akkor majd ott 
is emelésre lesz szükség.

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a rendeletmódosítás 
összefoglalja az óvodai és iskolai emelt összegű térítési díjakat, tehát kifejezetten csak a 
gyermek intézményi térítési díjakat állapítják meg rendelettel, a felnőtt étkeztetést, egyéb 
szolgáltatást pedig határozattal fogadják el.

Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló 
helyi rendeletükkel kapcsolatban van egy olyan rész, hogy a képviselők, tisztségviselők részére 
kedvezményes étkezési lehetőséget biztosít. Az étkezést az ÁMK konyhán lehet igénybe venni. 
A kedvezmény mértéke megegyezik a mindenkori önkormányzati alkalmazottak részére 
megállapított kedvezménnyel. Véleménye szerint ez a mondat nem állja meg a helyét.

Dr. Jusztinger János polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, megállja a helyét, úgy 
kapják a kedvezményt, ahogy az önkormányzati alkalmazottak, azaz sehogy nincs kedvezmény.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kedvezmény lett kiterjesztve az 
összes olyan étkezőre, aki nem önkormányzati dolgozó.

Dr. Jusztinger János polgármester 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

172/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés alapján a 
kiadott norma és térítési díj táblázatban foglalt árakat alkalmazza 2020. január 
1-től a bölcsődei, óvodai és általános iskolai étkeztetésben, valamint a felnőtt 
étkezéseknél.

Határidő: 2020. január 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 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 -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

14/2019. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 2/2015. 
(11.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére társult önkormányzatok 
együttműködési megállapodásának felülvizsgálata, a Sásdi Közös Önkormányzati 
Hivatal módosító okiratának és alapító okiratának elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

