
J e « v z ő k ö l t i v

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. július 9. napján tartott 
képviselő-testületi ülésről.

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

Jelen vannak: Dr. Júsztinger János polgármester, Urvald Péter alpolgármester, Pál
Csaba, Pintér Gábor, Rabb Győzőné és Takácsné Somogy vári Mária 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár 
Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: Székely Szilárd képviselő

Dr. Júsztinger 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 pontokon kívül 2./ napirendi pontként:
-  a Sásdi Őszidő Klub és Sásd Város Idősügyi Tanácsának kérelmét működési 

támogatásra,
továbbá 14./ napirendi pontként:
-  Polgármester 2020. évi szabadságütemezését tárgyalják meg.

Megkérdezte, 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, az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről, a polgármester által a veszélyhelyzet időszakában hozott 
döntésekről, aktuális pályázati információk 
Előadó: Dr. Júsztinger János polgármester

2. / Sásdi Őszidő Klub és Sásd Város Idősügyi Tanácsának kérelme működési támogatásra
Előadó: Dr. Júsztinger János polgármester

3. / Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Júsztinger János polgármester

AJ Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Júsztinger János polgármester
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5./ Beszámoló az Önkormányzatnál 2019. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső 
ellenőrzés rendszeréről 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6. / Sásd Város Önkormányzatának gazdasági programja 2020-2024.
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

7. / Közös tulajdonban lévő ingatlanrészek tulajdonjogának ingyenes átruházása
(Oroszló-Magyarhertelend, Fonyódliget)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

8. / „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve és 2019. évi
mérlegbeszámolój a 
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető

10. / Fodor István sásdi lakos kérelme önkormányzati ingatlanrész vételére
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

11. / Szijártó Tibor sásdi lakos részére ingatlan értékesítése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

12. / A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál közigazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

13. / Önkormányzati gépjárművek üzemeltetési szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

14. / „Otthon Sásdon” fotópályázat kiírása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

15. / Polgármester 2020. évi szabadságütemezése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

16. / Kitüntető díj ak adományozása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

17. / Beszámoló a veszélyhelyzet időszakában a polgármester által testületi hatáskörben
eljárva hozott zárt ülési határozatokról 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a 16-17./ napirendi pontokat 
zárt ülés keretében tárgyalják meg, mivel személyi ügyekről van szó.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
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Na ir  e nd  tá r  a 1 á s a:

