Jegyzőkönyv

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2020. február 13. 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 és Takácsné Somogyvári Mária
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a tanácskozási joggal
meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében a
képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

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

2./

Sásd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (I. forduló)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Kitüntetési javaslat az „Év Vállalkozója Díjra”
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a 3./ napirendi pontot zárt
ülés keretében tárgyalják meg, mivel személyi ügyről van szó.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
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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 a legutóbbi testületi ülésük január 30.
napján volt.
Január 31. napján tartották az Arad u. 1. szám alatti épületkomplexumban a felújítási munkák
garanciális bejárását. A bejáráson részt vett Boa Árpád műszaki ellenőr és a kivitelező
Investment Kft. képviselői. Megkapták az erről készült jegyzőkönyvet, mellyel kapcsolatban
az Investment Kft. észrevételeket tett. A bejáráson tapasztalt hiányosságokat maradéktalanul
orvosolni fogják.
Február 3. napján, a sásdi sportpályán jártak alpolgármester úrral közösen, ahol pályázati
forrásból az öltözők és vizesblokk felújítására kerül sor. Ehhez az önkormányzat önerőt biztosít
az idei évi költségvetésében 640 eFt összegben. Bízik abban, hogy több pályázati forrásból
elkészül majd együttesen az épületek felújítása.
Február 3. napján újabb bejárásra került sor a Rákóczi úti gyalogos-átkelőhellyel kapcsolatban.
A bejáráson a Magyar Közút Bm. Igazgatóságának munkatársa, Eszlári József, a Pécsi Járási
Hivataltól Somorjai József és a Komlói Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály
képviselője is részt vett. A bejárás eredményeként a Pécsi Járási Hivataltól megérkezett a
határozat, mely szerint a 2020. január 7-én benyújtott gyalogos-átkelőhely létesítését célzó
kérelmüknek helyt adott, tehát engedélyezik a gyalogos-átkelőhely létesítését a következő
feltételekkel: - ami a helyszínen is elhangzott - a szükséges rálátás biztosítása és a „Kijelölt
gyalogos-átkelőhely’' közúti jelzőtábla észlelhetősége érdekében a gyalogos felállóhelyek előtt
lévő 1-1 faegyed kivágása szükséges. Amennyiben a terven jelölt további faegyedek
felnyírásával az előírt rálátás és észlelhetőség nem biztosítható, úgy kivágásukról gondoskodni
kell. Ez összesen 4 db fa kivágását jelentené. A gyalogos felállóhelyekhez vezető
járdaszakaszokat a gyalogos-átkelőhely teljes szélességében ki kell építeni, ez 4,5 métert fog
jelenteni. Erről majd később testületi ülésen önálló napirendi pontként szükséges tárgyalni.
Február 4-én az Önkormányzat a Sásdi Vendéglátóipari Szakközépiskola részére biztosította a
kisbuszt. Szakmai versenyen vettek részt Budapesten, a Hungexpón. Erről részleteiben Urvald
Péter alpolgármester úr ad majd tájékoztatást.
Február 5. napján jegyző úrral és a Hivatal munkatársaival a Túri Ügyvédi Irodánál jártak, ahol
a GYEP Infra pályázat közbeszerzőjével tárgyaltak. Ezt követően a közbeszerzési szakértővel
egyeztettek a Megyeházán a „Fedett piac” és a „Zöld Város” ügyében. Úgy tűnik, hogy
meghaladják a 300 mFt-os értékhatárt, ezért az uniós közbeszerzési szabályok szerint kell
lefolytatni a közbeszerzési eljárást. Ilyenkor van egy előzetes bírálati szakasz, emiatt akár fél
évvel is kitolódhat a projekt. Bízik abban, hogy augusztusban elkezdődik a kivitelezés.