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

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az 1./ napirendi pontnál már beszélt arról, 
miért volt szükséges rendkívüli testületi ülést összehívni a polgármesteri koordinációs ülés 
napján. Személy szerint az utolsó pillanatig reménykedett abban, hogy Baranyaszentgyörgy 
községet sikerül itt tartani a hivatal keretében.
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Igaz, hogy az utolsó pillanatokban nehéz bármit is tenni. Nyilván úgy dönt egy település, ahogy 
akar, nem szeretne felelőst keresni ez ügyben. Az előzmények alapján úgy gondolja, hogy okkal 
és joggal gondolhatta úgy, hogy Baranyaszentgyörgyben a szándék komolyan meg van a 
maradásra. Tehát ha polgármester úr tárgyalt vele vasárnap, majd azt mondja, hogy másnap a 
részletekről tárgyaljanak, okkal várhatta azt, hogy van remény a maradásra. Fontos törvényi 
határidő volt december 12. Tudni kell, hogy ezt a döntést az önkormányzatok 5 évre hozzák, 
ugyanakkor a közös hivatal költségvetését egy évre fogadják el. Véleménye szerint, ha egy évre 
terveznek költségvetést, akkor a döntésnek is egy évre kellene szólnia, nem pedig ötre. A 
törvényi határidőn belül sajnos nem sikerült polgármester urat maradásra bírni. Úgy gondolja, 
ha lett volna még néhány napjuk, akkor Baranyaszentgyörgy település itt maradt volna. Egy 
település a nem megfelelő kommunikáció okán úgy döntött, hogy neki jobb lesz neki egy másik 
hivatalban, mint Sásdon, meggyőződése, hogy egy kis idő kellett volna még, hogy maradjon.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy december 12-én Sásdon rendkívüli testületi ülést 
tartottak, ahol már kifejtette, hogy ezzel az egésszel nem értett egyet. Nincs joga egy 
közigazgatási szervnek, jelen esetben az Államkincstárnak az Alaptörvényben felruházott 
önkormányzati jogokat csorbítani, jelen esetben Baranyaszentgyörgyét. A rendkívüli testületi 
ülésnek az volt a lényege, hogy a Bm. Államkincstár kikötötte, hogy csak akkor hajlandó 
bejegyezni a változást, mely szerint Sásdtól elmegy Baranyaszentgyörgy és csatlakozik a 
Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalhoz, ha Sásd erről döntést hoz. Akkor is 
elmondta, hogy ez sérti az önkormányzati alapjogokat. Ha valaki elmegy, akkor azt Sásd nem 
akadályozhatja meg, ezt csak tudomásul veheti. Másnap, pénteken felvette a kapcsolatot a 
Kormányhivatallal és szakmailag konzultáltak ez ügyben. Ezt követően ezt email-ban is 
elküldte hozzácsatolva a rendkívüli testületi ülésen hozott határozatot is. Ezt követően az 
Államkincstár felhívta Koszorús Tímea aljegyző asszonyt, hogy nincs szükség Sásd döntésére, 
e nélkül is bejegyzik Baranyaszentgyörgyöt Mindszentgodisához. A hétfői napon írásban is 
megkapta az ezzel kapcsolatos állásfoglalást. Ennek az a lényege, hogy amit csütörtökön 
rendkívüli testületi ülésen hozott meg a sásdi testület, azt el kell felejteni, hiszen olyanban 
döntöttek, amiben nem kellett volna. Most kell döntenie a sásdi testületnek, ez így jó. Nem arról 
döntenek, hogy elmegy-e Baranyaszentgyörgy, hanem arról, hogy elmentek és ennek 
megfelelően módosítják az okmányaikat. Elmondta, hogy időben kiment a polgármesteri 
koordinációs ülésre a meghívó, mely szerint a 8 érintett polgánnester megkapta azt a 
megállapodást, ami most a testületi tagok kezében is van azzal, hogy Baranyaszentgyörgy is 
benne van. Amikor ez a meghívó kiment, utána a negyedik napra Szociális Társulási Tanács 
ülést tartottak, ahol utána ő jelezte, hogy hamarosan a polgármesteri koordinációs ülésen miről 
fognak majd tárgyalni. Ezen az ülésen Baranyaszentgyörgy község polgármestere ott ült. Ez 
csütörtökön volt és rálévő hétfőn döntöttek, hogy elmennek. Egy szót sem szóltak arról, hogy 
ők szeretnének elmenni, nem jelezte, hogy mi a szándéka. A következő nap meghirdette a sásdi 
hivatal az adóügyes álláshelyet, ami már megjelent. Aljegyző asszonyt péntek este felhívta a 
polgármester úr, hogy a következő héten hétfőn rendkívüli testületi ülést kell tartani a 
kiválásról. Erről azonnal tájékoztatta a sásdi polgármestert, aki vasárnap ez ügyben beszélt is a 
baranyaszentgyörgyi polgármesterrel, akivel úgy váltak el, hogy hétfőn délután találkoznak és 
megbeszélik a részleteket. Hétfőn délelőtt 10 órakor már eldöntött tény volt a kiválás. Ezután 
felhívta a mindszentgodisai jegyzőt ezzel kapcsolatos információ végett, ő azt mondta, ha 
hétfőn 10 óráig nincs döntés, akkor már nem mehetnek át Mindszentgodisára. Koszorús Tímea 
aljegyző asszony telefonhívásra hétfő délelőtt rendkívüli ülésen vett részt 
Baranyaszentgyörgyön, ahol a döntés megszületett.
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Szerdán este, amiről Sásd nem tudott, együttes ülést tartott a 8 önkormányzat 