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

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésük február 24. 
napján volt. Megköszönte alpolgármester úr, a képviselő-testületi tagok, a hivatali dolgozók, az 
önkormányzati dolgozók, a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél dolgozók, az 
önkéntesek, az idősellátásban dolgozók, a szociális étkeztetésben dolgozók, az orvosok, az 
egészségügyben dolgozók, a polgárőrök, a rendőrök, mentősök, a postások, a boltosok, az 
óvónők, a diákokat felügyelő oktatást biztosító pedagógusok és minden sásdi lakos 
együttműködését, folyamatos, támogató, segítő munkáját. A veszélyhelyzet alatt a lakosság 
részére megszervezték hangosautós tájékoztatást. Véleménye szerint példaértékűen 
gondoskodtak a karanténban élőkről és az idősekről. Elmondta, hogy az önkéntesek maszkokat 
varrtak, az elkészült maszkokat minden háztartásba több alkalommal is eljuttatták.
Nagyon jól sikerült rendezvény volt a május 1-jei autós felvonulás, majd a szoborkertben tartott 
színházi előadás. Fontos volt látni és érezni ebben a helyzetben a sásdi lakosok összefogását. 
Elmondta, hogy a testületi tagokat rendszeresen tájékoztatta a történtekről, a fontosabb 
kérdésekről pedig kikérte a véleményüket.
A február 24-i testületi ülést követő napon a közmeghallgatáson elhangzottaknak megfelelően 
elkezdődött a Támogató Szolgálatnak helyet adó Rákóczi F. u. 41. szám alatti épület 
tetőszerkezetének felújítása.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a hosszútávú közfoglalkoztatásra benyújtott pályázatuk 
nyert, így március 1-től 20 fővel elindult a közfoglalkoztatás, melynek száma időközben 25 
főre emelkedett. A közmeghallgatáson kiemelt feladatként is elhangzott a zöldterületek 
karbantartása és a köztisztaság biztosítása.
Február 27-én a város több pontjára közlekedési táblákat helyeztek ki. Ezen a napon tájékoztatót 
tartottak a Magyar Falu Programról Baksán, melyen személyesen vett részt.
Február 28-án elkészült a Fáy A. utcai játszótér mellett telepített sportpark.
Február 29-én megrendezésre került a Vállalkozók Bálja. Mindenkinek megköszönte a 
megjelenést, aki elfogadta a meghívást. Az idei évben is nagyon jól sikerült a rendezvény. A 
rendezvény keretében került sor az „Év Vállalkozói Díj" átadására. A testület az Év 
Vállalkozója Díjat Niedling Gyulának, a Sásdi Agro Zrt. igazgatósági tagja részére állapította 
meg. A Sásdi Agro Zrt. hosszú évtizedek óta meghatározó gazdasági szerepet tölt be a település 
életében, a Zrt. kiemelt adófizető és foglalkoztatója a térségnek. Niedling Gyula elfoglaltsága 
miatt a díjat fia vette át. Később telefonon megköszönte a képviselő-testületnek az elismerést. 
Március 2-án a testület döntésének megfelelően Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Zrt-nek 
2.400 eFt-ot adott át a kátyúzógép megvásárlására. Az elmúlt hónapok tapasztalatai alapján jól 
döntöttek, hogy a gépet megvásárolták.
Március 3-án értékesítésre került a Volkswagen nagybusz 3 mFt értékben. Ezt megelőzően a 
buszt felértékeltették. Az értékelésben megállapított összeg 1.600 eFt+ÁFA volt.
Március 5-én a Városháza 10 éves jubileumát ünnepelte. A sásdi Levendula Nyugdíjasklub 
önkéntes szemétgyűjtést szervezett a városban. Ezen a napon megérkezett a kátyúzógép, amivel 
próbakátyúzást végeztek.
Március 9-én Nőnap alkalmából látogatást tett a sásdi intézményekben és virággal köszöntötte 
a hölgy kollégákat. Ezt követően a sásdi Levendula Nyugdíjasklubba is látogatást tett. 
Ugyanezen a napon látogatást tettek Alpolgármester Úrral közösen a mágocsi 
önkormányzatnál, ahol Polgármester Asszonnyal és Alpolgármester Úrral találkoztak.
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Március 10-én elkezdődött az új géppel a kátyúzás a Fáy A. utcában.
Március 11-én az Őszidő Klub rendezvényén Alpolgármester Úrral közösen látogatást tettek. 
Sajnos ezen a rendezvényen érkezett a hír az országos veszélyhelyzet kihirdetéséről, melynek 
értelmében ettől a pillanattól a képviselő-testületi hatásköröket a polgármester gyakorolta. 
Március 12-én rendkívüli polgármesteri közleményt adott ki a veszélyhelyzeti teendőkről, 
legfontosabb előírásokról, továbbá tájékoztatta a lakosságot arról, hogy a március 15-i 
ünnepség elmarad.
Március 14-én a Városházán rendkívüli munkaértekezletet tartottak a koronavírus-járvány 
megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről az érintett intézményvezetők bevonásával. 
Március 16-án összehívta a testületet az ezzel kapcsolatos koordinációs megbeszélésre. A 
kormányrendelet értelmében betiltottak minden rendezvényt, ami a családi formát meghaladta. 
Elrendelte a szórakozóhelyek és a kulturális intézmények zárva tartását. Polgármesteri 
hatáskörben hozott határozat alapján korlátozta a Sásdi ÁMK Városi Könyvtár és Művelődési 
Központ működését, a Történeti Téka látogatását, sportrendezvények megtartását, az amatőr 
művészeti csoportok, civil közösségek eseményeinek megtartását. Felfüggesztette a Könyvtár 
szolgáltatásait, az olvasók részéről a könyvtárlátogatást nem engedélyezte. Az ÁMK konyhája 
a korlátozás alatt üzemelt, azonban helyben étkezésre nem volt lehetőség, a vendégétkeztetés 
szünetelt. A szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy az éthordók helyett az 
önkormányzat által beszerzett egyszer használatos dobozokban, kiszállítással történt az ebéd 
biztosítása. Az Általános Iskolában és a Vendéglátóipari Szakképző Iskolában március 16-tól 
távoktatás kezdődött tantermen kívüli digitális munkarend keretében. Az óvodában és 
bölcsődében elrendelte a rendkívüli szünetet.
Március 17. napjától korlátozták a Hivatal ügyfélfogadását. Az ügyeket elsősorban elektronikus 
úton, postai levélben vagy telefonon lehetett intézni. Amennyiben az adott eljárásban az ügyfél 
személyes megjelenését jogszabály írta elő, a portán történő előzetes bejelentkezéssel lehetőség 
