
J  e v z ő k  ö n y v

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 24. napján tartott 
közmeghallgatással egybekötött üléséről.

Testületi ülés helye: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

Jelen vannak: Dr. Jusztinger János polgánnester, Urvald Péter alpolgármester, Pál
Csaba, Pintér Gábor, Rabb Győzőné, Székely Szilárd és Takácsné 
Somogy vári Mária képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető, 58 fő helyi lakos

Dr, Jusztinger János polgármester tisztelettel köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket 
és a képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 7 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 közölt napirendi 
pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:

a lengyel gyerekek üdültetéséhez önkormányzati támogatás iránt benyújtott kérelmet, 
alsóőrsi üdülő felújítására vonatkozó kérelmet.

Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta az alábbi 
tárgyalási sorrenddel:

1. / Beszámoló Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi munkájáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2. / Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

3. / Lengyel gyerekek üdültetéséhez önkormányzati támogatás iránt benyújtott kérelem
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 

Kovács Lilla iskolaigazgató

4. / Alsóőrsi üdülő felújítására vonatkozó kérelem
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 

Kovács Lilla iskolaigazgató

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

6. / Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, Sásdi Általános Művelődési Központ és a Sásdi
Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
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7. / Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

8. / Sásdi AMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési munkaterve,
könyvtári munkaterve és beszámolója, beszámoló az intézményegység 2019. évi 
működéséről
Előadó: Meggyesi Mónika intézményegység-vezető

9. / Fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapításának előkészítése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

10. / Kis Norbert sásdi lakos termőföldvásárlás iránti kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

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

Dr. Jusztinger János polgármester bejelentette, hogy az első két napirendi pontot 
közmeghallgatás keretében, a l l . /  napirendi pontot személyi ügyre való tekintettel zárt ülés 
keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a bejelentéssel egyhangúlag egyetértett.

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

1./ Beszámoló Sásd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 2019. évi 
munkájáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az elmúlt év októberében változás történt 
a városvezetésben. Az egész év tekintetében mindenekelőtt azokról a projektekről szeretné 
tájékoztatni a lakosságot, amelyek a választást követő időszakra is átnyúlnak, átnyúltak, azok 
megvalósításának az általa vezetett testület is aktív részese.
Elmondta, három nagyobb ún. „soft” projekt zajlik az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív 
Programok keretében a településen. Az EFOP-1.5.3 „Humán szolgáltatások fejlesztése a 
Hegyháti járásban” című projekt keretében számos program és rendezvény valósult meg az 
elmúlt évben, megkönnyítve az önkormányzat számára többek között azt, hogy a sásdiak 
számára színvonalas előadásokat, kulturális rendezvényeket, illetve képzéseket, tanfolyamokat 
biztosítsanak.( A projekt összköltségvetése 189,6 millió forint, a Sásdra eső rész 129,3 millió 
forint).
Megemlítette többek között az elmúlt év legnagyobb szabású városi rendezvényét a Pite- és 
Borfesztivált és a legutóbbi, a múlt héten megrendezett nagyon sok embert megmozgató Dr. 
Zacher Gábor közreműködésével lezajlott „Mindennapi függőségeink” című előadást. Az 
EFOP 3.9.2 „Humán kapacitások fejlesztése” című pályázat elsősorban a különféle képzésekre 
koncentrál. (Ennek az összköltségvetése 243,3 millió forint, Sásdra 149, 9 millió forint jutott). 
Hangsúlyozta, hogy az említett projektekre rendelkezésre álló keretösszeg kizárólag azok 
céljainak megvalósítására használható fel, másra nem.
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Bár átívelnek a két önkormányzati cikluson, azokban a maga részéről a többi résztvevő 
település polgármesterével ellentétben nem vesz részt szakmai megvalósítóként, csupán a 
projektgazda önkormányzatot képviseli díjazás nélkül. A választásokat követő első napok egyik 
feladataként Budapesten az Irányító Hatóságnál tárgyalásokat folytatott az EFOP-3.9.2-es 
projektnél felmerült problémákról. Tekintettel arra, hogy e projektek megvalósítása még Rabb 
Győzőné képviselő asszony polgármestersége idején az ő közreműködésével indultak, nem 
tartotta volna szerencsésnek a személycserét. Ezúton is megköszönte a képviselő asszonynak 
azt a munkát, amit a projektek sikeres megvalósítása érdekében végez.
Említést tett az EFOP 1.4.2 „Gyökerek és Szárnyak” c. projektről, az ún. Hegyháti Gyerekesély 
programról is, amely a Sásdi Gyerekesély Irodán keresztül, integrált térségi
gyermekprogramokat valósít meg a járásban kb. két tucat munkatárs közreműködésével. A 
projekt költségvetése 2017-2022 közötti időszakra vonatkozóan 10 ezer forint híján 500 millió 
forint. Nagyon fontos feladatokat látnak el és nagyon fontos szolgáltatásokat nyújtanak a 
többségében hátrányos helyzetű családok számára (többek között pszichológiai, jogi 
segítségnyújtás, adósságkezelés, egészségügyi szűrésekre történő eljutás segítése,
pályaválasztási tanácsadás, prevenciós programok stb.).
Elmondta, hogy a Gyerekesély projekt egyik leágazásaként (EFOP-2.1.2 „Gyökerek és 
szárnyak infrastrukturális hátterének megvalósítása” című pályázat) kerül sor az újtelepi 
sportpályán játszótér kialakítására a következő hónapokban, valamint felújítják a faház épületét 
is. Sokáig egyhelyben állt ez a projekt az elmúlt évben, a választást követően az egyik első 
teendői közé tartozott ennek az újraindítása, elsősorban jogi természetű akadályokat kellett 
felszámolni. Sikerrel vették ezt az akadályt, a megvalósítás folyamatban van, hamarosan új 
játszótérnek örülhetnek az Újtelepen.
Elmondta, hogy az elmúlt hetekben elindult a kivitelezése a kültéri Sportparknak a Fáy A. utcai 
játszótér szomszédságában. Ez a projekt a Nemzeti Szabadidős - Egészség Sportpark Program 
keretében valósul meg, tavasszal fogják átadni.
Úgyszintén a választást követően zárult le az „I. világháborús emlékmű felújítását célzó” 
pályázati projekt, Rabb Győzőné képviselő asszonnyal együtt adták át a felújított emlékművet 
november végén.
A megvalósult projektek kapcsán említhető a Közösségi Ház napelemes korszerűsítése, ez a 
beruházás 2019-ben megvalósult. Sokkal költséghatékonyabb ennek köszönhetően Sásd 
legnagyobb középületének fenntartása.
Elmondta, hogy a 2019-es Magyar Falu Programban 4 865 327 Ft-ot nyertek, amelyet a Sásdi 
AMK Óvodája és Bölcsődéje játszóudvarának fejlesztésére fordíthatnak (eszközök és 
felszerelések beszerzésére), ennek megvalósítása ezekben a hetekben van folyamatban. 
Továbbá két nagyon fontos, még 2017-ben elnyert, majd elakadt pályázatuk megvalósítása 
úgyszintén erre a ciklusra maradt. Mindkét projektet a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program keretében nyerte el a város. Ezek a „Fedett piac megvalósítása Sásdon” és a 
„Városközpont megújítása Sásdon” nevet viselik. A projektekről -  mivel az idei évi 
gazdálkodásukra is hatással vannak a következő napirendnél fog majd beszélni.
Elmondta, hogy az elmúlt év legnagyobb változást hozó eseménye az október 13-ai 
helyhatósági választás volt, a testület személyi összetételében csak egy módosulás volt, 
Takácsné Somogy vári Máriát köszönthetik új tagként közöttük. Gratulált ezúton is neki, s 
valamennyi megválasztott képviselőnek. A képviselőknek megköszönte az eddigi támogató 
munkájukat.
Az októberi választási eredménnyel kapcsolatban megemlítette, hogy szignifikánsan magasabb 
volt a részvétel, mint 5 évvel ezelőtt. A magas részvételi arány mutatja a legjobban, hogy a 
sásdiak változást szerettek volna közös ügyeiket illetően. A polgármesterre leadott kettő híján 
1000 szavazat hatalmas felelősség, szeretne méltó lenni a bizalomra. De nem választást, hanem 
esélyt és jövőt szeretne nyerni a városnak. Sok munka vár rá és a képviselő-testületre.
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Elmondta, hogy a polgármesteri tisztséget főállásban látja el, minden nap elérhető, a sásdiakért 
végzett munkát főfoglalkozásban ellátó polgármesterként tevékenykedik. Köztudomású, hogy 
megválasztása előtt a Pécsi Tudományegyetem Állami- és Jogtudományi Karának 
tanszék vezetőjeként dolgozott, ezt az állását sem szüntette meg, hiszen a főállású 
polgármesterség jogszabály szerint is összefér a tudományos, oktatói tevékenységgel, s az a 
kapcsolati tőke, amit a Pécsi Tudományegyetem jelent számára, s így Sásdnak, elengedhetetlen. 
Mivel azonban a polgármesterség egész embert kíván, a jogi Kar dékánjának egyetértésével 
heti egy délutánra korlátozta egyetemi oktatói feladatait.
A polgármesteri munkakört 2019. október 18-án vette át Rabb Gyózoné leköszönő 
polgármester asszonytól, aki stabil lábakon álló, takarékosan gazdálkodó önkormányzat 
vezetését adta át. Az Önkormányzat számlaegyenlege 421.442.761 Ft volt, a pénztárban 
231.460 Ft-tal. A tárgynapon nyilvántartott 1.376 ezer forintos tartozás nem volt jelentősnek 
minősíthető. Az Önkormányzatnak behajtatlan követelése nem volt. A költségvetés 
végrehajtását illetően a kiadási előirányzatok 49,74 %-ban, a bevételek pedig 78,67 %-ban 
teljesültek 2019 őszére. Külön is köszönettel mondott Rabb Győzőnének a hivatal átadás
átvételével járó feladatoknál nyújtott konstruktív hozzáállásáért.
Szeretné, hogy közös életükben a választással a múlt -  akár jó, akár rossz -  emlékeit lezárva új 
korszak is kezdődne. Október 13-án a lakosság úgy gondolta, hogy változtatni szeretne a közös 
dolgaikon. Az azóta eltelt hónapok megerősítették abban, hogy igenis érdemes a lakossággal, a 
lakosságért, az otthonukért együtt dolgozni. Elmondta, nincs varázspálca a kezében, nincs 
pénzverde a Hivatal alagsorában, pedig sokszor tényleg csodára lenne szükség. Szeretné, s talán 
a csoda bennük van megszületőben. A közös programokon, az Adventre egyként készülődő 
városrészekben, az önzetlen segítők munkája nyomán, a „Szilveszteri kocogáson” vagy éppen 
az Óévbúcsúztató mulatságon részt vevő sok-sok sásdi vidám mosolyában mind-mind egy 
újabb apró csoda született. Éppen ezért hálás köszönettel tartozik a „Sásdiak Önkéntesen 
Sásdért” civil szerveződés minden tagjának, s rajtuk kívül minden olyan sásdi polgárnak, 
önkéntes csoportnak aki látható módon, pénzt, időt, energiát nem sajnálva a közösség érdekeit 
előtérbe helyezve tesz a városért, újra és újra élettel töltve meg azt. A közös programok, 
rendezvények, az utcákon feltűnő színes és jópofa dekorációk legfontosabb tanulsága számára, 
hogy nincs lehetetlen. Oly sokszor hangzott el a múltban, hogy ezt most, ezt itt, ezt már, ezt így 
nem lehet. De, együtt lehet! Ugyan az első próbálkozások "esetlensége" még felsejlik néha, 
akad néhány csodálkozó tekintet is. De megtörténik. El kell hinniük, s lassan el is hiszik, egyre 
többen, hogy Sásdon is sikerülhet. Soha nem lesznek vita nélkül, soha nem lesznek mindenben 
egységesek, de a közösséghez tartozás minden másnál felemelőbb élményét egyre gyakrabban 
élhetik meg. És ez így van jól. Tisztában van vele, hogy mindez mennyire törékeny, s mekkora 
felelősség hárul az Önkormányzatra. Minden hozzá, hozzájuk segítségül forduló sásdi ember 
panaszában meg kell látnia a városvezetésbe vetett bizalmat is. Apró, de határozott lépésekkel 
változtatnak, hogy méltók legyenek erre a bizalomra. Megköszönte a figyelmet.