Mindszentgodisán, ahol együttesen elfogadták az új együttműködési tervezetet, aminek a 
lényege, hogy 2020. január 1-től Baranyaszentgyörgy község Mindszentgodisához tartozik 
hivatalilag.
Ezt követően elérkezett csütörtök, itt már miről beszéltek volna. Sásd jóhiszemű volt 
maximálisan. Olyan dolgokról nem lehet beszélni, amiről nincs információjuk. Véleménye 
szerint nem a kiválás előtt néhány nappal kellett volna azt megtenni nagyon gyorsan, hogy ilyen 
módon szereztek erről tudomást. így, hogy Baranyaszentgyörgy elmegy, két álláshelyet 
veszítenek el a hivatalban. Úgy érzi, hogy Sásd részéről a polgármester és ők is, amit 
megtehettek, azt megtették.
Kérte a testületet, hogy a kiadott határozati javaslatot egy szavazással fogadják el.
Megújították a megállapodást, mely 2013. évben született. Nem változik továbbra sem Sásd 
irányítási joga, tehát ezt a jogot a város nem osztotta meg mással. A város köteles fogadni a 
környező falvakat, nem mondhat nemet. Viszont kikötötték, hogy az irányítási jog Sásdé. Ez a 
hivatal Sásdé és szolgáltatást nyújt a többieknek. Ennek alapján a költségvetést Sásd fogadja 
el, a jegyző felett a munkáltatói jogkör és a hivatal feletti irányítási jogosultság Sásd város 
polgánnesterét illeti. Ami változik, hogy egy álláshelyet megszüntettek, az új megállapodásban 
30 fő szerepel, a korábbi megállapodásban 31 fő szerepelt. Az igazgatáson már régóta nem 
töltik be az álláshelyet, viszont úgy szüntetik meg, hogy számít a testület további nagyvonalú 
döntésére is a bértömeg megváltoztatása nélkül, tehát álláshely nem lesz, de a bértömeg ott lesz 
bérfejlesztésre. A megállapodás 4. oldalán szerepel, hogy a sásdi polgármester évente egyszer 
legalább konzultálni fog a többi polgármesterrel a hivatal működéséről, ahol a jegyző beszámol 
az alapvető dolgokról a hivatalt illetően. Továbbá az is egyfajta garancia feléjük, hogy 
bármelyik polgármester, ha kezdeményezi a sásdi polgánnester felé a hivatallal kapcsolatosan 
az egyeztetést, akkor a sásdi polgármester köteles összehívni a koordinációs ülést.
A bevételkiesésük támogatási vonalon, állami támogatásról beszélnek, az 9.337 eFt. Ha a 
korábbi bérfejlesztést továbbra is tartja a testület, mely a dolgozók részére 10 %-ot jelent, és 
jövőre is megadja a testület, akkor ez 6.500 eFt-tal egészíti ki a hivatal működési költségeit az 
önkormányzat saját költségvetéséből. Nagyon sok a bizonytalansági tényező, konkrétumokat 
még nem tudnak mondani, de már saját hatásköri intézkedéseket megtett. Van egy üres 
álláshelyük és van még egy üres álláshelyük a pénzügyön, ami augusztus óta nincs betöltve. Ő 
mindaddig zárolja ezt az álláshelyet, amíg nem tudják, hogy a hivatalnak milyen költségvetése 
lesz, jelent-e többletterhet a 7 önkormányzatnak. Ez több dologtól is függ, hiszen nem tudják 
pontosan, hogy az Államkincstár jövőre hogyan fogja korrigálni a hivatal támogatási összegét. 
Nem tudják továbbá és ez nagyon bizonytalan, de törvény van róla, hogy az építésügyi hatósági 
feladatokat március 1. napjától az állam elviszi és valamelyik járási hivatal fogja ellátni. Elviszi 
ezt a feladatkört és a dolgozót is. Viszont ők a járási központ, mint járási székhelytelepülés ezen 
a címen kettő álláshelyre kapnak támogatást. Ez több mint 10 mFt. Kérdés, hogy az építés 
igazgatásnál, ha elviszi az álláshelyet, akkor ezt az összeget korrigálja-e? Ha a legrosszabb 
helyzet következik be, akkor a dolgozóknak ennyivel kevesebb bérfejlesztése lesz a jövő évben. 
Eddig 4.580 eFt-ot kaptak vélelmezett álláshelyre, ehelyett most 5.450 eFt lesz március 1-től 
és a bérfejlesztések is március 1-től lépnek hatályba. A törvény értelmében január 31. napjáig 
kell megállapodást kötnie a Kormányhivatal vezetőjének és Sásd város polgármesterének a 
feladatkör átadása kapcsán, tovább arról, hogy mit adnak át részükre. A pénzügyi csoporttal a 
mai nap folyamán egyeztetett, a holnapi nap folyamán apparátusi értekezletet fog tartani, ahol 
mindezekről szeretné a kollégákat tájékoztatni. Az adóügyi csoportnál is gond van, az egyik 
kolléganő gyermeket vár, jelen pillanatban a helyettesítése nincs megoldva. Nagyon fontos, 
hogy a helyi adózási feladatokat ellássák. Ezért Gáspár-Valter Ivett kollégával megegyeztek 
abban, hogy a pénzügyről véglegesen átmegy az adóba. Mindenképpen a hivatal ellátja a 
feladatait a működésben, de nem biztos, hogy minden határidőben fog történni.
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Lehet, hogy az adókivetések tavasszal később fognak kimenni, így az adóbefizetés is csúszni 
fog. Tervei szerint úgy gondolja, hogy kb. szeptemberre minden helyre fog állni.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