Február 7-én a Pécsi Járási Hivataltól megérkezett az építési engedély a piaccsamokra. Az
építés-kivitelezés során új fedett piac kerül megépítésre. Az épület előtt zöldterület kerül
kialakításra. A tervezett fedett piac változatos formavilágé magas-tetős épület. A
gépkocsiparkolók a hátsókertben és a mellékútnál lévő előkertben kerülnek elhelyezésre.
Porotherm falazattal, monolit vasbeton- és acélszerkezetekkel kerül kivitelezésre. Elmondta,
hogy a Hivatalban sor került egy egyeztetésre, melyen részt vettek a „Sásdiak Önkéntesen
Sásdért” civil szerveződés képviselői, a Sásdi Általános Művelődési Központ képviselői és az
Önkormányzat részéről néhány képviselő. Mindenképpen szükségesnek tartotta ezt az
egyeztető beszélgetést, hiszen a legutóbbi testületi ülésen szóba került az, hogy a „Sásdiak
Önkéntesen Sásdért" civil szerveződés által szervezett programok ütköznek a Közösségi Ház
rendezvényeivel.
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Részéről felmerült az is, hogy alakítsanak Közművelődési Kerekasztalt a településen. A
közművelődési törvény lehetővé teszi ennek a működését. A Közművelődési Kerekasztal
működésének célja nem más, mint az, hogy a közművelődési szolgáltatásokkal kapcsolatos
lakossági igények megjelenítésének, a kulturális érdekérvényesítésnek, a közművelődési
tevékenységek önkéntes összehangolásának legyen a településen egy intézményesített,
rendszeresen működő fóruma. Ezzel az a probléma, hogy a jogszabály csak az adott településen
bejegyzett székhellyel rendelkező közművelődési célú egyesületeket jogosítja fel erre. Mivel a
„Sásdiak Önkéntesen Sásdérf’ civil szerveződés még nem egy jogi személyiséggel rendelkező
egyesület, ezért ők ezt kérni még nem tudják. Ha más egyesület kéri, akkor létrehozható a
kerekasztal. A jogszabály miatt ezt így nem lehet megalakítani. Úgy érzi, hogy sikerült tisztázni
a nézeteltéréseket, ha voltak ilyenek, a programokat egyeztették, tisztába tették a február 22-ei
rendezvényt, ami nem ütközik más rendezvénnyel Sásdon. Ezúton is megköszönte a „Sásdiak
Önkéntesen Sásdérf’ csoportnak a rendezvény megszervezését.
Február 8-án megérkeztek a timpani dobok a Sásd Városi Koncert Fúvószenekar számára.
Ennek az árát az Önkormányzat megelőlegezte, a későbbiekben pályázati pénzből visszafizetik
majd a részére.
Február 12-én a Sásdi Szociális Társulás Tanácsa ülést tartott, ahol elfogadták az idei évi
költségvetést.
Ugyanezen a napon látogatást tettek Rabb Győzőnével, a Népjóléti Bizottság elnökével és
Koszorús Tímea aljegyző asszonnyal Kis Károly sásdi lakos otthonában, akit felköszöntöttek
90. születésnapja alkalmából. Személyesen adta át részére a Miniszterelnök Úr által küldött
emléklapot. Jó hangulatú, kedves fogadtatásban volt részük ezen a szép ünnepen.
Február 13-án a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályának közreműködésével
tájékoztató fórumot tartottak a sásdi Közösségi Házban kb. 70 fő részvételével. Ennek
elsődleges célja, hogy információkat nyújtsanak a hosszútávú közfoglalkoztatásról, aminek az
újabb ciklusa március 1-től indul. Elmondta, hogy az Önkormányzat kb. 15-20 főt szeretne
alkalmazni közfoglalkoztatottként. A jelenlegi létszám most 8-9 fő. Bízik abban, hogy a
pályázat elsősorban a településüzemeltetési, zöldterület karbantartási feladatokat segíti. Úgy
gondolja, ha a pályázat beadásra kerül, akkor emelni tudják a létszámot. Megemlítette a
jelenlévőknek, hogy szükségük lenne megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatására
is. A költségvetéskor érinteni fogják, hogy a sportpálya környezetének a rendben tartását 4 órás
megváltozott munkaképességű személy foglalkoztatásával szeretnék megoldani, ahogy ez a
korábbi időkben is volt. Nagy Sándor sásdi lakos levelet írt az Önkormányzat részére azzal a
kéréssel, hogy a sportpályán dolgozhasson. Ő már korábbi években is dolgozott a sportpályán.