Kérte a testületet, hogy Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évi 
munkájáról szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

37/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselö-testülete a Sásd Város 
Önkormányzatának Képviselö-testülete 2019. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

2./ Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési tervezetének ismertetése 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a költségvetési tervezet a „túlélő” város 
helyett egy felelősen gondolkodó, fejlődő és gondoskodó város alapjait rakja le. Költségvetésük 
fő összege csaknem 2 milliárd forint, egészen pontosan 1.869.425 e Ft. A részleteket Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető úr fogja ismertetni.
Ami a legfontosabb: a majd kétmilliárd forint bődületesen nagy számnak hangzik, de tudni kell, 
hogy ennek az összegnek a nagy része lekötött, címkézett forrás. Az Állam az 
önkonnányzatokat feladatok szerint finanszírozza, a pénz jó részét, tehát meghatározott 
feladatok ellátására kapják, másra nem költhetik, még akkor sem, ha tudják, látják maguk is a 
helyét másutt. Tisztában van azzal, hogy a sásdiak elvárása jogos. Változást szeretnének 
tapasztalni, szolgáltatásokat, felújított utakat, járdákat, rendezett köztereket stb.
Elmondta, hogy az idei évben nagyjából 40 millió forintos mozgástérrel számolhatnak, ez az, 
amivel relatíve szabadon tudnak gazdálkodni, 2 % tehát kb. a mozgástér.
Természetesen a következőkben majd említett nagyszabású pályázati beruházásaikhoz mindig 
kell, hogy rendelkezzenek tartalékkal, hiszen bármikor felmerülhet forrásigény ezek részéről, s 
akkor hozzá kell tenni bizonyos pénzösszegeket. Mindenképp fegyelmezett költségvetésre van 
szükségük, mert idén a prioritás a pályázati nagyberuházásoké. Másként fogalmazva: a „soft 
projektek” után végre meghirdethetik a „Malter és tégla évét”. Építenek, megújulnak, ami 
mindenki hasznára lesz.
A legfőbb feladat nem lehet más, mint hogy városuk járás- és térségközponti rangjához méltó 
fejlődési pályára kerüljön a következő ciklusban.
Elmondta, több olyan folyamatban lévő projekt vár megvalósításra, ami segít majd élhetőbb 
településsé tenni Sásdot. Ezúton is megköszönte Nagy Csaba, választókerületük országgyűlési 
képviselőjének támogatását.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy pályázati forrásból fedett piacot építenek, megújítják, 
parkosítják a városközpontot, bölcsődét építenek. Részleteiben elmondta, hogy a két 
legfontosabb TOP-os pályázat a Hősök terén és környékén megvalósuló „Fedett piac” (TOP 
1.1.3., 139.340 e.Ft.) és Városközpont megújítása, ún. ..Zöld város” projekt (TOP 2.1.2., 
201.457 e.Ft.).
Tekintettel arra, hogy e két beruházás célterülete egybeesik, egyként kezeli ő is. Jó hír, hogy 
február 8-án végre megérkezett az építési engedély a piaccsamokra.
Az elkövetkező hónapokban közbeszerzési eljárás keretében kiválasztásra kerül a kivitelező, s 
elkezdődhet nyár vége felé az építkezés. A tervek szerint jövő év (2021) nyár végére kell 
elkészülnie. A piaccsamok egy olyan többcélú épület lesz, ahol helyet kapnak majd a jelenleg
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mobilgarázsokban helyet foglaló üzletek is, s a mozgatható árusító pultnak köszönhetően 
rendezvényeket is tarthatnak majd a piac részen. Fontos volt, hogy a választásokat követően 
felvegye a kapcsolatot az üzlettulajdonosokkal, s biztosítsa őket arról, hogy folyamatosan 
tudnak működni az építési munkák során. Ennek érdekében a jelenlegi „L alakú üzletsor” egyik 
szárát a tervek szerint szembe fordítják a másikkal, s így egy kis bevásárló utcát alakítanak ki, 
majd elbontják a Temető u. 1. szám alatti régi épületet, illetve a Gazdabolt épületét is. Az 
elbontott épületek és a jelenlegi parkoló helyén megépül a csarnok, ahova aztán beköltözhetnek 
az üzletek. Biztosítják azt is, hogy a vállalkozóknak a jelenleginél ne legyenek magasabbak a 
költségeik. A költözés után alakul ki a tér új arculata. A parkolási gondokat is megoldja az 
átalakítás, a Deák térit is.
Ezt követően bemutatásra került a projektekről szóló rövid látvány videó.
Elmondta, úgyszintén fontos tétel költségvetésükben a TOP-os pályázat (TOP 1.4.1) keretében 
megvalósítandó új bölcsőde építése. Ennek érdekében ingatlant, telket terveznek vásárolni, 
tervei szerint a volt tejbolt épületét a Szent Imre úton. Innen kényelmes bejárás nyílna az 
óvodába és a bölcsődébe. Megoldaná a jelenlegi életveszélyes átkelést az óvodához a Rákóczi 
úton. Biztonságos átkelés, kényelmes parkolás, ami -  kiegészülve a zöld város projekttel -  
évtizedekre határozza majd meg a városképet. Kérte majd ehhez a testület támogatását, hiszen 
nagyon fontos projektről van szó. A bölcsőde építését célzó pályázatukat támogatólag 
terjesztette fel a Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányító hatóságnak, ezért reménykedve 
várhatják ennek a megvalósulását.
Megemlítette, hogy a GYEP infrastruktúra pályázatuk keretében tavasszal játszóteret építenek 
a sportpályára és megújul a faház is, ezen felül a Sportkör pályázatához 640 ezer forint önerőt 
biztosítottak, így az épületegyüttes faház mögötti része is megújul (öltözők, zuhanyzók). 
Komoly összeget fordítanak a Rákóczi u. 41.szám alatti épületegyüttesből a Támogató 
Szolgálatnak helyet adó ingatlan tetőszerkezetének felújítására is. Ennek költsége 1,250 millió 
forint.
Elmondta, hogy lakossági igények figyelembevételével garázsépítést is terveznek a Deák téren 
(9 db) és a Kossuth Lajos utcai lakótelepen (15 db). Ennek terveztetését és megvalósítását az 
Önkormányzat vállalja, így biztosítják az igénylők számára az illeték megspórolását és azt, 
hogy egységes, a városképbe illeszkedő téglagarázsok épüljenek. Az Önkormányzat lesz tehát 
az építtető, a tulajdonjog a magánszemélyeké.
Említést tett a Tanuszodáról is, ami nem önkormányzati beruházás. Évek óta húzódó projekt, 
decemberben „ünnepelték” az alapkőletétel hároméves „jubileumát”. Az országgyűlési 
képviselőjükkel egyeztetve nagyon sokat járt utána annak érdekében, hogy újra induljanak a 
kivitelezési munkák.
Tudni kell a projektről, hogy az uszoda építéséhez az összközműves telket az Önkormányzat 
adta, nagyságrendileg 30 millió forintot áldozott a projektre, de az állam az építtető, a telek és 
a felépítmény is állami tulajdon. Február 14-én újraindultak a munkák az ingatlanon és a 
kivitelező tájékoztatása szerint idén be is fejeződnek. A költségvetésükben rendelkezésre áll az 
a 10 millió forint elkülönítve, amit még az Önkormányzat vállalt a projektben (kerítés, járda). 
Mindenkinek fontos, hogy a lakosság jó utakon és járdákon járjon. A belterületi utak, járdák 
állapota katasztrofális, mindenki tudja. Tudni kell, hogy a feladatfinanszírozás rendszerében 
nagyjából 3 millió forint az az összeg, ami egy évben a kátyúzásra rendelkezésre áll. Az erre a 
célra kapott keret szinte semmire nem elég. Ezért úgy döntött, hogy idén kátyúzó gépet 
vásárolnak nagyjából 2 millió forintért, ennek a beszerzése a héten várható, 
így a városgazdálkodási cégük minden bizonnyal olcsóbban tud több útfelületet megújítani. 
Példaként említette meg, hogy a éves 3 milliós keretből kb. 2 millió forint lenne csak a Fáy A. 