173/2019. (XII. 17.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyaszentgyörgy 
Község Önkormányzata felmondó nyilatkozatára tekintettel felülvizsgálta a 
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal alapításával és fenntartásával kapcsolatos 
dokumentumokat.
1. A Képviselő-testület elfogadja a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal

fenntartásáról szóló megállapodás módosítását a jegyzőkönyv mellékletében 
foglaltak szerint.

2. A Képviselő-testület elfogadja a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
módosító okiratát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.

3. A Képviselő-testület elfogadja a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, a jegyzőkönyv
mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: hatályba lépésre 2020. január 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

5J  Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés -  az alapító okirat módosításáról -  a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Baranyaszentgyörgy 
közös hivatalból való kiválása a szociális törvény és a gyermekvédelmi törvény előírásai szerint 
egy másik automatizmussal is járni fog. Miután 2018. január 1. napjától hatályos törvényi 
rendelkezések szerint a közös hivatal székhelytelepülésének kell biztosítania a falvak, a többi 
település számára a családsegítést és a gyermekjóléti szolgáltatást, ezért ez is változással fog 
járni. Tehát az intézményük, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ alapszolgáltatásai közül 
Baranyaszentgyörgy település kikerül, itt kifejezetten csak a családsegítés, gyermekjóléti 
szolgálat az alapellátás feladatairól beszél. A járási központi feladatok közé természetesen 
továbbra is beletartozik Baranyaszentgyörgy.
Most a kezdeti lépést kell megtenni, így az intézmény alapító okiratát kell módosítani.
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt alapító okirat módosítását, illetve a módosítást figyelembe 
véve az egységes alapító okiratot 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 -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

174/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyaszentgyörgy Község 
Önkormányzata Mindszentgodisai Közös Önkormányzati Hivatalhoz történő 
csatlakozására tekintettel felülvizsgálta a Sásdi Család- és Gyennekjóléti Központ 
alapító okiratát.

1. A képviselő-testület elfogadja a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ módosító 
okiratát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint.

2. A képviselő-testület elfogadja a Sásdi Család- és Gyennekjóléti Központ módosítással 
egységes szerkezetbe foglalta alapító okiratát, a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak 
szerint.

Határidő: hatályba lépésre 2020. január 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

6./ Az önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési ütemterve 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -az  ütemtervről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kiosztásra került egy táblázat, a lényeg az első oldalon 
van. A tervezet szerint a belső ellenőr a jövő évben vizsgálni fogja az étkezési térítési díjak 
beszedését, bérleti díjakat a müv.háznál, ezen pénzek szabályozottságát. Továbbá az 
önkonnányzat pénzügyi-számviteli szabályzatának vizsgálata is szükséges, hiszen állandóan 
változnak a jogszabályok. A települési támogatások (volt szociális segélyek) kapcsán fontos, 
hogy ezen támogatások nagyon rászorultsági alapon legyenek megállapítva, ezt is vizsgálni 
fogja. Adatkezelés kapcsán, ami új dolog lesz, ez egy EU-s jogszabály, mely szerint 
szabályzatalkotási kötelezettségük van az önkormányzat adatkezelésére. A közérdekű adatokra 
már van szabályzatuk. Nemzetiségi önkormányzatok együttműködési megállapodásait eddig is 
ellenőrizte, a testület a megállapodásokat már elfogadta. Költségvetési gazdálkodás 
vizsgálatánál a szabályozottságot fogja vizsgálni.
Kérte a testületet, hogy a kiadott ütemtervet fogadja el.
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2020. évi belső ellenőrzési ütemtervet 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 -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

175/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési 
ütemtervét elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

7./ Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella a Sásdi ÁMK igazgatója

írásbeli előterjesztés -  a beszámolóról -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a napirendi pont előadója Gálné Banizs 
Gabriella az ÁMK igazgatója lenne. Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Népjóléti 
Bizottság előző nap már tárgyalta a beszámolót, amelyen részt vett személyesen az ÁMK 
igazgatója, jelezte, hogy ezen a testületi ülésen nem tud jelen lenni, így ő engedélyezte a 
távollétét, lévén, mert sokan ott voltak a bizottsági ülésen és ő is meghallgatta az igazgatónő 
beszámolóját, továbbá minden képviselő írásban is megkapta, amiben Gálné Banizs Gabriella 
beszámolt az intézmény működéséről. Részletesen a gyereklétszám alakulásáról, 
kihasználtságról, személyi feltételek, tárgyi feltételek, megvalósult fejlesztések, folyamatban 
lévő pályázatok, nevelőmunka értékeléséről. Úgy gondolja, hogy a bizottsági ülésen a 
személyes beszámoló és az írásos beszámoló alapján a testület mindazon információk 
birtokában van, hogy döntést tud hozni. Ezután átadta a szót Pál Csabának, a bizottság 
elnökének.