A jogszabályok viszont most kizárják ezt a lehetőséget. Ennek a pályázatnak a keretében
biztosan nem tudják alkalmazni.
A legutóbbi testületi ülésen bejelentette, hogy a „Sásdiak Önkéntesen Sásdérf’ civil
szerveződésnek irodahelyiséget biztosított a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti önkormányzati
ingatlanban. Akkor úgy gondolta, hogy elegendő lesz, ha a testületnek ezt bejelenti. Úgy látja,
hogy igény mutatkozik arra, hogy határozat formájában rögzítsék ezt az épülethasználatot.
Időközben a SOMI-X zenekar is bejelentkezett helyiségigény kérelemmel.
Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy hosszú ideig ennek az épületnek a pincéjében
próbáltak, de később átjöttek a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti ingatlanba, mivel a Kossuth L.
utcában a mellette lévő szomszéd többször jelezte, hogy hangos a zene.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a „Sásdiak Önkéntesen
Sásdérf’ civil szerveződésnek a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlanban
biztosítsanak egy helyiséget térítésmentesen addig, amíg a civil szerveződés egyesületté
formálódik. Akkor írásbeli megállapodást is tudnak majd kötni.
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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 - 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
32/2020. (11.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgánncstcr javaslatára a
„Sásdiak Önkéntesen Sásdérf' civil szerveződés részére a Sásd, Kossuth L. u. 1.
szám alatti önkormányzati ingatlanban térítésmentesen egy helyiséget biztosít
mindaddig, amíg egyesületté nem szerveződnek.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a SOM-X zenekar is ebben az ingatlanban
szeretne egy helyiséget kérni a próbáinak megtartásához.
Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, elhangzott, hogy polgármester úr a közmunkások
létszámát növelni szeretné, figyelni kell majd arra, hogy a közmunkásoknak is legyen helyük.
Véleménye szerint Illés Józsefnét meg kellene kérdezni, mivel tudomása szerint a Sásdi Faodú
Egyesület már nem funkcionál. Szükségük van-e az általuk használt helyiségre? Lehetségesnek
látja, ha itt zenélne a zenekar, akkor talán a szomszédokat nem zavarná a hangos zene.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy Illés Józsefné a Faodú Egyesülettel
kapcsolatos további működésűket illetően személyesen járt a Hivatalban. A beszélgetés során
úgy tűnt, hogy nem szeretnék az egyesületet megszüntetni, ezzel ellentétben további terveket
vázolt fel. Kérte, hogy az Önkormányzat és az Egyesület között létrejött megállapodásokat
vizsgálják felül.
Javasolta a testületnek, hogy a zenekar kérelmében is döntsenek. Véleménye szerint a
határozatba foglalják bele a próba idejét, mivel hétvégén van és esténként. Vegyék figyelembe,
hogy a szomszédot a hang ne zavarja, ezért fontos, hogy korlátozzák a használatot az idő
meghatározásával.
Dr. Kaidon Béla jegyző szerint a zenekarnak ezen ingatlanban való elhelyezése aggályos.
Korábban az épület alatt lévő pincében próbáltak, az is zavarta a szomszédot. Ha az épületben
lesz a próba, akkor még jobban áthallatszik, ez is zavarja majd a szomszédot.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok megkérdezte telefonon a kérelmezőt, mikor
tartják a zenekar próbáit. Kérelmező elmondta, hogy szombatonként próbálnak 16 órától 19
óráig.