volt az ügyfelekkel való személyes találkozásra. A tájékoztató szerint kérték a lakosságot, hogy 
halaszthatatlan adóügyekben a megadott e-mail címen keressék az adóügyi ügyintézőket. 
Tájékoztatta a lakosságot az egészségügyi ellátásokkal kapcsolatban. Az ügyeleti rendelésnél a 
betegek ellátása távkonzultációban történt. Helyszíni betegellátásra csak és kizárólag 
végszükség esetén, akut életveszélyben kerülhetett sor. A fogorvosi ellátás március 18-tól 
határozatlan időre szünetelt.
A pénteki napokon üzemeltetett sásdi piac működését március 20. napjától határozatlan időre 
felfüggesztette. A nyugdíjaskorú sásdi polgárokat tájékoztatta, hogy az önkormányzat 
megszervezi veszélyhelyzeti ellátásukat. Kérésükre az alapvető élelmiszerek beszerzését, a 
gyógyszerek kiváltását, alkalmi ügyek intézését biztosították. Ezzel kapcsolatosan 
megköszönte a Sásdi Szociális Szolgálat munkatársainak a segítségét. Kérte a szülőket, hogy 
gyermekükkel ne látogassák a játszótereket, az utcán ne tartózkodjanak csoportosan. Ezt 
követően elrendelte a játszóterek lezárását.
A Komlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályával folyamatos kapcsolatban volt. 
Alpolgármester Úrral több alkalommal végigjárták a várost, hangosbemondón keresztül 
tájékoztatták a lakosságot. Megköszönte a polgárőrök helytállását, segítő közreműködésüket 
ebben a nehéz helyzetben.
Március 20. napján elkezdődött a Fáy A. utcában a sportparkhoz szükséges térköves járda 
építése.
Március 22-én lépett a járvány a csoportos megbetegedések időszakába. Online felületen 
önkéntes csoportot szerveztek, ahol űrlap kitöltésével lehetőség volt a jelentkezésre.
Ezen a napon elkezdődött a közterületek fertőtlenítése. Megköszönte a Sásd Városgazdálkodási 
Nonprofit Kft. dolgozóinak a munkáját.
Március 23-án volt a sportpark műszaki átadás-átvétele. Ezen a napon elkezdődött a MAGÁR 
Kft. felajánlásából 1500 db maszk varrása. Ezen felül a sásdi önkéntesek is varrtak maszkot.
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A képviselő-testület tagjai és a külsős bizottság tagja bejelentették tiszteletdíjukról való 
lemondásukat, hozzájárulva ezzel is a védekezési költségekhez. Ezt a nemes gesztust 
megköszönte a képviselőknek.
Március 24-én a rendkívüli hóesés miatt már hajnalban elvégezték a hóeltakarítást. Többen 
jelezték, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében tett intézkedésekhez 
szeretnének anyagilag is hozzájárulni. Ezért létrehozták a Koronavírus Segélyalapot, jelenleg 
ezen a számlán 470.500,-Ft van.
Úgyszintén ezen a napon kerültek kiosztásra a szájmaszkok. A maszkok kiosztásában 
Alpolgármester Úr és a Közösségi Ház dolgozói segítettek. Megköszönte mindenkinek, akik 
több alkalommal közreműködtek nemcsak a szájmaszkok, hanem a különböző szóróanyagok 
kiosztásában, ezzel a segítséggel jutott el minden sásdi lakoshoz a megfelelő védőeszköz, illetve 
a szükséges információk.
Március 25-én a sásdi védekezés országos példa lett, a Hír TV élő bejelentkezéssel tudósított a 
Városházáról.
Március 26-án fejlesztési pénzeszköz átadásra került sor a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. részére. Az 1.250 eFt a Rákóczi F. u. 41. szám alatti épület tetőfelújítására lett átadva, a 
munkát februárban kezdték meg. A munka már elkészült. Testületi hatáskörben eljárva aláírta 
az önkormányzat 2020. évi Közbeszerzési Tervét.
Ugyanezen a napon fontos hírként érkezett a támogatói döntés a TOP-os bölcsődei 
pályázatukról, mely szerint erre a projektre 180.213.827,-Ft-ot nyertek. Megköszönte Nagy 
Csaba országgyűlési képviselő úrnak segítő közreműködését a pályázattal kapcsolatban. 
Március 27-én a Pannon TV-nek inteijút adott a sásdi aktuális helyzetről. Elismerő oklevéllel 
köszönte meg a MAGÁR Kft. Sásdi Varrodája vezetésének és minden dolgozójának a 
koronavírus-járvány idején Sásd város lakossága érdekében végzett önzetlen munkáját. A 
varroda maszkokat és védőruhákat varrt. Az Elismerő Oklevelet Sásd város 25 éves jubileumi 
ünnepsége keretében szeretné majd átadni.
Március 28-án a lakosság részére újabb rendkívüli polgármesteri tájékoztatót adott ki az ekkor 
életbe léptetett országos kijárási korlátozás szabályairól. Ezzel kapcsolatosan azonnali hatállyal 
lezárta a fonyódligeti ifjúsági tábort és az alsóőrsi önkormányzati üdülőt.
A nehéz helyzetbe került vállalkozókat azzal segítette, hogy a 2020. április 1. napjától az 
országos veszélyhelyzet fennállásáig az egyedi közterület-használati engedéllyel rendelkezők 
díjfizetési kötelezettségét, továbbá az önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségek bérleti jogával 
rendelkező magánszemélyek, egyéni vállalkozók bérleti díj fizetési kötelezettségét elengedte, 
függetlenül attól, hogy üzletük működik-e a veszélyhelyzet fennállása alatt, vagy sem.
Április 2-án a képviselő-testület hatáskörében eljárva jogszabályi kötelezettség alapján 
felülvizsgáltatta a közbeszerzési szabályzatot. Szükség szerint módosította, melyről határozatot 
is hozott.
Április 3-án a MEX Rádió keretében kezdődött a „Hála Taps” műsor, melyet a Deák tér 
közelében lakók élőben is hallhattak.
Áprilisban több alkalommal fertőtlenítették a forgalmasabb közterületeket.
Április 8-án tájékoztatót küldött a képviselő-testületi tagok részére a koronavírus miatt 
szükségessé vált költségvetés módosításával kapcsolatosan. A vírus által eddig okozott 
többletkiadás 1,5 mFt volt. A gépjárműadó-bevétel elvonása a kormányzati döntés alapján 9,5 
mFt. Ez összesen 11 mFt, ami 15.400 eFt-ra emelkedett.
A sásdi önkéntesek jóvoltából több helyen volt látható a városban a húsvéti készülődés.
Április 9-én a képviselő-testület tagjainak tájékoztatásával egyidőben módosította az 
Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletét. Az Újtelepen folytatták a kátyúzást. 
Értesítette a lakosságot arról, hogy a veszélyhelyzet ellenére önkormányzati tulajdonú, illetve 