Pál Csaba a bizottság elnöke, képviselő jelezte, hogy volt egy tárgyilagos kérés, mégpedig 
az, hogy a Várnai doktornál van egy fa, amit ki kellene vágni, mert az óvodának pokollá teszi 
az életét és állítólag ehhez a doktor beleegyezett. Neki az lenne a kérése, hogy egyeztessenek 
vele, legalább két héttel előtte, mert akkora a rendetlenség az udvarában, hogy oda nem tudnak 
csak úgy bemenni a Merk Zsolték, ha egyáltalán meg tudják csinálni.
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Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy volt egy árajánlat egy alpinistától, csak a fa 
kivágása mindig valami miatt elcsúszott.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, mennyibe kerül egy ilyen fa kivágása, mert az egy 
nagyon nagy fa.

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy 80 ezer forint volt az ajánlat a fa kivágására.

Pál Csaba a bizottság elnöke, képviselő szerint muszáj lesz a kivágást elindítani.

Takácsné Somogvvári Mária képviselő elmondta, hogy az udvarban lévő sok holmi miatt 
nem lehet kivágni a fát.

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta még, hogy 25 ezer forint 1 m3 tűzifa ára és kivágva 
abból bőven több lesz, mint a kivágás költsége.

Pál Csaba a bizottság elnöke, képviselő hangsúlyozta, ez nem szakma, tényleg pokollá teszi 
az óvoda életét.

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, hogy amikor a favágó itt volt, akkor a Várnai 
doktornak nem volt jó, ezért nem lehetett kivágni a fát. A favágó ideje is nagyon be van 
ütemezve.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, megnézték 
a fát, ő azt kérte, legyen kivágva. Kérte, hogy szavazzanak a fa kivágásáról.

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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
176/2019. (XII.17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesterét, 
hogy kezdeményezze Dr. Várnai József háziorvosnál az udvarában lévő fa 
kivágását, mivel közvetlen veszélyt jelent az óvoda udvarában tartózkodókra.
A Képviselő-testület a fakivágással összefüggő költségeket a költségvetéséből 
biztosítja.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy utána nézetett a bölcsődei pályázatunknak, egyeztetett 
a pályázat írójával, aki írta és gondozza az anyagot. Ő elmondta neki, hogy még nincs elbírálva 
a pályázat, az első kör helyett a másodikba kerültek, mivel az utolsó pillanatban adták be a 
pályázatot, mert át lett minősítve az egyik kosárból a másikba, azaz a TOP-ba és még nem 
tudják az eredményt.
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Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy országgyűlési képviselő úrral való 
egyeztetésekor ez nem került szóba, így még ő sem tud róla semmit.
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 -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

177/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkomiányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről 
szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

8./ Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről 
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

írásbeli előterjesztés -  a tájékoztatóról -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy az átküldött anyaggal kapcsolatban nincs 
hozzáfűznivalója, igyekezett mindent leírni.

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte az intézmény éves munkáját és bízik abban, 
hogy a jövőben is így fog ez folytatódni. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez kellő 
garancia arra, hogy jól és hatékonyan fog működni ez az intézmény, ő mindig örömmel megy 
közéjük, köszöni még egyszer a munkájukat.
Javasolta a testületnek a tájékoztató 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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

178/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről 
szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