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a SOM-X zenekar próbáinak
megtartására biztosítsa szombatonként 16-19 óráig, ingyenes használatra határozatlan időre a
Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlanban lévő irodahelyiséget, ennek figyelembevételével
fellépnek térítésmentesen a városi rendezvényeken.
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
33/2020. (11.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sásdi SOM-X zenekar
részére próbák céljára a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlanában egy
helyiséget térítésmentesen biztosít. A zenekari próbákat szombatonként 16
órától 19-óráig lehet megtartani.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az előző testületi ülésen úgy
döntöttek, hogy a 18+1 fős Volkswagen kisbuszt értékesítésre meghirdetik. A hirdetést feltették
a hasznaltauto.hu oldalra. A kisbuszra több komoly érdeklődő van.
Urvald Péter alpolgármester elmondta, hogy 2020. február 4-én Budapesten járt a SirhaHungexpo kiállításon, ahol negyedik alkalommal került megrendezésre a Sirha Budapest
Desszert Verseny. Az Önkormányzat a sásdi cukrásztanulók részére biztosította a kisbuszt. A
tanulók saját készítésű tortákat vittek a versenyre, melyeket a Tankonyhán készítettek. A
versenyen részt vettek budapesti neves iskolák tanulói is. Schneidemé Szabados Ildikó
bronzminősítést kapott a saját tortájának elkészítéséért. Emellett elismerték, hogy kimagasló
szakmai oktató is. A zsűri tagjai országosan ismert neves cukrászok voltak. Fontos dolog, hogy
jó együttműködésük legyen a Középiskolával, hiszen a felszolgálók közül segítséget kaphatnak
városi rendezvényeken. Továbbá az idei évben lesz a várossá avatás 25. évfordulója, ennek
kapcsán nem kizárt, hogy olyan együttműködést tudnának kialakítani, mely jó hely lenne az
itteni tanulóknak, cukrászoknak, szakácstanulóknak, felszolgálóknak. Véleménye szerint
nagyon szép eredményt értek el a sásdiak ezen a nívós versenyen.
Árajánlatot kért a testületi ülések közvetítésével kapcsolatos technika beszerzésére.
Sajnálatosan nem sok cég van, aki ilyennel foglalkozik. Ahhoz, hogy ez teljesen jogszerű
legyen, egy cégtől kapott árajánlatot, melynek a kiépítés díja 3 mFt lenne, plusz 300 eFt évente.
Véleménye szerint ezt nagyon sok pénz. Polgármester úrral arról tárgyaltak, ha ebben az
esetben pályázati forrást találnának, akkor lenne érdemes a testületnek erről beszélnie.
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Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Jókai utca és az Ady E. u. sarkán lévő
családi ház mellett van egy platánfa. Az ott lakó háztulajdonos kezdeményezte a fa kivágását.
Személyesen járt kint a helyszínen Bódog Tamás műszaki ügyintézővel. Megtekintették a fát
és engedélyezték a fa kivágását, elsősorban azért is, mert a fa veszélyes a családi házra. A
kérelmező saját költségén kérte a fa kivágását. A jegyző azzal a feltétellel járult hozzá, hogy a
tavasz folyamán telepíteni fognak fát.
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy holnap kerül megrendezésre
a Közösségi Házban a nyugdíjasok farsangi bálja, melynek szervezéséért köszönetét mondott
Rabb Győzőné képviselő asszonynak. Pintér Gábor képviselő társuk szolgáltatja a zenét. A
szervezők mindenkit szeretettel várnak a rendezvényre, melyre felkérte a Pannon TV-t, hogy
látogassanak el.
Javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri 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
34/2020. (11.13.) 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 Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (I. forduló)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés - a 2020. évi költségvetési tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
napirendi pontot, átbeszélték a fontosabb kérdéseket.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetésük tervezetének a
főösszege 1.838.926 eFt, ez azonban tartalmazza az önálló intézmények finanszírozásának
összegét is. A 4. sz. mellékletben részletezve van az önkormányzat működési és fejlesztési
mérlege. A fejlesztési mérleg 480 mFt-ot tartalmaz, de a működési mérlegben is vannak
fejlesztési összegek, pályázatok. A tavalyi évről pénzmaradványként áthoztak 616 mFt-ot,
amivel szemben a 16. sz. mellékletben található 575 mFt-os kötelezettséggel számoltak. A
17.sz. mellékletben szerepelnek az álláshelyek. A költségvetés 31 mFt-os tartalékot tartalmaz,
de ebből tervezik az uszodához a 10 mFt-ot. A további 21 mFt-os tartalékot lehet összevetni a
kiadás főösszegével, illetve a pályázatok tekintetében kb. 800 mFt-os működési főösszeggel.
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Ugyanakkor vannak még olyan belső tartalékok, amelyeket nem számszerűsítettek a
költségvetésben, ez várhatóan kb. 20 mFt-os összeget tesznek ki. Mindenképp figyelembe kell
venni, hogy a meglévő pályázatok esetleges többletforrás igényeihez az önkormányzatnak fel
kell készülnie. Az állami támogatásaik kb. hasonló szinten vannak, mint tavaly, most 375 mFt,
a tavalyi évben 371 mFt volt. A bölcsődénél 2,5 mFt-tal kapnak többet, mint a tavalyi évben.
Az étkezésnél a tavalyi évben 58 mFt-ot, most 53 mFt-ot terveznek. Ez szintén rámutat egy
olyan problémára, ami a költségvetésükben 13,5 mFt-os fizetési kötelezettséggel jár. A
gyermekétkeztetés támogatása nem annyira forrásellátott, mint ahogy azt szeretnék. A tervezett
9 fővel szemben csak 7,5 főt ismer el az állam a megfőzött adagszám alapján. Emiatt lett a 13,5
mFt-os állami visszafizetési kötelezettségük a költségvetésben.
Az általános szociális területen a tavalyi évben 19 mFt-ot kaptak a szociális keretre, idén csak
16,5 mFt-ot kapnak. Ugyanakkor a szakellátásoknál, főleg az idősek napközbeni ellátásánál
nagyon jelentős az emelés, mivel a 20.300 eFt-tal szemben majdnem 30 mFt-ot fognak kapni.
A tegnapi nap folyamán tartották a Sásdi Szociális Társulási Tanács ülését, ahol elfogadták a
2020. évi költségvetést.
Általánosságban a támogatásoknál elmondható, hogy próbálják szektoronként figyelembe
venni a garantált illetmény növekedését, amire tavaly külön kaptak állami támogatást, most
nem kapnak.
Kérte az elmondottak alapján a költségvetés I. tervezetének elfogadását. A bizottsági ülésen
átbeszélték a kívánságlistát, ezt átdolgozva került a testület elé egy új kívánságlista.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a tartalék 21.664 eFt, ami kellő
biztonságot nyújt az idei évben. Elmondható az éves költségvetésről, hogy alacsony biztonság,
de stabil helyzet. Véleménye szerint az ÖNFIIKI-s pályázat beadása fontos lenne. A táblázatot
megnézve, ha számszakilag összeadják a kívánságlistában szereplő számokat, akkor a 21.664
eFt-ból 6.013 eFt-ot költöttek el, tehát marad 15 mFt.
Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek
a költségvetés készítésével kapcsolatos munkáját. Úgy gondolja, hogy az idei évi
költségvetésükre, ahogy a Pénzügyi Bizottság ülésén is elmondta, a „túlélő város” helyett a
„fejlődő és gondoskodó város” költségvetése lesz a jellemző, ezen kívül meghirdette a „Tégla
és malter évét”. Olyan projektek élveznek prioritást - ez a költségvetésben is jelentkezik
amelyekből építeni fognak. Ezek közül is kiemelt projektként kell kezelni a városközpont
megújítását, a „Zöld Város” és a „Fedett piac" projektet. Szintén költségvetési tétel a bölcsőde
építése projekt, ami egy ingatlaneladással és vásárlással szerepel a költségvetésben. A hömyéki
járda építése 3,5 mFt-tal is szerepel a költségvetésben korábbi testületi döntés alapján. A
sportpályán lévő GYEP Infra pályázat is halad. Fontosnak tartja a belvárosi kamerarendszer
kiépítését, ami 1.700 eFt-tal tervezésre került a költségvetésben. A hosszútávú
közfoglalkoztatottak bérével kapcsolatban elmondta, hogy 18 fővel tervezik a létszámot. A
költségvetésben a bérük 20 %-át tervezték. Említésre került a 21 mFt-os tartalékkeret, ezzel
szembe állítva a 6.013 eFt is sok. Majdnem kétmilliárd forintos költségvetésen belül a 15 mFtos mozgástér nagyon kevés. Azok a bevételek, amit biztosan tervezni lehet, azok ezt az összeget
meg tudják még tolni és még 20 mFt-tal számolna. így lenne 41 mFt-os mozgástér. Ez az összeg
még növelhető bizonytalan bevételekkel. Véleménye szerint, mindezt figyelembe véve, nagy
biztonsággal végig vihető az idei év. Kérte a testületet, hogy e mozgástérhez mérten, a
mozgástér keretein belül próbáljanak meg mindent alárendelni a pályázataik sikeres
megvalósításának.
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Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke kérte, hogy nézzék végig az intézményi igényeket.
Azt mindenki tudja, hogy bármilyen pályázati megvalósítás elindult a múltban, soha nem volt
elég a tervezett összeg, éppen ezért nagyon óvatosan kell gazdálkodni. A táblázatban az első
blokk az óvoda, bölcsőde, amiket itt találhatunk tételeket, azok a pályázatból megvalósíthatók.
Tehát ezek a tételek kiesnek. A következő blokk a könyvtár. A dokumentum beszerzés az első
tétel, évek óta benne van a költségvetésben 750 eFt-tal. A bizottság nem támogatja megemelni
az összeget. A zenekarvezető tiszteletdíjának az emelése évi 200 eFt. Rendezvényekre
forgótőkét 200 eFt összegben terveztek. A bizottság a borversenyre 70 eFt-ot, augusztus 20-i
rendezvényre 100 eFt-ot, a pite- és borfesztiválra 1.600 eFt-ot, Vegyeskamak 100 eFt-ot, a
szilveszteri futásra 100 eFt-ot, Honismereti Szakkörnek rendezvényre, kiadványra, városrészek
vetélkedőjére 400 eFt-ot, Levendula Nyugdíjas Klub támogatása buszhasználat, működési
támogatásra 150 eFt-ot, Őszidő Klub fonyódligeti kedvezményes nyaralására 150 eFt-ot
javasolt. A következő blokk az AMK konyhák és a Közösségi Ház. A bizottság karbantartásra
320 eFt-ot, nyílászáró cserére déli oldalon 360 eFt-ot, festésekre 335 eFt-ot javasol. A bizottság
az egytárcsás súrolót és sörpadok beszerzését kívánságlistán hagyta. A falburkolatra,
szőnyegtartó állványra 165 eFt-ot, a hangtechnikára 135 eFt-ot javasol. A kölcsönzőpult iroda
klíma tervezése szintén kívánságlistán maradt. A cafetériára majd márciusban visszatérnek.