az önkormányzati együttműködéssel folyó fejlesztési beruházások folynak a városban.
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Ilyen az „Általános iskola tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése ” című pályázat, 
ami 444.700.00,-Ft-ból valósul meg. Több alkalommal egyeztetett Kovács Lilla igazgató 
asszonnyal, az Önkormányzat a maga részéről minden kérésnek eleget tett. Megköszönte a Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nek a segítséget. Elmondta, hogy az önkormányzat segítséget 
nyújtott az iskolai gyermekfelügyeletnél, mivel az iskola a bontási munkák miatt nem tudta 
biztosítani a felügyeletet. Ezért az ÁMK Közösség Házában volt helyileg az iskolai 
gyermekfelügyelet.
A sásdi tanuszodai építkezésnél belső munkálatok folytak. Kihordásra kerültek az önkéntesek 
által készített maszkok.
Április 16-án hozott határozat alapján megnövelték az óvodai csoportok létszámát. 
Megköszönte Gálné Banizs Gabriella igazgatónak és az óvoda dolgozóinak segítő 
közreműködését. Hirdetményben tájékoztatta a helyi (ős) termelőket értékesítési célú 
közterület-használatának rendjéről a koronavírus okozta veszélyhelyzet fennállása alatt. A 
Sásdon lakóhellyel rendelkező magánszemélyek az általuk megtermelt terményeiket és egyéb 
mezőgazdasági termékeiket a veszélyhelyzet fennállásáig egyedi közterület-használati 
engedély nélkül, térítésmentesen árusíthatták hétköznaponként 7-11 óra között a Hősök tere 
üzletsora mögötti parkolóban és a Rákóczi u. 20. kínai üzlet előtti parkolóban.
A Fáy A. utcában folytatódtak az útfelújítási munkák. Ezen a napon pályázatot nyújtottak be 
belterületi út és járda felújítására.
Nagy Szilvia a Család- és Gyermekjóléti Központ vezetőjének közreműködésével 
élelmiszercsomagok kerültek kiosztásra sásdi rászoruló családok részére. Támogatási 
szerződést kötött a Vöröskereszt Bm. Szervezetével. Orsós József az Önkormányzat 
tulajdonában lévő gépkocsival a sásdi Frisspékség felajánlásával naponta pékárut szállított a 
sásdi rászoruló családok részére.
Április 17-én a Pappas Autó Magyarország Kft. felajánlásából egy Mercedes Citan gépjárművet 
vehetett át az önkormányzat. A veszélyhelyzet ideje alatt nagy segítséget jelentett a szállítási 
feladatokban, pld. az ebédhordásban vagy élelmiszercsomagok kiszállításában. Ezen a napon 
ismét szájmaszkokat juttattak el a sásdi háztartásokba.
A Közösségi Ház kényszerű bezárása miatt elrendelte a Ház kifestését. Továbbá kifestésre 
került a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti épületben lévő irodahelyiség is, ahol a Somix Zenekar 
próbákat tart.
Megkezdődött a Sásdi Szociális Szolgálat előtt a parkosítás, térkövezés, valamint az Újtemető 
rendbetétele. Megköszönte a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. dolgozóinak, illetve 
Vámosi Lászlónak, a sásdi temető gondnokának a munkáját.
Április 21-én a Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület tagjai felújították a város köszöntő 
tábláit a 66.sz. főútvonal mentén. Mindenkinek megköszönte a munkáját, aki ebben részt vett. 
Április 23-án Székely Szilárd képviselő úr jelezte, hogy Hömyéken a szőlőhegyre vezető út egy 
szakaszon beszakadt. Merk Zsolt ügyvezetővel személyesen a helyszínen jártak, ezután a Kft. 
dolgozói a hibát elhárították.
Ezen a napon a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott a szociális étkeztetés 
tárgyában annak térítési díjairól. Ezzel kapcsolatban szükséges volt a „Szociális és 
gyermekvédelmi ellátásárokról és szolgáltatásokról” szóló rendeletet módosítani. Úgyszintén 
határozatot hozott a képviselő-testület hatáskörében eljárva a Sásdi Általános Művelődési 
Központ Óvodája és Bölcsődéje intézményegység 2019. évi bölcsődei működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról.
Ebben az időszakban a város több pontján utcadíszek kerültek kihelyezésre. Véleménye szerint 
fontos, hogy minél több szép és jó ötlet valósuljon meg a településen. Ha ezeket az emberek 
megszokják, akkor talán majd kevésbé fogják megrongálni.
Április 27-én véradást tartottak a Közösségi Házban a Vöröskereszt Bm. Szervezete és az 
Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében.
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Elmondta, hogy a közfoglalkoztatottak részére új munkaruhákat adtak át. Április 28-án 
határozatot hozott arról, hogy az óvodában és bölcsődében még szélesebb körben biztosítják a 
gyermekfelügyeletet.
Ezekben a napokban folytatták a közösségi terek fertőtlenítését, a zöldterületek gondozását s az 
Arad utcai ingatlan előtti térkövezést.
Április 30-án a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott a sásdi központi 
háziorvosi ügyelet feladat-ellátási szerződésének meghosszabbítása tárgyában. Az ügyeleti 
ellátásra vonatkozó szerződést a SPED-MED Kft-vel szeptember 30. napjáig 
meghosszabbították.
Május 1-én zenés, autós felvonulást szerveztek a városban, melyről az országos média (RTL 
Klub) és a regionális televízió (Pannon Tv) is tudósított. Véleménye szerint és mások 
visszajelzése alapján nagyon jól sikerült rendezvényről beszélhetnek. Mindenkinek 
megköszönte a segítségét, közreműködését, aki ebben részt vett. Az önkormányzat új zászlókat 
rendelt.
Május 2-án az újtelepi önkéntes csoport parkosítást szervezett a Jókai és Rózsa utcai kanyarban, 
melyen személyesen is részt vett. Megköszönte Orsós Józsefnek és az önkénteseknek a segítő 
munkájukat.
Május 4-én véget ért a kijárási korlátozás. A központi rendelkezéseken felül helyi változás az 
volt, hogy május 6-tól újra látogatható lett valamennyi játszótér és a Fáy A. utcai sportpark.
A pénteki napokon üzemeltetett sásdi piac tartását 2020. május 15-től engedélyezte. 
Meghatározásra került az is, hogy 9.00 óra és 10.00 óra közötti időben kizárólag 65 év feletti 
személyek látogathatták a piacot. Rendeletet alkotott a piac nyitvatartásának és működésének 
átmeneti rendjéről.