utcából kivezető, garázsok előtti szakasz rendbetétele külsős céggel.
Az idei költségvetésükben jelentős tételként szerepel 3 millió forinttal a Hörnyékre vezető járda 
megépítése. Ez a Temető utcai vasútátjárótól fog vezetni a hídig.
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További járdafelújításra, emellett a Deák térre játszótér építésre is tervezek pályázni az idei 
Magyar Falu Programban.
Nem csupán fejlődő, de gondoskodó, szolgáltató várost is ígért a lakosságnak. A gondoskodó 
városhoz tartozik, hogy a közszolgáltatásokat a többség megelégedésére szervezzék meg. 
Ennek sorában idén márciustól a közszolgáltatóval történt sikeres megállapodás eredményeként 
a zöldhulladék elszállítására is sor kerül évente 10 alkalommal (Sásd egész közigazgatási 
területén hétfői napokon, először március 23-án). Bízik abban, hogy az új szolgáltatás a jövőben 
minden sásdi polgár megelégedésére járul majd hozzá a tiszta, rendezett városkép és 
lakókörnyezet megóvásához, amely mindannyiunk közös érdeke.
Fontos és előttük álló, a költségvetésüket komolyan érintő kérdés lesz az év második felétől az 
ügyeleti ellátás újraszervezése. Tudni kell, hogy jelenleg havi 700 e Ft-ba kerül az 
Önkormányzatnak az ügyeleti ellátás finanszírozása. Semmiképp sem szeretné, ha ez a költség 
a jövőben növekedne. A költségvetésben a tavalyi évhez képest nem emelkedő tételként van 
betervezve. Március elején fog a közbeszerzési szakértővel tárgyalni az üzemeltetésre kiírandó 
pályázat miatt.
A zöldterület karbantartás, s általában a városüzemeltetési feladatok ellátása komoly teher a 
városgazdálkodási cégünknek. Korábban volt év, amikor 60-70 közfoglalkoztatott is dolgozott 
Sásdon, addig októberben 8 fővel vette át az állományt. Nyilván nem lehet csodát várni ilyen 
kevés embertől. Alulfizetett, nagyon nehéz munkát végző emberekről van szó. Mindent megtett 
annak érdekében, hogy ezt a létszámot növelni tudják. Idén 20 ember felvételére pályáztak a 
közmunkaprogramban. Március 1-től kezdik meg a munkát, a jelentkezők megvannak, 
tájékoztató fórumot is szervezett részükre a Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával 
együttműködve. A költségvetést annyiban érinti, hogy a 20 fő foglalkoztatott bérének 20 %-át 
az Önkormányzat fizeti.
Elmondta, hogy kamerarendszert építenek ki a belvárosban. Helyet kapott a költségvetésben 
1,892 mFt értékben, ezt tehát önerőből valósítják meg. Kamera lesz majd a jelzőlámpás 
csomópontnál, a Kolozsvár utca kereszteződésénél, a Szoborkertnél, a Hősök terénél, s a Fáy 
A. utcába vezető járdánál, rálátva az új sportparkra. Pályázati forrásból ezen felül még további 
kamerák kerülnek kihelyezésre az Újtemetőhöz és a Sportpályára. Már eddig is több kamerát 
helyeztek ki a Kossuth Lajos utcai önkormányzati ingatlanukhoz.
Megemlítette, hogy december 9-én megnyitották a Kaposvári úti buszmegállónál a nyilvános 
mosdót, amelynek használata díjtalan. A buszmegálló és környezete kamerával megfigyelt 
terület.
Fontos még megemlíteni a gondoskodó, szolgáltató város témakörben, hogy tervei szerint nyár 
elejére sor kerül az Általános Művelődési Központ megszüntetésére és új, önálló Óvoda és 
Művelődési ház, illetve Könyvtár létesül Sásdon a hatékonyabb működés érdekében. Itt 
szervezeti átalakításról van szó.
Elmondta, hogy az idén lesz 25 éves város Sásd. Méltóképp szeretné megünnepelni ezt a 
jubileumot, még akkor is, ha a tavalyi évvel ellentétben nem áll rendelkezésre rendezvényekre 
pályázati forrás. A költségvetésükben városrészek vetélkedőjére és a városi ünnepségre is 
terveznek nagyjából 2 millió forintos nagyságrendben.
Elmondta, hogy a szolgáltató és gondoskodó városnak informálnia is kell a lakosságot, ezért 
megújulás alatt áll a korábbiakban nehezen követhető menürendszerrel operáló honlapjuk. Jelen 
vannak a közösségi médiában a Facebookon az Otthon Sásdon oldallal, s együttműködést 
kötöttek ebben a hónapban a Pannon Tv-t és a Tolnatáj Tv-t működtető céggel, akik havi 2-3 
alkalommal sásdi rendezvényekről, önkormányzati és intézményi hírekről, eseményekről 
tudósítanak. Legutóbb a február 14-i nyugdíjas farsangról készítettek színvonalas beszámolót. 
Megköszönte a figyelmet, felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy tájékoztassa 
a megjelenteket a 2020. évi költségvetésről.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető hozzászólásában elmondta, hogy 1.869.425 eFt a 
város éves költségvetése. Jellemzően két részre bontják: fejlesztésre és működésre. A fejlesztési 
összeg ebből 482 mFt és a működési összeg pedig 1.387.000 eFt. Ugyanakkor a pályázatok 
nagyon sok olyan feladatot tartalmaznak, melyek a működéshez tartoznak. Ha ezeket 
szétbontják, akkor további 250 mFt-tal lehet a város működését slankítani. Az 
intézményrendszerük az önálló intézményekből és a többi önkormányzati feladatokból áll 
össze. Az ÁMK, a Közös Önkormányzati Hivatal és a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ, 
önálló intézményként jelennek meg. E három nagy intézménynek 490 mFt az 
összköltségvetése. Ezeket jellemzően feladatalapú támogatással tudják finanszírozni, melyek 
intézményenként különbözőképpen vannak forrással ellátva. A Közös Hivatal finanszírozása 
az önkormányzatoknak nem kerül költségébe. A Gyermekjóléti Központ szintén 100%-ban 
finanszírozott. Az ÁMK intézményegységei közül a közművelődéshez hozzá kell tenni, a 
bölcsődéhez hozzájárul az állam, a gyerekétkeztetés alul finanszírozott az állam részéről. Ezért 
volt szükség a tavalyi évben az étkezési díjak emelésére. Az ÁMK intézmények 
költségvetéséhez a város 25 mFt-ot hozzátesz.
A korábban említett 2 milliárd forintos főösszeg sok áthúzódó feladatot tartalmaz. Ezeket 
összesítve 575 mFt-os összegről beszélhetnek. Viszont a forrás szempontjából kedvezően 
voltak ellátva. Ennek jelentős része már megérkezett a korábbi évek során, ahogy a pályázatokat 
elnyerték. Vannak olyan pályázatok, ahol a forrásellátottság már az elején 100 %-ban 
megtörténik, illetve az előleglehívásokkal folyamatossá lehet tenni a teljesítéseket. Vannak 
olyanok, ahol az Önkormányzatnak saját erőből kell hozzátenni a pályázatok finanszírozásához. 
Az EFOP-os pályázatokhoz kb. 30 mFt-ot tettek hozzá. Az előbb említett 42 mFt-os tartalék 
tartalmazza az Uszodához biztosítandó elkülönített 10 mFt-ot. A fennmaradó tartalékösszegből 
a fe lyó futó pályázatok pillanatnyi finanszírozási gondjait lehet kezelni, illetve az év közben 
felmerülő, főként intézményi kívánságokat lehet kielégíteni, melyek év elején a költségvetés 
tervezésénél nagyon sokszor előfordulnak. Ezek a tételek a költségvetés nagyságához képest 
nagyon alacsony összegű dolgokat tartalmaznak. Az idei évben 87 fővel tervezik az intézményi 
és a városgazdálkodáshoz kapcsolódó álláshelyek létszámát. Továbbá 20 fő közfoglalkoztatott 
foglalkoztatását tervezik.
Az általános jellegű állami feladatalapú támogatások szintje 397 mFt. Ezeket egészíti ki kb. a 
100 mFt-os adóbevétel összege, melyből 85 mFt-ot terveznek az iparűzési adóból befolyni. 
Elmondta, hogy az idei évi költségvetés az intézményvezetőkkel együttműködve, a képviselő- 
testület szakértelmében bízva, biztonságosan végig vihető.