9./ Az EFQP-2.1.2-16-2017-00023. azonosító számú „Gyökerek és szárnyak 
infrastrukturális hátterének megvalósítása” című projekt eszközbeszerzésére 
közbeszerzési eljárás kiírása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  az összefoglaló tájékoztatásról -  a jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az anyag most került kiosztásra, mert délelőtt kapta 
meg. Hogy végre elkészült, ez annak köszönhető, hogy polgármester úr leült tárgyalni a 
közbeszerzési szakértővel, aminek most itt az eredménye. Kijelentette, hogy végre eljutottak 
odáig, hogy sikerült összehozni a 25 településre kihelyezni kívánt eszközök beszerzését, így el 
tud indulni a közbeszerzési eljárás. Nagyon sokáig szakmailag a szakértő sem tudta, hogy lesz- 
e közbeszerzés vagy sem, illetve a másik időigényes tényező az volt, hogy kellett találni olyan 
céget, cégeket, legalább hármat, akik tudnak ajánlatot adni, hogy együtt az összest be tudják 
majd szerezni. Ugyanis rendkívül szerteágazó, a beszerzés a kiosztott anyagban látható, hogy 
hat témakört, eszközcsoportot különböztetnek meg, melyeket külön és egyben is kell kezelni és 
olyan szállítót próbáltak találni, hogy mind a hat eszközbe tudjanak szállítani. A polgármester 
úrral történt tárgyalást követően sikerült is ilyent találni. Elmondta, hogy három pontba foglalná 
a határozati javaslatot, de egy döntésben kellene elfogadni. Az egyik, az apró betűs részben le 
van írva mi minden került beszerzésre, amit most külön nem szeretne elmondani, de egy fontos 
információt kell ehhez elmondania, amit már korábban is jelzett. Ez a pályázat három részből 
áll összesen kb. 100 millió forint összegben. Az egyik a játszóudvar, vagy sportudvar kiépítése, 
azaz a sportpálya épületének részleges felújítására, játszótér felépítésére 40 millió forint, 
aminek eredménytelen volt a közbeszerzése, utána kaptak egy törvényességi felügyeleti 
vizsgálatot és vártak annak az eredményére, ezért is meg kellett állni, most rendben vannak, 
nincs gond, de 11 millió forintot át kellett csoportosítani, részben az eszközbeszerzésből az 
építésre. Ezt a kérelmet beadták már, ennek eredményeként a testületnek elmondta, hogy ez az 
eszközbeszerzés, ha összeadják, nem a nettót, hanem a bruttót jelenti, mert nekik a bruttó a 
költség, az nem egészen 27 millió forint. Ez 5 millió egy-két százezer forinttal rövidebb, mint 
az eredeti előirányzat. Elmondta, hogy emiatt a bikali hűtőházat a betervezett összegével törölni 
kellett. Ez az 5.200 eFt lett átcsoportosítva a hiányzó 11 millió forintra és mindezt azért kellett 
megtenni, mert az ő birtokában van az irányító hatóságtól egy olyan értelmezés, amelyet arra a 
feltett kérdésére adtak, hogy a hűtőház, ami egy szövetkezet hűtőháza lenne, az mennyire 
egyeztethető össze a szakmai célokkal, amit Gábor Gyuláék csinálnak.

18



Akkor azt mondták, csak és csak abban az esetben egyeztethető össze, ha az eszközbeszerzések 
a szakmai program megvalósítását nem veszélyeztetik. Szűkebb körben viszont úgy ítélték 
meg, hogy egyetlen kötelező eleme van a pályázatnak, az a játszóudvar és a sportpálya 
épületének részleges felújítása, így ennek el kell készülnie. Ez az egyetlen egy kötelező, minden 
más nem, ezért annak meg kell valósulnia, így kellett beáldozni a hütőházat. Nyilván a 11 millió 
forint pótlásához még nem elég a hűtőház költségének átcsoportosítása, a többi hiányzó 6 millió 
forintot a saját ingatlanukból csoportosították át, mégpedig a Rákóczi út 41. szám alatti, volt 
polgármesteri hivatal épületéből, ahol most a rendőrök vannak. Ott az eredeti tervük az volt, 
hogy az épület belső fűtéskorszerűsítése, nyílászárók részleges cseréi, villámvédelem munkái 
lettek volna elvégezve, amit most sztomózni kellett, amiből csak egy modem gázkazán 
beszerzését tervezik, mert a jelenlegivel gond van. Emiatt volt szükség az átcsoportosításokra. 
Ezek alapján március 3 1-ig ki lesz szállítva minden eszköz, minden településre, át lesznek adva 
használatra azzal a szándékkal, hogy azok az eszközök ott is fognak maradni, majd át fog szállni 
az adott önkormányzat tulajdonába. A pályázat benyújtásakor egy lista készült, ki mit fog kapni. 
Elmondta még, hogy indikatív ajánlatokat kellett beszerezni, ami a kiírás feltétele, ezért meg 
kell nevezni annak a három cégnek a nevét, akitől árajánlat lett kérve, mert a határozatba ezt is 
jóvá kell hagynia a testületnek, hogy ezt a három céget fogják megkeresni, felkérni, hogy adjon 
ajánlatot a pályázati kiírással összefüggésben. Ettől függetlenül nyilvánosan meg lesz hirdetve, 
tehát más is beadhatja, de őket konkrétan felkérik ajánlattételre. A három cég nevesítve: RB- 
Hungary Kft. Budapest, Digistar Kft. Pécs, RP-SC Holding Kft. Kozármisleny. A kiírás szerint 
az összefoglaló tájékoztató szerint az a cég lesz a nyertes, aki összességében a legkedvezőbb 
ajánlatot fogja adni. Kérte a képviselő-testületet, hogy szavazza meg a következőket. Egyrészt 
a közbeszerzési felhívást tegye közzé, indítsa el a közbeszerzési eljárást erre a pályázatukra, az 
EFOP 2.1.2 -16-2017-00023 projektszámú eszközbeszerzésre, hatalmazza fel a polgármester 
urat ennek megindítására a Dr. Túri Ügyvédi Iroda közbeszerzési szakértő bevonásával és azon 
keresztül. A határidőket majd az ügyvédi iroda fogja összeállítani a jogszabály szerint, de a 
szállítási határidő március 31-e lesz, attól függetlenül, hogy milyen eljárási cselekmények 
lesznek, a döntés a testületé lesz. A második ehhez tartozó határozat alpontja a három 
meghívandó cég, akiket előbb felolvasott és abba bízhatnak, hogy ők fognak ajánlatot adni, a 
harmadik alpont a bíráló bizottság tagjainak a megnevezése, ami nem meglepő, mert máskor is 
ők szoktak lenni, egyben elnöke is ő lesz, mint jogi vonal, mert a polgármester nem lehet benne. 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, mint pénzügyi szakértője és Bódog Tamás, aki a 
műszaki vonalat képviseli majd ebben a bizottságban. Elmondta, hogy az ő dolguk lesz írásban 
összefoglalva, hogy melyikre tesznek a képviselőtestület előtt javaslatot és arról fog a testület 
majd dönteni. Megkérte a polgármester urat, hogy ezek alapján szavaztassa meg a javaslatot.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta örül annak, hogy elindul végre a közbeszerzés. 