Székely Szilárd képviselő 14 óra 39 perckor megérkezett a testületi ülésre.

Dr. Jusztin" er János polgármester elmondta, hogy május 4-én kitisztításra került a Kaposvári 
útról a Hömyékre vezető út melletti árok.
Ugyanezen a napon az újtelepi önkéntesek a Jókai utca végén, Dombóvár irányába parkosítást 
végeztek.
Május 7-én írásban tájékoztatta a képviselőket az aktuális dolgokról, intézkedésekről.
Május 11-én a Deák téri játszótéren a homokozóba kicserélték a homokot. Az önkormányzat a 
Deák téri és a Fáy A. utcai játszótérre új csúszdákat és hintákat rendelt.
Május 12-én a közfoglalkoztatottak számát 5 fővel megemelték, így már 25 fő dolgozhatott. 
Tervei szerint szeretné még emelni a létszámot, az önkormányzatnak ez 700 eFt-os 
többletköltséget jelentene.
Május 13-án módosította a fiatalok lakáshoz jutásának támogatásáról szóló helyi rendeletüket, 
mely szerint a támogatás összegét 200.000,-Ft-ra, a jogosultsági korhatárt pedig 45. életévre 
emelte.
A Sásdi Romákért Egyesület részére 50.000,-Ft egyszeri vissza nem térítendő támogatást 
biztosított.
Május 13-14-én a Vöröskereszttel együttműködésben 100 család részére biztosítottak tartós 
élelmiszercsomagot. Megköszönte a Család- és Gyermekjóléti Központ dolgozóinak a 
közreműködését.
Az MSB Zrt-vel tárgyaltak a Baranya Paktumhoz készülő befektetésösztönzési, 
gazdaságfejlesztési, stratégiai akciótervről. Ezen a tárgyaláson Alpolgármester Úr képviselte az 
Önkormányzatot. Ezen a napon polgármesteri megbeszélést tartott a magyarhertelendi üdülő 
tulajdonrészének értékesítésével kapcsolatban az érintett tulajdonosi önkormányzatok 
polgármestereivel.
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Május 15-én felértékeltette a volt gyakorlókért (Sásd külterület 011/3. hrsz.), az alsóőrsi üdülő 
(Alsóőrs belterület 596. hrsz.) és a Sásd, Pozsony u. 9. szám alatti (Sásd belterület 248.hrsz.) 
ingatlanokat. A felértékelés szerint a gyakorlókerti ingatlant 935 eFt-ra, az alsóőrsi üdülőt 21 
mFt-ra és a Sásd, Pozsony u. 9. szám alatti ingatlant 10 mFt-ra értékelték. A gyakorlókerti 
ingatlan értékesítése folyamatban van. Az ajánlat megérkezett, melyet továbbított a testületi 
tagok részére.
Május 16-án a sásdi önkéntesek a Sásd, Rákóczi u. 20. szám alatti társasház előtt és az Anna 
utca sarkán lévő területeken parkosítottak, így a Rákóczi utcai parkoló melletti rész környezete 
is megújult.
Május 18-án a képviselő-testület hatáskörében eljárva a Hegyháti Szociális Alapellátási 
Központ részére a támogató szolgálat és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális 
szolgáltatások 2020. évi működéséhez 600.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított. 
A Rákóczi úti parkolónál szegélyt építettek az újonnan kialakított kavicsos járdaszigetnél. 
Május 18-án értékesítésre került az önkormányzat tulajdonában álló traktor és pótkocsi 1.300 
eFt értékben.
Május 21-én a Sásdiak Önkéntesen Sásdért tagjainak összefogásával megújult a Deák téri 
játszótér környezete. Ugyanezen a napon megállapodott a bikali polgármesterrel az Opel Vivaro 
kisbusz értékesítéséről 2,5 mFt értékben, ennek részleteiről korábban tájékoztatta a testületi 
tagokat.
Május 25-én kihelyezésre került a csúszda a Deák téri játszótéren.
A TF-Center Kft-vel aláírásra került a Sásd város belvárosi térfigyelő IP kamerarendszer 
kialakítási munkák teljes körű kivitelezésével kapcsolatos szerződés. Tájékoztatta a testületi 
tagokat Szíjártó Tibor sásdi lakos kérelmével kapcsolatban. Az ingatlanokra elkészíttette az 
értékbecsléseket.
A képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott, melynek értelmében a Sásd Város 
Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2019. évi ellátásáról szóló átfogó 
értékelést, a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ elmúlt évi működéséről szóló beszámolót 
elfogadta. Határozatot hozott a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulási Tanácsába tag 
delegálásáról, mely szerint a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában 
2020. május 25-től Sásd várost az önkormányzati választási ciklus végéig delegáltként Dr. 
Jusztinger János képviseli.
A képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott az önkormányzat 2020. évi 
költségvetéséből az önkormányzati és intézményi -  nem köztisztviselő és nem pályázati 
forrásból, álláshelyen foglalkoztatott -  aktív dolgozók számára bruttó 100.000,-Ft cafeteria 
juttatásáról. Határozatot hozott a Fonyódligeti Ifjúsági Tábor és Alsóörsi üdülő 2020. július 1- 
i megnyitásáról.
Május 27-én a kaposvári Csiky Gergely Színház művészei zenés előadást tartottak a 
Szoborkertben. A képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott az 
önkormányzatok rendkívüli támogatása című pályázat benyújtásáról. Ez ügyben segítséget kért 
a Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetségétől is.
Május 28-án az újtelepi önkéntes csoport a Hősök terén működő üzlettulajdonosokkal 
parkosítást szerveztek a II. világháborús emlékmű környékén.
Május 29-én levelet írt a Dél-Dunántúli Vízügyi Igazgatóságnak a Gödrei-vízfolyás 
karbantartási munkáival kapcsolatban.
Június 2-án a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott a Közösségi Ház 
épületében található tornacsarnok és öltözők sport célú használatával kapcsolatban, így az 
amatőr sport, szabadidős sport és tömegsport célú edzés, továbbá a tornacsarnokban 
sportrendezvény tartása nézők nélküli, zárt körülmények között a továbbiakban megtartásra 
kerülhetnek.
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Június 3-án a Szociális Társulás Tanácsa ülésezett. A Tanács elfogadta a Társulás 2019. évi 
költségvetési beszámolóját. A Tanács döntött a Szolgálat alkalmazottainak cafeteria- 
juttatásáról, továbbá az intézményvezető beszámolt a Szolgálatnál végzett hatósági 
ellenőrzésről.
Június 4-én a Magyar Falu Program keretében elnyert játékok megérkeztek a sásdi óvodába, 
így új játszótér épül az óvoda udvarán. A játszótér átadására várhatóan szeptember elején kerül 
sor. A játszótér köré kerítést kell majd építeni.
Június 5-7. napokon teljes útzár volt a 611. sz. főút Dombóvár felöli vasúti átjárónál. A sásdi 
polgárőrök ügyeletet tartottak. Megköszönte a segítségüket.
Elmondta, hogy a vírushelyzet alatt a sásdi polgárőrök és a közfoglalkoztatottak részére 
biztosították a napi egyszeri étkezést.
Június 7-én a sásdi önkéntesek Hömyéken virágosítást szerveztek.
Június 10-én elkezdődött az új játszótér telepítése a sásdi óvodában.
A testületet levélben tájékoztatta a költségvetést nem érintő hivatali új gépkocsi beszerzésének 
szükségességéről.
Június 11-én a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott az önkormányzat 
tulajdonát képező Opel Vivaro gépjármű értékesítéséről 2.500 eFt értékben.
Június 13-án a Sásdi Általános Iskolában ballagási ünnepségen vett részt. Az önkormányzat 
nevében Pálfi Marcell és Horváth Máté ballagó diákok részére Sásd város kiváló tanulója 
címmel elismerő oklevelet és könyvutalványt adományozott.
Június 15-én elkészült a város új honlapja, melyet a TF-Center Kft. készített el.
Június 15-16-án volt a lomtalanítás, a következő lomtalanítás pedig szeptember 21-én és 
szeptember 24-én lesz.
Június 16-án visszaadták a Pappas Autó Magyarország Kft-nek az Önkormányzat részére 
biztosított Mercedes Citan gépjárművet.
Június 17-én a képviselő-testület hatáskörében eljárva határozatot hozott az alsóörsi üdülő 
július 1. napjával történő megnyitásáról.
Elmondta, hogy a kormány június 18-ai hatállyal visszavonta a március 11-én elrendelt 
országos veszélyhelyzetet. Elmondta, hogy sikeresen pályáztak a települési fásítási programra, 
ennek keretében a Hömyékre vezető járda mellett ezüst hársfa csemetéket tudnak majd ültetni. 
Megköszönte Székely Szilárd képviselő úrnak ebben nyújtott segítségét.
Június 22-én aláírásra került a módosított támogatási szerződés, mely szerint az újtelepi 
sportpályára biztosítják a játszótér megépítését, a faház felújítását, parkoló építését.
Június 24-én megvásárlásra került az új Opel személygépkocsi 7 mFt értékben.
Június 25-én az újtelepi önkéntes csoport az I. világháborús emlékműnél és a Városháza 
területén parkosítottak, virágokat ültettek.
Június 26-án a Baranya Megyei Önkormányzat elnökének felkérésére a közgyűlés 
dísztermében az országgyűlési képviselőnk, a kormánymegbízott úr és a megye városainak 
polgármesterei előtt számolt be a sásdi jógyakorlatokról, a helyi gazdaság fejlesztését célzó 
önkormányzati beruházásokról, a jövőbeni tervekről, továbbá a megyével, illetve a 
kormányzattal való összehangolt cselekvésre hívta fel a figyelmet. A közgyűlésen részt vett 
Urvald Péter alpolgármester és Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok is.
Június 29-én a Közösségi Házban megbeszélést tartottak a város 25 éves jubileumi 
ünnepségével kapcsolatos programtervezetről. A tervek szerint a program szeptember 14-én 
kezdődne fotókiállítással és a fotópályázat eredményhirdetésével. Szeptember 15-én 
városismereti élménytúra és csapatverseny lenne. Szeptember 16-án honismereti előadás lenne 
a Történeti Tékában, utána a Somix zenekar koncertje. Szeptember 17-én szabadtéri 
kamarakoncertek lennének a város több helyszínén a Sásdi Zeneiskola közreműködésével 
(Sportpálya, Deák tér, Szoborkert, Közösségi Ház). Szeptember 18-án kerülne sor a Vidám 
Kórusok Találkozójára, meghívnák a Vivat Bacchus együttest is.
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Ezt követően dr. Fülöp Péter Úr az EMMI művészeti, közművelődési és közgyűjteményi 
ügyekért felelős helyettes államtitkára lesz a vendégük. Elmondta, hogy a Vidám Kórusok 
Találkozójának megszervezéséhez 2,5 mFt-ra nyújtották be a pályázatot. Az idei évi 
költségvetésükben 1.600 eFt-ot különítettek el erre a célra. Szeptember 19-én, szombaton lenne 
a zárónap. Erre a napra szeretné meghívni Dr. Őri Lászlót, a Baranya megyei Közgyűlés 
elnökét; Dunai Pétert, a Baranya megyei Közgyűlés alelnökét és Nagy Csaba országgyűlési 
képviselőt. A tervek szerint zenés ébresztővel indulna ez a nap, déltől főző verseny, majd a 
Szoborkerttől mazsorettek felvonulása következne a Sásd Városi Koncert Fúvószenekar 
kíséretében. A helyi fellépők mellett három sztárvendég is fellépne ezen a napon. Az esti 
órákban lenne az ünnepi testületi ülés, ahol a kitüntetések átadására kerülne sor.
Június 29-én az ügyelet üzemeltetésével kapcsolatosan új szolgáltatóval tárgyalt. Jelenleg erre 
vonatkozólag három ajánlat van.
Június 30-án egyeztetett a közbeszerzési szakértővel az ügyeletről és a bölcsődei pályázatról. 
Ezen a napon tartották a Népjóléti Bizottság és GYEP bizottsági üléseket.
Július 1-én mobilklíma beszerzéséről intézkedett a Közösségi Házban, ez évek óta problémát 
jelentett.
Július 2-án tartották a Pénzügyi Bizottság ülését, ahol átbeszélték a testületi ülés napirendi 
pontjait.
Július 7-én tájékoztatták a lakosságot a Sásd, Kossuth L. utcai új ivóvízvezeték élő gerincre 
való rákötése miatt a Kossuth L., Petőfi S. és Szent Imre utcákban lévő vízszünetről.
Július 7-én megalakult Sásd Város Idősügyi Tanácsa.
Július 8-ára tervezett szúnyoggyérítést nem hajtották végre. Az Önkormányzat a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság felé jelezte a problémát.
Elmondta, hogy az ügyeleti ellátásra a SPED-MED Kft-vel megkötött szerződés szeptember 
30-án lejár. Ezzel kapcsolatosan július 14. napjára összehívta az ügyeleti ellátásban résztvevő 
polgármestereket. Ismertetésre kerül majd a három szolgáltatótól érkezett ajánlat, ebből az 
egyik ajánlattevő a jelenlegi szolgáltató.