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek 
a költségvetés ismertetéséről szóló tájékoztatóját.

Lehetőséget adott a város lakosságának, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat 
megtegyék.
Lakossági kérdések, hozzászólások, észrevételek:

Skoda Dénes sásdi lakos megkérdezte, hogy az elhangzott 80 mFt-os iparűzési adónál 
számoltak-e azzal, hogy az állam az iparűzési adóból leszámítja az amortizációt, így csökkenhet 
a tervezett adóösszeg?
Személyes véleménye szerint, jó hallgatni polgánnester úr beszámolóját. Úgy gondolja, hogy a 
város jól döntött, amikor Dr. Jusztinger Jánost megválasztotta polgármesternek. Nem véletlen 
az, hogy mindenkit arra bíztatott, hogy Dr. Jusztinger Jánosra szavazzon polgármesterként. Úgy 
gondolja, hogy személyének megválasztása jobb a városnak.
A képviselő-testület egyik tagja a facebookra feltette, hogy épül a játszótér. Személyesen 
elment, megnézte mindkét játszóteret, ő semmilyen mozgást nem látott.

8



Polgármester úr feltette a facebookra, mindenkivel örömmel tudatja, hogy az uszodában 
elindult a munka. Több alkalommal elment az uszodához, de ő semmilyen mozgást nem 
tapasztalt az épületnél. Tisztában van azzal, hogy ez állami beruházás, de úgy gondolja, hogy a 
végén úgy is az önkormányzaté lesz. Azt viszont reméli, hogy az a sok szigetelőanyag, ami 
sokáig az udvaron volt és több alkalommal is megázott, nem kerül beépítésre.
Polgármester úr említette, hogy az elnyert pályázati pénzek valószínű nem lesznek elegendőek 
a piaccsamok építésére. Úgy emlékszik, hogy Fodor István volt annak idején a polgármester, 
amikor a malom épületét, -  ahol az akkori piac volt - ,  értékesítették. Úgy tudja, hogy a piac 
eladásával kapcsolatos adásvételi szerződésben szerepel, hogy a vevőnek a piacot ki kell 
alakítania. Ez a piacépítés elmaradt. Javasolta, hogy nézzék meg ezt a szerződést.
Elmondta, hogy az egyik legforgalmasabb hely Sásdon a Pozsony utca. Pénteken, szombaton, 
vasárnapi napon közlekedni egyszerűen lehetetlen. Az a szerencse, hogy eddig nem történt 
súlyos baleset. Polgánnester úrnak már említette, hogy ezt a szakaszt meg kellene vizsgáltatni 
egy közlekedési szakértővel. Az adott területen fel kellene festeni a parkolóhelyeket, úgy 
gondolja ez nem jár nagy költséggel. Megoldás lehet az is, ha a Pozsony utca árkait betemetnék 
és arra kerülne halszálkás felfestés parkolás céljából. Kérte a testületet, hogy a felvetését 
vizsgálja meg.

Dr. Jusztinger János polgármester a helyi iparűzési adóbevétellel kapcsolatban elmondta 
fontos, hogy a tervezett összeg befolyjon, amennyiben nem, akkor az nagy bajt jelentene az 
Önkormányzatnak. Az idei évben nagyon alul tervezték az adóbevételt. Abban bízik, hogy 
ennél több befizetés lesz. Amennyiben a Kormány meglépi ezt a változtatást, az csak a jövő évi 
költségvetést fogja befolyásolni.
Megköszönte Skoda Dénes sásdi lakosnak a kedves, méltató szavait. Eddig nagyon sok olyan 
munkát végzett el, ami ahhoz kell, hogy amit terveznek, azok az idei évben megépüljenek.
A Fáy A. utcai sportparkkal kapcsolatban elmondta, hogy elkezdődtek a munkák.

Urvald Péter alpolgármester ezzel kapcsolatban elmondta, amikor valaki facebookposztot 
olvas, akkor érdemes elolvasni a szövegkörnyezetei is, hiszen nem játszótérről van szó, hanem 
sportpark létesítéséről. Amikor a kép felkerült, akkor ennek a parknak az alapjait kitűzték. A 
Történeti Téka zárt udvarában vannak az ehhez szükséges kellékek, a gumi őrleményből készült 
burkolatok, a tetőnek az alkatrészei. Hangsúlyozta, hogy nem a játszótér kerül felújításra, 
hanem sportparkot létesítenek.

Dr. Jusztin2er János polgármester elmondta, hogy a munkák elkezdődtek és a sportpark 
kialakítására 60 nap befejezési határidő van.
Az uszoda építésével kapcsolatban elmondta személyesen látta, hogy az elmúlt héten az épület 
alól a vizet szivattyúzták.
Információi vannak arról, hogy nagyságrendileg milyen értékű károkat okozott a sokévi leállás. 
Az biztos, hogy a fennálló kár nem az Önkormányzat kára, hanem a kivitelezőé, illetve az 
államé. Elhangzott, hogy az uszoda majd Sásdé lesz. Elmondta, hogy nem lesz Sásdé. Az 
uszodát az állam építi, az önkormányzattól kért telket és az azzal járó minden egyéb közmüvet. 
Ezért mondta, hogy a város kb. 30 mFt-ot költött az uszodára. Annak idején nem volt más 
lehetősége az önkormányzatnak másként dönteni, mivel járási székhely, és minden járási 
székhelyen jogszabályi kötelezettség tanuszodát létesíteni, működtetni. A testület biztosította 
ezt a területet.
A piaccsamok építésével, városközpont kialakításával kapcsolatos projekthez az állami 
támogatás valóban nem elég. Fontos, hogy a Baranya Megyei Önkormányzattól -  amely a 
fejlesztési pénzeket elosztja -  kell majd kérni kiegészítő támogatást, ebben az ügyben többször 
tárgyalt már. Bízik a Megye támogatásában majd, melyhez előzetesen ígéretüket adták. Ha
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elkészül a beruházás, akkor egy olyan létesítmény fog megépülni, ami nemcsak Sásd, de a 
térség arculatát is meghatározza. A beruházás nagyságához mérten nem kell olyan sok forrást 
szerezni.
A Pozsony utcában lévő parkolók felfestését is tervezni fogják, több helyen is tervez hasonló 
parkolási felfestéseket. A Pozsony utca összefügg az építendő bölcsőde bejáratával is. Az 
Önkormányzat korábban vásárolt egy ingatlant a Pozsony utcában, hogy onnan legyen bejárata 
az új bölcsődének. Ha ide egy jelentősebb forgalmat terelnek, akkor teljesen máshogy kell 
szabályozni a közlekedést. Mindenképp meg kell várni a bölcsőde pályázat pozitív elbírálását, 
ezt követően szeretne megállapodni a volt tejbolt épületének tulajdonosával. Ezután tudják 
majd a Pozsony utcai helyzetet is megvizsgálni.