Javasolta a testületnek, hogy jegyző úr által elmondott határozati javaslatot fogadja el.

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

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

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -  6 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének 

179/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

1. / Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.1.2-
16-2017-00023. projekt keretében megvalósítandó építési 
beruházás kivitelezőjének kiválasztására a Kbt. 115. §. szerinti 
nyílt eljárás keretében ajánlattételi felhívást tesz közzé. 
Közbeszerzési szakértőként az eljárás szakmai előkészítését és 
lefolytatását a Túri Ügyvédi Iroda látja el.
A Képviselő-testület az előterjesztéshez becsatolt ajánlattételi 
felhívásban foglaltakat változtatás nélkül jóváhagyja.

2. / Felkéri a polgármesterét, hogy a közbeszerzési szakértő
közreműködésével a közbeszerzési eljárást kezdeményezzék és 
ennek keretében a következő gazdasági társaságokat kérjék fel 
ajánlattételre:

RB-Hungary Kft.
1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 151-1.
Cg. 01-09-926649. adószám: 14932414-2-42 
Digistar Kft.
7623 Pécs, Szabadság utca 48. 5.
Cg. 02-09-068944. adószám: 13121848-2-02 
RP-SC Holding Kft.
7761 Kozármisleny, Viola u. 21.
Cg.: 02-09-080369. adószám: 24719458-2-02

3. / Az eljárás során beérkező ajánlatok elbírálására Bíráló
Bizottságot hoz létre, melynek tagja: Dr. Kajdon Béla, Dr. Túri 
Attila, Nagy Lajos László és Bódog Tamás.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a holnapi nap folyamán elküldik a döntésről szóló 
kivonatot az ügyvédi irodának, akik azonnal megindítják az eljárást.

10./ Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetői állására beadott pályázatok 
elbírálása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy előző nap a Pénzügyi Albizottsági ülésen 
meghallgatta a benyújtott pályázatok alapján a két pályázót és mivel egyikük sem kérte az 
ügynek a zárt tárgyalását, ezért nyilvános testületi ülésen tudnak róla beszámolni. 
Nyilatkoztatva lett mindkét pályázó arról, hogy kéri-e a zárt tárgyalást, nem kérte, sem a 
bizottságin, sem a mai testületi ülésen, tehát nyilvános testületi ülésen számolnak be róla.
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A két pályázat közül az egyik pályázó a dombóvári Kukoricza Árpád, a másik pályázó Merk 
Zsolt, aki jelenleg is vezeti a Kft-t. A két pályázó meghallgatása után a Pénzügyi Albizottság 
úgy döntött, hogy Merk Zsolt pályázatát támogatja. Megkérdezte Székely Szilárd elnök urat, 
hogy kíván-e kiegészítést tenni?