Aktuális pályázati információk:
A fedett piac megvalósítása és a városközpont megújítása című pályázattal kapcsolatban 
elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás előkészítése jelenleg is folyik, amit majd feltételesen 
lehet kiírni. Valószínű, hogy télnél előbb a beruházás nem fog elkezdődni.
A GYEP-es pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a megvalósítás időszakát 2022. december 
31 -ig meghosszabbították.
Az EFOP-1.5.3. pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy hosszabbítási kérelmet kell 
benyújtani, előkészítés alatt van, mert hátra van még egy meg nem valósított tevékenység.
Az EFOP-2.1.2. GYEP Infra pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy ez a pályázat a 
közbeszerzési eljárás miatt nagyon elhúzódott, így 2020. december 31-re módosították a 
megvalósítás határidejét. Az eszközbeszerzés része lezárult, az építés része (sportpálya, faház 
felújítása és a játszótér telepítése) most kezdődik. A munkaterület átadására 2020. július 13-án 
kerül sor. A kivitelezés határideje november 15. Kivitelező a Sásdi Mind-Ép Kft. lesz.
Az EFOP-3.9.2. pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy itt a különböző képzésekre vonatkozó 
pályázatokról van szó. Várhatóan 2021. február 28. lesz a befejezési határidő.
A Leader-Gasztro pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy ebből a szeptemberi rendezvényhez 
hozzájárulnak.
A sportpark hivatalos átadására 2020. július 17-én kerül sor.
A Magyar Falu Program keretében elnyert óvodai eszközök telepítésre kerültek. Folyamatban 
van a pályázat elszámolása.
A kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban elmondta, hogy a járványhelyzet miatt elhúzódott 
az engedélyezési eljárás. A közeljövőben várható a rendszer telepítése.
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A TOP pályázat keretében az új bölcsőde építésével kapcsolatban elmondta, hogy hatályos a 
támogatási szerződés. A helyszíne jelenleg a Pozsony u. 9. szám alatti önkormányzati ingatlan. 
A településfásítási program keretében 20 db ezüst hársot nyertek, ezek a fák az újonnan épített 
hömyéki járda mellett kerülnek majd elültetésre.
A Magyar Falu Programban pályáztak komplex orvosi rendelő építésére, járdára és 
útfelújításra. Civil pályázat keretében lehetőség van buszbeszerzésre, eszközbeszerzésre, 
Deutsch Klub részére sátor beszerzésére, továbbá a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti 
önkormányzati ingatlan felújítására.
Valószínű, hogy nem valósul meg, de tartaléklistán szerepel: a rendelő építése, a járda és 
útpályázat.
Elmondta, hogy a BM által meghirdetett pályázatok kapcsán „Önkormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések támogatására” pályázat benyújtására van lehetőség. A pályázati alcélok 
között szerepel ,,c) Belterületi utak, járdák, hidak felújítása”. A pályázathoz 15 % önerő 
szükséges. Mindenképp rövid szakaszú utcáról lehet szó. A Petőfi S. utcára gondolt.
Javasolta a testületnek a pályázat benyújtását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