Skoda Dénes sásdi lakos elmondta, hogy semmiképp sem pereskedésre gondolt a volt piac 
tulajdonosával.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a nevezett szerződés megkötésekor ő még 
nem volt képviselő. Amikor 2006. évben képviselő lett, akkor nem sokkal később látta ezt a 
szerződést. Arra nem emlékszik, hogy a piac kialakítása benne lett volna, de arra igen, hogy 
ifjúsági klubot kell(ett volna) kialakítani. Sajnos ez a hajó már elment...

Kovács Jánosné sásdi lakos megkérdezte, hogy Sásdon lehet-e illemhelyeket létesíteni? 
Sajnos az ő udvarába mennek be és végzik el a szükségleteiket. Borzasztó állapotok vannak az 
udvarán.

Dr. Jusztinger János polgármester a beszámolójában említette, hogy a Kaposvári úti 
buszmegállóban 2019. december 9-én megnyitották a nyilvános illemhelyei. A létesítendő 
piaccsamokban is lesz majd nyilvános illemhely.

Ács József sásdi lakos véleménye szerint a sportpályán lévő faház felújítása helyett 
szerencsésebb lenne, ha újat építenének. Meg kellene vizsgálni, lehet a felújítási munka 
költsége többe kerül, mintha építenének.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy felújításra volt pályázati lehetőség.

Pál Edit sásdi lakos kérte a testületet, hogy a sásdi közmunkások részére legyen engedélyezve 
a fonyódligeti üdülő használata. Nagyon sokan közülük még nem jártak a Balatonon.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az ötletet jónak tartja és támogatja, de a 
megvalósítása kicsit komplexebb. Első körben meg kell állapítani a közmunkások közül kik 
mehetnének el a fonyódligeti üdülőbe. Az a közmunkás, aki a tavalyi évben egy hétig, három 
hónapig vagy egész évben dolgozott. Gyakran változik ugyanis az összetételük. Ezt a 
testületnek kell megállapítani.
A tavalyi évben is igyekezett módot találni arra, hogy karácsony előtt a munkájukat anyagi 
támogatással elismerje.
Március 1. napjától indul az új közmunkaprogram, de még senki nem tudja konkrétan, személy 
szerint, hogy kik lesznek a közfoglalkoztatottak. A közmunkás létszámot nézve, ha a 
családjaikkal mennének Fonyódligetre, lehet, hogy 70 fő is lenne. Meg kell azt is nézni, hogy 
az üdülőben mennyi a szabad hely.
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Gáspár Istvánná sásdi lakos észrevételében elmondta, hogy a Szent I. utcában lévő 
csapadékvíz elvezető csatorna eltömődött. Többször próbálta már tisztítani, de már nem tudja, 
ehhez kért segítséget. Amikor nagy esőzések vannak, akkor a csapadékvíz bezúdul az udvarába, 
a pincéjében áll a víz. Továbbá a kesztyűsök épületének csatornája eltömődött. Ezért az 
esőzéseknél a víz kifolyik a járdára, amikor tél van és hideg, ráfagy a járdára, életveszélyes a 
járdán közlekedni, többen elestek már.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az ősz folyamán értesült erről a 
problémáról. Ezt követően beszélt a Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjével, hogy 
kérjen ajánlatokat ennek a rendszernek a felmérésére, kamerázására. Ekkor lehet majd látni, 
hogy hol van dugulás, hol van beszakadva, egyáltalán hol van a baj. Folyamatban van ennek a 
megoldása. Igyekezni fog minden évben előrébb lépni. Itt nagyon hosszú szakaszon keresztül 
kell helyrehozni ezt a helyzetet, bízik abban, hogy találnak majd rá valamilyen pályázati forrást. 
Kérte az ügyvezető urat, hogy addig is próbáljanak meg tenni ez ügyben. Reméli, ha március 
1-től 20 fő közfoglalkoztatott lesz, akkor a településképen és az ilyen településüzemeltetési 
problémák hatékonyabb megoldása is látható lesz.

Skoda Dénes sásdi lakos úgy gondolja, ha lesz 20 fő közmunkás, akkor az nem azt jelenti, 
hogy minden ház előtt a közmunkásoknak kell letakarítani az utcát. Úgy tudja, hogy 
mindenkinek állampolgári kötelessége a háza előtt rendet tenni. Tisztában van azzal, hogy 
vannak idős, egyedülálló személyek, ebben az esetben támogatja, ha itt segítenek. De a Kossuth 
L. utcában, a főutcán lévő vállalkozók nem tartják rendbe az épületek előtti részt, néhány 
személy kivételével. Javasolta, hogy nézzék végig az utcákat és mindenkit szólítsanak fel arra, 
hogy a háza előtti részt tegye rendbe. Az Önkormányzatnak van erre helyi rendelete, aki nem 
tesz eleget ennek, azt meg kell büntetni.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a büntetéstől nem feltétlenül fogják a 
füvet lekaszálni. Elsősorban azokat a közterületeket fogják rendbe tenni, ahol ez az 
önkormányzat kötelessége.
Ezért is örül annak, hogy a választásokat követően jónéhány ember energiát fektet akár 
rendezvény megszervezésére, akár a közterületek dekorálására, mert minél több ilyen dolog 
lesz a városban, annál inkább lesz természetes a szép, a jó, s akkor ez lesz a megszokott.

Salamon Lászlóné sásdi lakos elmondta, hogy a Kaposvári és Attila utca kereszteződésénél 
lévő ,.állatsimogató" helyen borzalmas állapot van. Sajnos vannak patkányok, az ott lévő állatok 
éheznek, nagyon büdös van. Elmondta, hogy többen ismerik ezt a helyzetet és évek óta nem 
történik semmi.

Dr. Kaidon Béla jegyző arra kért mindenkit, ha ilyen van, akkor be kell adni egy írásos 
megkeresést.

Salamon Lászlóné sásdi lakos tudomása szerint ez már korábban megtörtént, meg kell keresni 
a beadványt.

Dr. Kaidon Béla jegyző kérte, hogy névvel ellátva legyen benyújtva az írásos kérelem. Ezután 
kivizsgálják és a bejelentőt tájékoztatni fogják az intézkedésről.
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Zima Mihály sásdi lakos megkérdezte, hogy a Kolozsvári utcában lévő pékség előtt a 
közterület kinek a tulajdonában van? Továbbá jelezte, hogy az ott lévő bádogkuka elrohadt, 
mert amikor felemelték a kukások, akkor az alján kipotyogott a szemét, amit a szél mindenfelé 
fújt.

Dr. Jusztinger János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pékség előtt 
közterület az önkormányzat tulajdonában van. ígéretet tett arra, hogy megnézik a konténerkukát 
és intézkedni fognak, amennyiben a kuka az önkormányzaté.

Kaszásné Magyar Ilona sásdi lakos megkérdezte, hogy a fonyódligeti üdülő mennyire 
kihasznált?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az üdülő 
kihasznált, a lapos épületét már január-februárban lefoglalják. Az üdülőben a tavalyi évben 7 
turnus nyaralt július elejétől augusztus végéig terjedő időszakban.

Miután több kérdés, hozzászólás nem volt Dr. Jusztinger János polgármester kérte a testületet, 
hogy fogadják el a 2020. évi költségvetési tervezet ismertetéséről szóló tájékoztatót. 
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Mivel kérdés, hozzászólás nem hangzott el javaso lta  a testületnek, hogy fogadják el.

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

Sásd Város Képviselö-testületéne 
38/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd Város 
Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezetének ismertetéséről 
szóló tájékoztatót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester kérte a lakosságot bárkinek van észrevétele, problémája, 
keressék meg.
A közmeghallgatást bezárta és tájékoztatta a résztvevőket, hogy a képviselő-testület nyilvános 
ülés keretében folytatja ülését. A közmeghallgatáson megjelent sásdi polgároknak megköszönte 
a megjelenést, majd rá tért a következő napirendi pont ismertetésére.