Székely Szilárd a Pénzügyi Albizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy meghallgatták 
mindkét pályázót. Elsőként Kukoricza Árpád pályázót, aki dombóvári lakos. Elmondta, hogy 
az alapvető feltételekről, amiket a pályázatban megköveteltek, nem tudtak nála meggyőződni. 
A pályázatában leírta, hogy van vezetői tapasztalata, de sem gazdasági társaságnál, sem önálló 
vagy részben önálló költségvetési szervnél eltöltött időszakát nem tudta igazolni, a 
gépjánnüvezetői jogosítványát sem csatolta be, a bérigénye jelentősen magasabb volt, 
többszörösen meghaladta a másik pályázó által megjelölt bérigényt. Próbáltak tájékozódni 
arról, hogy mi az elképzelése a várható munkakörrel kapcsolatban. Kiderült, hogy teljesen más 
munkakört képzelt el, mint amit ők meghirdettek. Utána próbált alkalmazkodni és mondta végül 
is, ez is elképzelhető, de úgy gondolja nem ott egy pillanat alatt kellett volna eldönteni, látszott 
nem erre pályázott volna ő, ami itt volt és ezek alapján mindhárom feltétel mellett egyértelműen 
úgy döntöttek, hogy a Merk Zsolt pályázata és személye is sokkal alkalmasabb a megbízásra. 
Eddigi tapasztalata és a végzettsége megfelel a kiírt pályázatnak, ezért őt támogatták.

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte elnök úr ismertetőjét.
Javasolta a testületnek, hogy a Pénzügyi Albizottság állásfoglalásának megfelelően Merk Zsolt 
pályázatát támogassa, tekintettel a tapasztalatára, helyismeretére, az eddig elvégzett 
eredményes munkavégzésére és nem utolsó sorban a pályázatában megjelölt, a másik 
pályázóhoz képest jelentősen alacsonyabb bérigényére tekintettel.
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, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

180/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság Pénzügyi Albizottsága 
javaslatára a Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft. ügyvezetői 
álláshelyére beadott 2 db pályázatból Merk Zsolt jelenlegi ügyvezető 
pályázatát támogatta.
Ennek alapján a képviselő-testület 2020. január 1. napjától 2024. 
december 31. napjáig 5 évre megbízza a Sásd Városgazdálkodási 
Nonprofít Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy Merk Zsolt ügyvezető 
megbízási díját nettó 50 ezer forintban és a költségtérítését nettó 50 ezer forintban állapítsa 
meg.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
181/2019. (XII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Merk Zsoltnak a 
Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjének 2020. január 1. 
napjától havi nettó 50 eFt megbízási díjat állapít meg, továbbá az 
ügyvezetői feladatok ellátásával összefüggő feladatok költségeire havi 
50 eFt költségtérítést határoz meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester a nyilvános testületi ülés végével egyrészt megköszönte a 
testületnek nemcsak a választások óta eltelt időszakban végzett munkáját, hanem az egész éves 
munkáját is. Ugyan volt közben egy választás, de nagyjából megmaradt a testületi összetétel, 
egy változás következett be, tennészetesen új tagként Takácsné Somogyvári Máriának is 
megköszönte a képviselői munkáját, továbbá az apparátus azon tagjainak a munkáját, akik 
közvetlenül segítik a testület munkáját, így megköszönte jegyző úrnak, aljegyző asszonynak, 
pénzügyi irodavezető úrnak és a jegyzőkönyvvezetőnek. Továbbá minden megjelentnek 
megköszönte a részvételt, azt, hogy érdeklődnek a közügyek iránt. Nagyjából állandó az a kör, 
aki rendszeresen részt vesz a testületi üléseken. A megjelentek egy pohár pezsgővel 
koccintottak mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új évet 
kívánva.

Dr. Kaidon Béla jegyző a hivatal részéről kis ajándékot adott át a képviselőknek, az apparátus 
nevében kívánt kellemes ünnepeket és boldog új évet.

Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Jusztinger János polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább a 
tanácskozást.



J E L E N L É T I  í V

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. december 17. napján 
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Urvald Péter

Pál Csaba

Pintér Gábor

Rabb Győzőné 

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária



J E L E N L É T I  I V

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2019. december 17. napján 
megtartott képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla

Baranya Megyei Kormányhivatal 
Törvényességi Főosztály képviseletében:

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor Istv án 

Zima István

Gálné Banizs Gabriella

Meggyesi Mónika

Merk Zsolt

Győriné Korom Viktória 

Orsós Józsefné 

Bíró Józsefné 2 . / , ) 
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