81/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű 
pályázatra. A tervek szerint a pályázati forrásból a Petőfi S. u. (153.hrsz.) 
útburkolatának felújítása valósul meg.
A felújítás teljes költsége 11.797.029,-Ft. A pályázathoz szükséges önerő 
2.949.257,-Ft, mely összeget a képviselő-testület ez évi költségvetése terhére 
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a pályázat benyújtására és a 
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2020. július 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a térfigyelő kamerarendszer szabályos üzemeltetése 
csak a rendőrség bevonásával lehetséges. Beszélt a Sásdi Rendőrőrs parancsnokhelyettesével. 
A kamerarendszer működtetésével kapcsolatosan helyi rendeletet kell majd alkotni, melyben 
meghatározásra kerülnének a kamerák felszerelési pontjai. A rendőrséget jelölnék ki 
üzemeltetőnek, a karbantartási költségeket viszont az önkormányzat viselné.
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Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az eltelt időszakban figyelemmel 
kísérték a város ügyeit, a tájékoztatásokat. Megköszönte Polgármester Úrnak, Alpolgármester 
Úrnak a munkáját, és mindazon személyeknek, akik a város zökkenőmentes működtetésében 
részt vettek.

Dr. JusztinL!er János polgármester javasolta a testületnek a polgármesteri beszámoló 
elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

82/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyólag tudomásul 
veszi a polgármester beszámolóját a veszélyhelyzet időszakában hozott 
döntésekről a becsatolt írásos előteijesztésben foglaltak szerint és az aktuális 
pályázati információkról.

2./ Sásdi Őszidő Klub és Sásd Város Idősügyi Tanácsának kérelme működési
támogatásra
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés -  a kérelemről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy július 7-én megalakult a Sásd Város 
Idősügyi Tanácsa. A Kormány mellett is tevékenykedik ilyen tanács, az országban 15 
megyében működik Idősügyi Tanács. A helyi idősügyi tanácsok feladatai általában: az idősek 
életkörülményeit közvetlenül érintő helyi jogszabályok, illetve más döntések előkészítésének 
szakaszában állásfoglalás kialakítása, javaslattétel a tervezett intézkedéssel kapcsolatban, 
konzultáció kezdeményezése a végrehajtás tapasztalatairól; az időseket érintő problémák 
összegyűjtése, továbbítása a helyi szervezetek részére; konzultációk és programok 
kezdeményezése az idősek érdekeinek képviselete érdekében; az idős korosztály 
önszerveződésének támogatása. A tanács rendszeresen ülést tart. Pályázati felhívást tettek 
közzé az Idősbarát Önkormányzat Díj elnyerésére, amire szeretnének pályázni.
Sásd Város Idősügyi Tanácsának elnöke a mindenkori polgármester: Dr. Jusztinger János. 
Alelnöke: Vicze Dezső. Tagjai: Bódog Vilmosné, Rabkovácsné Zemplenszky Judit és Szabó 
János.
A Sásd Város Idősügyi Tanácsától eszközfejlesztési kérelem érkezett, melynek értelmében a 
Sásdi Őszidő Klub tagságának működési feltételeihez kértek támogatást. Szükségük lenne 
laptopra, hangfalra, fényképezőgépre, szabadidős tevékenység eltöltéséhez: anyanyelvi 
fejlesztőre, logikai játékokra, készségfejlesztőkre, kézműves tevékenységhez szükséges 
eszközökre, mozgásfejlesztő eszközökre, programokra.

12



Úgy gondolta, hogy az önkormányzat által a polgármester személyes használatára biztosított új 
laptopot felajánlja az Őszidő Klub részére, továbbá 200.000,-Ft összegű támogatást javasolt a 
további eszközök beszerzéséhez.

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

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

83/2020. < VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Őszidő Klub és Sásd 
Város Idősügyi Tanácsának eszközfejlesztési kérelme alapján az ÁMK 
Művelődési Központ és Könyvtára 2020. évi költségvetését az önkormányzat 
éves költségvetési tartaléka terhére 200.000,-Ft-tal megemeli céljelleggel. A 
céltámogatást az intézmény ezen összeg erejéig köteles az intézmény keretében 
működő Sásdi Őszidő Klub és Idősügyi Tanács kérelemben megfogalmazott 
eszközfejlesztésére fordítani.
A polgármester a pénzbeni támogatáson felül 1 db laptopot is átad az intézmény 
használatába az említett szervezet részére.

Határidő: 2020. július 25.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 3./ és 4./ 
napirendi pontot tárgyalják együtt.

A képviselő-testület a javaslatot egyhangúlag elfogadta.

3. / Sásd Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

4. / Beszámoló az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítéséről,
zárszámadási rendelet elfogadása 
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés -  a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet módosításáról, a 
zárszámadás rendelet tervezetéről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az írásos előtelj esztést mindenki kézhez 
kapta. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítására azért van szükség, hogy a zárszámadás 
elfogadása előtt a tényekkel összhangba kerüljön a 2019. évi költségvetés.
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Azért nincs összhang a terv és a tény között, mert az önkormányzatnak sok pályázata elhúzódik, 
ennek kapcsán a kifizetés a következő évre áthúzódik. A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 
napirendi pontokat.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, nagy biztonsággal zárták az 
évet, 20.764 eFt összeget hoztak át erre az évre, ebből kb. 5 mFt-ot költöttek, tehát az 
önkormányzatnak 15 mFt maradványa van. A Pénzügyi Bizottság a napirendi pontok 
megtárgyalása után mindkét napirendi pontot elfogadásra javasolja.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a bevételeket alultervezték, a lehető 
legoptimálisabb kifutásra tervezték a pályázatokat. Amennyiben valamelyik pályázat nem 
valósul meg, akkor ebben a helyzetben az önerő nem kerül felhasználásra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a helyi adóbevételek alakulása a 8. sz. mellékletben 
láthatók. Ez annak is köszönhető, hogy a vállalkozások száma megnövekedett, így nagyobb az 
adóbevétel is. Továbbá jobban odafigyelnek a hátralékok behajtására. Elmondta, hogy a 
központi költségvetés 9,5 mFt-ot már elvitt a gépjármű adóbevételből, ez sajnos jövőre is így 
lesz.
A zárszámadási rendelet kötelező mellékleteként csatolásra került a kormányrendelettel 
kapcsolatos aláírt jegyzői nyilatkozat. Ilyen nyilatkozatot valamennyi költségvetési szerv 
vezetőjének kell tennie (ÁMK, Család- és Gyermekjóléti Központ). Elmondta, hogy a 
hivatkozott szabályzatok rendelkezésre állnak.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a 2019. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló beszámoló elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

84/2020. (\  11.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2019. évi 
költségvetésének teljesítéséről szóló polgármesteri beszámolót a csatolt írásos 
előterjesztésben foglaltak szerint és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján, 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester kérte, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 
szóló rendelet módosítását a kiadott írásos előterjesztés szerint fogadja el.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

8/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete

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

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Dr. Jusztinger János polgármester kérte, hogy az Önkormányzat 2019. évi költségvetés 
teljesítéséről szóló rendeletet a kiadott írásos előterjesztés szerint fogadja el, alkossa meg.

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

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

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének

9/2020. (VII. 10.) önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./ Beszámoló az Önkormányzatnál 2019. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső 
ellenőrzés rendszeréről 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  a 2019. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot 
mindenki kézhez kapta.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, mit jelent a jelentésben szereplő "átlagos" eredmény?