3./ Lengyel gyerekek üdültetéséhez önkormányzati támogatás iránt benyújtott 
kérelem
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 

Kovács Lilla iskolaigazgató

Kovács Lilla iskolaigazgató szóbeli előterjesztésében elmondta, azzal a kéréssel fordult a 
polgármester úrhoz és a képviselő-testülethez is, miszerint van egy működő testvériskolai 
kapcsolatuk Mogilany város diákjaival, illetve iskoláival. Ez kétéves projekt, melynek alapján 
az egyik évben a lengyel gyerekek utaznak Sásdra, a másik évben pedig a sásdi diákok utaznak 
Mogilanyba. Régebb óta jól működő kapcsolatról van szó.
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A legnagyobb gondot mindig a költségek jelentik, mégpedig azért, mert a gyerekektől nem 
tudnak akkora összeget beszedni, ahogy azt a költségvetés fedezné. Az utazás költsége kb. 1 m. 
Ft-ba kerül. Amikor a lengyel gyerekek utaznak Magyarországra, akkor Sásd viseli a 
gyermekek szállásköltségét, étkezését, illetve a programmal kapcsolatos költségeket. Ez is kb. 
1 m. Ft-ot jelent ebben az esetben. Amikor a sásdi gyermekek utaznak Mogilanyba, akkor a 
buszköltséget és az ajándékokat fizetik. A tavalyi évben a buszköltség már 800 e. Ft körül volt, 
ez minden évben emelkedik. A gyerekektől beszedett pénz az említett költségnek a töredékét 
jelentette. Beszélni kell majd a szülőkkel is, hogy a rájuk eső költséget is növelni szükséges. 
Támogatást eddig minden évben eseti jelleggel kaptak, melyben az Önkormányzat, a 
Tankerület, illetve vállalkozók segítettek. Ez mindig bizonytalan volt, nem lehetett tudni, hogy 
ez az összeg mekkora lesz, így tervezni is nehéz volt. Ezért szeretne egy olyan támogatást kérni, 
ami minden évben fix összeg lenne, amivel az Önkormányzat a kirándulást támogatná 
anyagilag.

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy a lengyelországi utazáshoz a tavalyi évben 200 e. 
Ft-ot kapott két helyi vállalkozótól. De volt olyan év, amikor személy szerint is támogatta az 
utazást, mert hiányzott a teljes összeg az útiköltséghez. Jelen pillanatban Mogilányban várják a 
hivatalos megkeresésüket, korábban is Katona Edit sásdi nyugdíjas pedagógus segített. ígéretet 
tett arra, hogy a továbbiakban is segítségét nyújtja ebben. A tavalyi évben, amikor itt voltak, 
nem tehetett felelőtlenül ígéretet arra, hogy meghívja őket az idei évben. Akkor még nem tudták 
hogyan áll össze a képviselő-testület. Szükséges a levél elküldése, hiszen tudni kellene mikor 
szeretnének jönni. A fonyódligeti üdülőben lévő szabad helyek tekintetében is fontos, hogy 
tudják a dátumot.

Dr. Jusztin2er János polgármester semmiképp sem szeretné, ha ez a kapcsolat megszakadna. 
Mindenképp fontosnak tartja, hogy ezt megoldják. Személy szerint ebbe a partnerkapcsolatba 
eddig nem folyt bele. Megkérdezte ki nem kapott elég pénzt?

Rabb Gvőzőné képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szülők nem fizettek annyi 
pénzt az utazás költségére. Ezért volt szükség arra, hogy a vállalkozók támogatását kérje.

Dr. Jusztin2er János polgármester megkérdezte, ennek a kapcsolatnak a fenntartása a 
polgármester feladata? Megkérdezte, hogy ezt polgármesterként, vagy az Alapítvány 
elnökeként kérte?

Rabb Gvőzőné képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy mindkettő nevében kereste a 
vállalkozókat. A támogatás utalását az Alapítványon keresztül intézték.

Dr. Jusztinger János polgármester megkérdezte, hogy ebben a dologban számíthatnak 
továbbra is az Alapítványra?

Rabb Gvőzőné képviselő a kérdésre válaszolva elmondta, hogy számíthatnak az Alapítványra, 
megoldható az utalás ezen keresztül.

Dr. Jusztinger János polgármester elhangzott képviselő asszony részéről, hogy a tavalyi 
évben nem hozhatta a testület elé a meghívást, mert ez a következő ciklusra befolyásoló 
tényező. Ezzel kapcsolatban elmondta, tudni kell, hogy a választást megelőzően voltak más 
olyan döntések is, amelyek kihatnak a következő ciklusra. Úgy gondolja, hogy erről is 
dönthetett volna a testület. Megkérdezte, mekkora gondot okoz az, hogy február vége van és 
még nem hívták meg őket?
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Kovács Lilla iskolaigazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy éppen határidőben vannak, 
mert készülni is kell az itt tartózkodásukra, tehát a meghívásnak el kellene mennie.

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta mivel ebben az évben a lengyel gyerekek jönnek, emiatt 
az Önkormányzat támogatást szokott nyújtani a fonyódligeti üdülési költségekhez. Eddig a 
költségek felét fizette az Önkormányzat. Minden második évben olyan döntést hoztak, ha a 
lengyel gyerekek jönnek, akkor a gyerekek üdülési költségét az Önkormányzat 50 %-os 
támogatással biztosította.

Urvald Péter alpolgármester megkérdezte, hogy a 35 e. Ft-os összeget lehet emelni?

Kovács Lilla iskolaigazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy mindenképp emelni 
szükséges. Elmondta, hogy a 35 e. Ft-ot kettő évre fizetik a szülők.

Dr. Jusztinger János polgármester összefoglalójában elmondta, iskolaigazgató asszony 
konkrét kérése, hogy a város költségvetésének tervezésénél évente 500 e. Ft-ot támogatásként 
tervezzenek. Pénzügyi irodavezető úr kiszámolta, hogy a 24 gyermeknek egy hétre szóló 
üdültetése kb. 600 e. Ft-ba kerül.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy nem tudja a kísérők, illetve a sásdi 
pedagógusok létszámát.

Székely Szilárd képviselő elmondta, ha a 24 gyerekről beszélnek és a gyerekek egy hetes 
üdültetésének 50 %-áról van szó, 298.704,-Ft. Megkérdezte, mekkora az összes létszám, aki 
támogatást igényel még a gyerekeken felül?

Kovács Lilla iskolaigazgató a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kísérő pedagógusok, akik 
a gyerekekkel jönnek, ebben az esetben 3-5 főről lehet szó. Most nagyobb összeget kért az 
Önkormányzattól, amit jövőre is szeretne majd kérni.

Dr. Jusztinger János polgármester megkérdezte, hogy az Önkormányzatnak ez önköltségileg 
mit takar?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 24 gyermek és az 5 kísérő 
üdültetési költsége 623 e. Ft, ez a teljes költség. Figyelembe kell venni, hogy van gondnok, 
szakács.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, ha az Önkormányzat ingyen odaadná az üdülőt 
egy hétre, akkor ez 370 e. Ft-ba kerül.

Székely Szilárd képviselő véleménye szerint az Önkormányzat fizesse ki a 370 e. Ft-ot.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy több évre nem tudnak ígéretet adni a 
támogatás kapcsán, mivel egy évre tervezik a költségvetést.

Urvald Péter alpolgármester a következő évre nézve a testületet óvatosságra intette, mivel a 
két nyugdíjas klub nem kap ennyit. Ugyanis ebben az esetben 24 gyermekre adnak ennyi 
támogatást, a nyugdíjas klubok összességében alatta vannak.
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Kovács Lilla igazgató asszony elmondta, hogy 24 gyermek és 5 kísérő jönne, továbbá a sásdi 
pedagógusok is mennének az üdülőbe.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a korábbi éveknek 
megfelelően biztosítsák a fonyódligeti üdülőt és a mellette lévő lapos épületet 50 %-os 
kedvezménnyel a lengyel gyermekek üdültetésére.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

39/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lengyelországi 
Mogilany testvértelepülésről nyáron érkező diákok és kísérőik részére a 
fonyódligeti gyermeküdülőt és lapos tetős üdülőt biztosítja. A 
díjkedvezmény mértéke ez évre 50%.

Határidő: augusztus 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy a jövő hét folyamán megkeresi Katona Editet, hogy 
Mogilanyba küldje el a meghívót.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy jelenleg az üdülő és a lapos június 
26. napjától-július 2. napjáig, illetve július 3. napjától-július 9. napjáig szabad. Amennyiben a 
laposra nincs szükség, akkor augusztus 14. napjától-augusztus 20. napjáig van szabad hely. A 
lehetséges időpontokat a meghívóban meg kell jelölni.