Bízik abban, hogy ebben a hónapban utalni is tudják majd. A Támogató Szolgálat
tetőfelújítására 1.250 eFt-ot terveznek. A sportpálya gondnoki feladatainak ellátására 4 órás
gondnok bérét 6 hónapig pályázatból finanszírozzák és a további 4 hónapnak a bére a
táblázatban szereplő 378 eFt-al.
Tehát ez összesen 6.013 eFt.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető kiegészítésként elmondta, hogy a civil
szervezeteknek nyújtott támogatási keret a következő: a sportkörnek 640 eFt a pályázathoz
szükséges önerő, tervezték a havi 33 eFt-ot. A Sásdi Polgárőr Egyesületnek terveztek 100 eFtot és van még egy 200 eFt-os keret, amiből az esetlegesen időközben beérkező igények
kielégíthetők. A civil szervezeteknek mindenképp támogatási kérelmet kell benyújtaniuk,
indokolva a támogatás szükségességét és a felhasználás célját.
Rabb Győzőné képviselő szerint mindenképp tervezni kell majd a fonyódligeti üdülőben a
lengyel gyerekek üdültetését. Véleménye szerint az iskolaigazgató asszonnyal egyeztetni
szükséges a lengyel gyerekek meghívását, fogadását. Elmondta, hogy a tavalyi évben a sásdi
gyerekek voltak Mogilányban. Úgy gondolja, hogy most a lengyel gyerekeknek kellene Sásdra
jönni. Úgy látja, hogy elakadt a dolog. Javasolta, hogy vegyék fel a kapcsolatot Mogilánnyal és
hívják meg a gyerekeket.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok tudomása szerint a Vegyeskar és a Deutsch Klub
is kapott meghívást Mogilányba.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, nem szereti, ha nem tud a várost, az
önkormányzatot érintő dolgokról. Ez analóg eset arra, amikor a Közösségi Házban tartott
koordinációs megbeszélésen az iskolaigazgató asszony felajánlotta, hogy az Iskola, a régi
szokásoknak megfelelően fellép a nemzeti ünnepeken, a városi rendezvényeken. Ezt azután
ajánlotta fel miután közölte vele, hogy ezeket a rendezvényeket ezután a nemzeti ünnepek
napján tartanák. Személy szerint megköszönte részére a felajánlását, hiszen ezzel a
pedagógusok és a gyerekek többletfeladatot vállalnak. De ő ezt a maga részéről nem kérte az
igazgató asszonytól, hiszen nem is kérhet ilyent.
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Ha ennek figyelembevételével az Iskola ilyen felajánlást tesz, akkor azt köszönettel elfogadja.
Úgy hallotta, hogy az igazgató asszony ezt a tantestületnek úgy terjesztette elő, hogy a
polgármester ragaszkodott ahhoz, hogy az Iskola és a gyerekek közreműködjenek akár a
munkaszüneti napokon is az ünnepségeken. Ez nem így volt.
Ha eddig az Általános Iskola rendezte a lengyel és sásdi gyerekek utaztatását, üdültetését, akkor
azt kérné, hogy őt is tájékoztassák minderről. Amiben tud segíteni fog, ha kérelem érkezik,
akkor pedig a testületnek tárgyalnia kell.
Pál Csaba képviselő kérte Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnokot, hogy jelezze Kovács
Lilla igazgató asszony felé a felvetést, mely a lengyel gyerekek meghívásával kapcsolatos.
Amennyiben az Önkormányzat közreműködése is szükséges, akkor keresse meg polgármester
urat.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési
tervezetét, a Pénzügyi Bizottság által javasolt módosításoknak a figyelembevételével, 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
35/2020. (11.13.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2020.évi költségvetési tervezetét a Pénzügyi
Bizottság javaslata alapján megtárgyalta és elfogadta. Az intézményi és
önkormányzati többletigények közül, a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján
6.013,- eFt-ot javasol beépíteni a költségvetésbe, a kiadott melléklet alapján.
Határidő: február 24.
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 a
tanácskozást.
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