4./ Alsóőrsi üdülő felújítására vonatkozó kérelem 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester 

Kovács Lilla iskolaigazgató

Kovács Lilla iskolaigazgató szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az alsóőrsi üdülő 
minden évben felújításra szorul, valamennyit mindig kell rá költeni. Jelen pillanatban az üdülő 
bejárati ajtaja van rossz állapotban. Ezt kellene kicserélni, továbbá a homlokzatot és a csatornát 
festeni. Ennek az anyagköltségére kért támogatást, mely szerint kb. 200 e. Ft-os költségről lenne 
szó. A munkálatokat pedig Juhász Béla és Réfi Béla karbantartók végeznék el, cserébe 
lenyaralnák a munkadíj összegét. Ehhez kért a testülettől támogatást, segítséget.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, tervei szerint a jövő héten szeretne eljutni 
Alsóörsre és megnézni az üdülő állapotát. Ezért kérte, hogy erről majd ezt követően 
tárgyaljanak. A kérelmet visszahozza majd a testület elé újratárgyalásra.
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5./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztineer János polgármester elmondta, hogy ezt megelőzően február 13-án tartottak 
testületi ülést. Február 14-én került megrendezésre a Nyugdíjasok Farsangi Bálja. Megköszönte 
Rabb Győzőné képviselő asszonynak a rendezvény megszervezését. Véleménye szerint jól 
sikerült a rendezvény, mindenki jól érezte magát. A bálon részt vett a Pannon Tv is, a 
rendezvényről felvételt, riportot készített.
Február 20-án a városban járt Dr. Zacher Gábor toxikológus orvos, nagyon színvonalas előadást 
tartott a Közösségi Házban, melyet az EFOP-os pályázat keretében rendeztek. Az előadáson 
nagyon sokan részt vettek. Ezzel kapcsolatban is megköszönte Rabb Győzőné képviselő 
asszonynak a munkáját.
Elmondta, hogy február 22-én tartották a Sásdi Deutsch Klub és a „Sásdiak Önkéntesen 
Sásdért” civil csoport közös szervezésében a farsangot a sásdi Szoborkertben, ami jelmezes 
felvonulással indult és a piactéren meggyújtott máglyaégetéssel zárult. A napot sváb bál zárta. 
Mindkét rendezvény nagyon jól sikerült, amelyeken személyesen részt is vett.

Pintér Gábor képviselő véleménye szerint Tóth Gábor kórusvezető a kórust lelkiismeretesen 
vezeti, amennyiben lesz lehetőség, javasolta, hogy emeljék majd meg a tiszteletdíját. 
Tisztelettel meghívta a testület tagjait a templomban tartandó virágvasámapra, ahol a kórus 
műsorral készül.

Dr, Jusztinger János polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy ezzel várjanak most, 
hiszen nemrég írták alá vele a szerződést. Elmondható, hogy az amatőr csoportok vezetői 
részére régóta nem emeltek tiszteletdíjat.
Javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

40/2020. (11.24.) 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.

6./ Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal, Sásdi Általános Művelődési Központ és a 
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetésének elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés -  a költségvetésekről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a korábban elfogadott kívánságlista, 
cafeteriák, az egyes pontok, támogatások, kiadások, amelyek bedolgozásra kerültek és 
bekerültek a költségvetésbe intézményenként lebontva. Amit március hónapra vártak a Sásdi 
Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásával kapcsolatban, ezt már most tisztázni tudták és 
az általános hivatali működési támogatás kb. 10 m. Ft-os plusz állami támogatást jelent az 
önkormányzat számára.
A községeik által az ő iparűzési adóerő képességük alapján kapott támogatás is tisztázásra 
került. Ez 19 m. Ft-tal emelte meg az állami támogatásaikat. Jó hír, hogy nem kell pénzeszköz- 
átadásokat foganatosítani a különböző partnertelepülésekkel kapcsolatban, minden pénzt a 
székhely-települési önkormányzathoz utalnak. Ez az a tétel, ami módosítja a költségvetésüket, 
illetve az intézmények költségvetését. Ennek a finanszírozásnak a tudatában nem kell 
hozzájárulni az önkormányzatoknak a hivatal fenntartásához.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az optimista várakozásuk teljesült. A hivatalban két 
álláshelyet (pénzügy, igazgatás) megszüntettek, mivel Baranyaszentgyörgy település kivált a 
közös hivatalukból. A tervezett bérfejlesztést, - amit az állam említett a támogatások közötti 
különbözeiként - arra adja, hogy mindezt tudják tartani.

Pál Csaba képviselő a korábban megbeszéltek alapján jelezte, hogy március hónaptól a 
cafeteria juttatást utalják.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a cafeteriáról a kívánságlistánál 
beszéltek a nem köztisztviselő önkormányzati dolgozók esetében, ami 100 e. Ft/fő összeget 
jelent.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a nem köztisztviselő 
önkormányzati alkalmazottak részére állapítsa meg a cafeteria juttatást, melynek összköltsége 
5.400 e. Ft.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

41/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2020. évi 
költségvetéséből az önkormányzati és intézményi -  nem köztisztviselő 
és nem pályázati forrásból, álláshelyen foglalkoztatott -  aktív dolgozók 
számára bruttó 100 e. Ft/fő összegű cafeteria juttatást állapít meg.
A cafeteria juttatást a dolgozó által kiválasztott SZÉP-kártya alszámlára 
kell utalni.

Határidő: június 15.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi 
költségvetését fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

42/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az írásban kiadottjegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetését 
elfogadta.

Határidő: azonnal,illetve december 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester, Dr.Kajdon Béla jegyző

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK 2020. évi költségvetését fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

43/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Sásdi ÁMK 2020. évi költségvetését elfogadta.

Határidő: azonnal, illetve december 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester, Gálné Banizs Gabriella 
intézményvezető

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi 
költségvetését fogadja el.

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



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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

44/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
az írásban kiadott jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 2020. évi költségvetését 
elfogadta.

Határidő: azonnal, illetve december 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester, Nagy Szilvia 
intézményvezető

7./ Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

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

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a lakbéreket július 1. napjától megemelték. A 
pótlékrendszert, amit a testület a hivatal dolgozóira megállapított, azt törölték. Ez már nem 
szerepel a költségvetési rendeletben.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetését 
fogadja el.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

3/2020. (11.26.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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8./ Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja közművelődési 
munkaterve, könyvtári munkaterve és beszámolója, beszámoló az 
intézménvegység 2019. évi működéséről 
Előadó: Meggyesi Mónika intézményegvség-vezető

írásbeli előterjesztés -  a beszámolókról -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Meggyesi Mónika intézményegység-vezető elmondta, hogy mindenki megkapta az írásos 
előterjesztését. A Népjóléti Bizottság a múlt héten megtárgyalta az előterjesztéseket.

Rabb Győzőné képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság 
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a beszámolót a testületnek.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, amennyiben az ÁMK átszervezését tervezik, akkor 
érdemes elgondolkodni a közművelődési intézményi besoroláson. Úgy hallotta, hogy 
Művelődési Házról beszéltek, de az az jelenti, hogy a jelenlegi terveikhez képest visszalépést 
jelentene. A legközelebbi ülésen márciusban erről már tárgyalni kellene.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, nem biztos, hogy tudják majd biztosítani a 
humánerőforrást. Javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt Sásdi ÁMK beszámolóját fogadja el.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

45/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ beszámolóját az intézményegység 2019. évi munkájáról, a Sásdi ÁMK 
Városi Könyvtár és Művelődési Központ települési könyvtár 2019. évi 
beszámolóját, a Sásdi Általános Művelődési Központ Városi Könyvtár és 
Művelődési Központ 2020. évi munkatervét, települési könyvtári munkatervét 
elfogadta.

Határidő: azonnal, illetve december 31.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
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9./ Fonyódligeti és alsóőrsi üdülési díjak megállapításának előkészítése 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés -  a 2020. évi fonyódligeti üdültetési díjakról -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy két ütemben történt a módosítás. 
Általánosságban 10-15 % körüli összegekkel javasolják emelni az üdültetési árakat. Ebben 
benne van, hogy a normákat is kb. 10 %-os árréssel emelnék meg, hiszen növekednek a 
nyersanyagárak is.
Ugyanakkor a polgármester úrral és alpolgármester úrral történt megbeszélés folyamán 
felmerült, hogy a balatoni piaci árakhoz képest ezek az árak nagyon kedvezőek. A lapos épület 
ellátottsága sokkal jobb, színvonalasabb, mint az üdülőé. A lapos üdülőnek legyen egy alapára, 
kb. 140 e. Ft-os üdülési összeg pld. azon öt fős családoknak, akik nem önkormányzati dolgozók 
és kb. 100 e. Ft-os üdülési összeget jelent az önkormányzati dolgozóknak. A lapos épület 
üdülési díjához még hozzá kell számolni az étkezés költségét.
Jövő szerdán megbeszélést tartanak az élelmezésvezetővel, hogy a konyhásokat hogyan tudja 
majd biztosítani, továbbá az üdülő gondnoki személyével kapcsolatban is egyeztetni szükséges. 
Ugyanis Nagy Józsefné gondnok egészségi állapotára való tekintettel nem tudta már az idei 
évben vállalni a gondnoki feladatokat. Az is felmerült elképzelésként, hogy készételek 
vásárlását biztosítanák az üdülőben.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy évek óta problémát okoz a szakemberek biztosítása. 
Akár a lengyel gyermekeket, akár a sásdi gyermekeket az üdülő úgy tudja fogadni, hogy az 
üdülőben van szakács, élelmezésvezető és gondnok. Ez kötelező, mert a tábor az ÁNTSZ-nél 
kiemelten gyermeküdülőként van nyilvántartva. Minden évben ellenőrzik a konyhát és a 
személyzetet. Gyakorlatilag erősen kérdésessé válik, hogy lesz-e olyan személy, aki el tudja 
látni majd a nyári főzést. Hosszabb távon el kell majd azon gondolkodni, hogy kell-e 
változtatni, de az étkezést legalább a gyerekeknek és kísérőiknek mindenképpen meg kellene 
oldani.

Dr. Jusztinger János polgármester tudomása szerint Fonyódon működik nyáron is olyan 
intézmény, ahol ebédet főznek és azt kiszállítják. Javasolta, hogy keressék meg ezt az 
intézményt.

Urvald Péter alpolgármester elmondta, amikor szóba került a fonyódligeti üdülő önköltségi 
ára, akkor látták, hogy a tavalyi évben erre az Önkormányzat ráfizetett, mert az önköltségi árat 
sem érték el.

Pintér Gábor képviselő, településfejlesztési tanácsnok tudomása szerint a tavalyi évet 
leszámítva eddig nyereséges volt az üdültetés.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, leginkább akkor tudtak nyereséget elérni, 
amikor a gondnokot közfoglalkoztatottként tudták alkalmazni.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a laposnál nem személyre, hanem üdülőre állapítják- 
e meg az árat?
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Dr. Jusztinger János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy eddig személyre 
volt, most pedig az üdülőre lesz megállapítva az üdülési díj összege.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, az üdülőnek a fő profilja a 
gyermeküdültetés. Korábban 5-6 iskolai csoport mindig igénybe vette az üdülőt. A tavalyi 
évben 3 iskolai csoport üdült Fonyódligeten. Igazgató asszony elmondása szerint az idei nyáron 
egy csoport sem fog nyaralni az üdülőben. Jelenleg nagyon sok ingyenes programot szerveznek, 
így a gyerekek azokat veszik igénybe.

Dr, Kaidon Béla jegyző véleménye szerint, ha a sásdi gyermekek nem mennek üdülni, akkor 
önellátást kell biztosítani az üdülőben.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, néha fel kell tenni azt a kérdést, hogy a sásdi 
Önkormányzatnak, a városnak milyen érdeke fűződik bizonyos szolgáltatások fenntartásához. 
Nem azért, mert nem akarja, hanem azért, mert sokszor a szemük előtt lévő dolgokra sincs 
pénzük. Fontos szempont milyen gyermekek, milyen csoportok, milyen szülők veszik igénybe 
az üdülőt és az Önkormányzatnak mennyi a ráfizetése?

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt fonyódligeti üdülési díjak elfogadását azzal, hogy a jelentkezők 
függvényében április végéig új díjkalkulációt kell készíteni.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

46/2020. (11,24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2020. évi fonyódligeti üdültetési 
díjak megállapításával kapcsolatos előterjesztést elfogadja azzal, hogy a 
jelentkezők függvényében 2020. április 30-ig új díjkalkulációt kell 
készíteni.

Határidő: április 30.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, az alsóőrsi Önkormányzattal az ügyben 
tárgyalnak, hogy minek minősítik az üdülőt.

Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint az alsóőrsi üdülővel kapcsolatban mindenképp 
szükséges lesz tárgyalni több dologról, mert szóba került annak karbantartása is. Elsődlegesen 
azért, mert az ottani közmüvek üzemeltetése miatt folyamatos problémák jelentkeznek.
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a beérkezett intézményi 
igény, illetve az alsóőrsi üdülő állapotának felmérése után április végéig tárgyalják meg az 
alsóőrsi díjakat.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

47/2020. (11.24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a 2020. évi alsóőrsi díjak megállapításáról 2020. április 30. 
napjáig fog dönteni.

Határidő: március 01.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

10./ Kis Norbert sásdi lakos termőföldvásárlás iránti kérelme 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy Kis Norbert már évek óta 
szeretné megvásárolni a kérelmében leírt földterületet. Korábban jogi akadálya volt, hogy a 
kérelmező megvásárolhassa a területet. Az azóta eltelt idő alatt megszerezte a földszerzéshez 
szükséges iskolai végzettséget, így őstermelőként regisztrálhatta magát, mellyel bekerülhetett 
azon kedvezményezetti körbe, aki külterületi földet vásárolhat. Most újabb kérelmet írt a terület 
megvásárlásával kapcsolatban. Az Önkormányzat még 2017. évben értékbecslést készíttetett az 
érintett terület forgalmi értékének meghatározása céljából, amelyben a vételi ár 575 e. Ft-ban 
lett megállapítva. Elmondta, hogy a terület 4600 m2 területnagyságú és az ingatlan
nyilvántartásban külterületi szántóként van bejegyezve, ami korábban az Általános Iskola 
gyakorlókertje volt.
A területen egy melléképület is található, ami téglából épült, viszont az egyik oldala erősen 
megrogyott. Előbb-utóbb szerkezeti gondok jelentkezhetnek az épületen. A testületnek el 
kellene döntenie, hogy 575 e. Ft-ért ezt a szántót értékesíti-e vagy sem.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez három évvel ezelőtti értékbecslés. Véleménye szerint 
azóta a földárak megemelkedtek.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha olyan pályázatot szeretne beadni az Önkormányzat, 
amihez helyrajzi számmal megjelölt termőföldre lenne szükség, akkor ez a terület alkalmas 
lehet.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az ingatlan értékbecslése 2017. február 
25-én történt. Nyilvánvaló, ha a testületnek szándékában áll értékesíteni, akkor ezt újra kell 
értékeltetni. Megkérdezte, hogy a vevőnek mi a konkrét ajánlata?
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Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a testület korábban erről már 
tárgyalt. A vevő ajánlata az értékbecslő által megállapított vételi ár.

Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy új értékbecslést készíttessenek a területről.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, miután most nincs konkrét ajánlat, akkor erről 
most nem lehet dönteni. Mivel a terület jelenleg nincs felértékelve, így nem tud dönteni ebben 
a kérdésben.

Rabb Győzőné képviselő elmondta, hogy ez az értékesítés már régi történet, a kérelmezőnek 
már korábban is szándékában volt megvásárolni a területet, de mindig felmerültek valamilyen 
akadályok. A nevezett terület évek óta nincs megművelve. Ez a terület a közmunkaprogramot 
biztosan nem akadályozza. Javasolta, hogy értékeltessék fel a területet. Személy szerint ő annak 
idején és most is támogatja a terület értékesítését.

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy a kérelmezőt tájékoztassák arról, hogy a testületnek 
szándékában áll az értékesítés, de a területet újra fel kell értékeltetni.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a napirendi pontot vegyék le 
a napirendi pontok közül. A szóban forgó ingatlant ismételten fel kell értékeltetni, majd az 
értékbecslést követően a testület újra fogja tárgyalni a kérelmet.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

48/2020. (11,24.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss Norbert sásdi 
lakos termőföld vásárlási kérelmének elbírálásához szükségesnek tartja 
új ingatlan értékbecslést készíttetni. Ennek ismeretében fogja a kérelmet 
elbírálni.

Határidő: március 30.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Jusztiner János polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább az ülését.
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J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 24. napján 
megtartott közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent

képviselők részére

Dr. Jusztinger János 

IJrvald Péter 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd 

Rabb Győzőné

Takácsné Somogyvári Mária



J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. február 24. napján 
megtartott közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent

meghívottak részére

Or. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva ( 2. f\fS &4/-

Galambosné Wágner Éva

Orsós József

Fodor Istv án

Zinia István

Merk Zsolt

Orsós Józsefné

Győriné Korom Viktória

Bíró Józsefné

Gálné Banizs Gabriella

Meggyesi Mónika

Törvényességi Főosztály képviseletében:

K A l A C S  t / tU S Y ______________