Dr. Ka'don Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy "jó" minősítést jelent.

Dr. Jusztinizer János polgármester javasolta a testületnek az írásos előterjesztés elfogadását.
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Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

85/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az Önkormányzatnál 2019. évben végzett 
belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzés rendszeréről adott jegyzői jelentést, 
beszámolót elfogadta.

Határidő: értelemszerű 
Felelős : Dr. Kajdon Béla jegyző

6./ Sásd Város Önkormányzatának »azdasá»i programja 2020-2024.
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés -  az Önkormányzat gazdasági programjáról -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztiniíer János polgármester elmondta, törvényi kötelezettségének eleget téve 
elkészítette a gazdasági programot, melyet mindenki írásban kézhez kapott. Kiemelte, hogy az 
elkövetkező 5 évben egy olyan programnak kell hitet tennünk, amely a város járás- és 
térségközponti rangjához méltó fejlődési pályára kerülésének szilárd alapja lehet. A település 
sikerének kulcsa, ha azt -  a megyei önkormányzattal és a központi kormányzattal való 
kapcsolódási pontokat megtalálva, valamint a többi szereplővel való összehangolt cselekvéssel 
-  gazdasági értelemben is felhelyezzük a megye térképére. Csak így találhatjuk meg a 
szükséges fejlesztési forrásokat úgy, hogy az egész Hegyhát javára váljék.
Úgy gondolja, Sásd számára az út a jövőbe csak az lehet, hogyha a kapcsolódási pontokat 
megtalálják. A saját fejlesztési igényeiket bele kell illeszteni egy nagyobb egészbe, mert 
máshogy nem tud működni.
A II. b. Fejlesztési célok, járási fedett piac, zöldváros kialakítása, bölcsőde építése, új orvosi 
centrum létesítése, Kossuth L. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlan felújítása, járási 
tanuszoda építésének befejezése, a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti ingatlan felújítása, a Rákóczi 
F. u. 25. szám alatti önkormányzati épület felújítása, belterületi vízelvezető rendszer felújítása, 
térfigyelő kamerarendszer kiépítése, víziközművek részleges rekonstrukciója, új kút fórása, 
belterületi utak felújítása. A regionális kerékpárút kiépítésének Sásdon áthaladó szakaszával 
kapcsolatban elmondta, hogy három változat közül azt a változatot választotta, amely útvonal 
Sásdot érinti. A célok között található a garázssorok építése, a játszóterek felújítása, a 
sportpálya épületének felújítása, az önkormányzati ingatlanok akadálymentesítésének 
folytatása.
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Pál Csaba képviselő döbbenten látta, hogy a listán szereplő 176 járás közül Sásd a 172. helyen 
van.

Székely Szilárd képviselő elmondta, Sásd fekvése közlekedési szempontból jó helyzetben van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, mindenképp fontos volt, hogy Sásd város járási központ 
lett.

Székely Szilárd képviselő elhagyta az üléstermet.

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, annak idején amikor Nagy Csabával, a közgyűlés 
elnökével először tárgyalt, akkor azt mondta, hogy Sásdon mindez hosszú távú folyamat lesz. 
Nagyon fontos egy nagy beruházás, amely a környékbeli falvakat is összefoghatja. Ha a 
fejlesztési célokban felsoroltak megvalósításra kerülnek, akkor elképzelhető, hogy Sásd majd 
nem a 172. helyen lesz.

Dr. Jnsztinger János polgármester javasolta a testületnek a kiadott program elfogadását.

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

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

Sásd Város Kénviselő-testületének 
86/2020. (VII.09.1KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzatának gazdasági 
programja 2020-2024. időszakra a „A fejlődő és szolgáltató település 
programja” címmel a polgármester előterjesztésében elfogadta.

Határidő: folyamatos
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

7./ Közös tulajdonban lévő ingatlanrészek tulaj dón jogának ingyenes átruházása 
(Oroszló-Magyarhertelend, Fonvódlieetl 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  a szerződés-tervezetekről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a testület tagjai 2018. évben 
Magyarhertelenden megtekintették az önkormányzati üdülőt. Az üdülő tekintetében Sásd 
városának 72,1 % tulajdoni része van. Megállapították, hogy a veszélyes fák miatt is az üdülő 
teljes felújításra szorul.
Több megoldás is felvetődött, de több település sem értett egyet az értékesítéssel, így az 
értékesítés meghiúsult. A koronavírus-járvány ideje alatt összehívta az érintett 
polgármestereket és ismételten látogatást tettek Magyarhertelenden.
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Ott arra a megállapodásra jutottak, hogy Sásd városa átadja a magyarhertelendi üdülőben lévő 
tulajdonrészét Oroszló községnek, cserében Sásd a fonyódligeti ifjúsági táborban és a lapos 
tetős üdülőben lévő oroszlói tulajdonrészt kéri. Oroszló községnek a fonyódligeti lapos tetős 
üdülőben 7 %-a, az iijúsági táborban pedig 9,8 % tulajdonrésze van.

Székely Szilárd képviselő visszaérkezett a testületi ülésre.

Dr. Jusztinoer János polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos szerződés- 
tervezeteket ügyvéddel elkészíttették, amelyet az érintett tulajdonosok testületéi már 
elfogadtak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, korábban már szó volt cseréről, de nem sikerült. A mostani 
tárgyalás eredménnyel járt, Magyarhertelenden az egyezség megszületett.
A testületnek három határozatot kell majd hoznia. Az egyik határozat arról szól, Sásd városa 
átadja a magyarhertelendi üdülőben lévő tulajdonrészét Oroszló községnek. Cserébe Oroszló 
község lemond Sásd város javára a fonyódligeti két ingatlanban lévő tulajdonrészéről. A 
szerződés feltétele, hogy ezeket az ingatlanokat 15 évig nem értékesíthetik azért sem, mert az 
ingatlanok továbbra is közfeladatot látnak el.
A harmadik határozat arról szól, hogy a testület tudomásul veszi a falvak tekintetében, hogy 
Oroszló község a Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlanban lévő tulajdonrészét átengedi a falvak 
részére, cserében a falvak lemondanak a magyarhertelendi üdülőben lévő tulajdonrészeikről.

Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt szerződés-tervezet elfogadását.

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

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

Sásd Város Ké viselő-testületének 
87/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban betelj esztett 
szerződéstervezetet ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról változtatás 
nélkül elfogadja az alábbiak szerint:

a) Oroszló Község Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartásban a Fonyód 
belterület 10131. hrsz. szám alatt felvett, kivett üdülőépület, udvar 
megnevezésű, 736 m2 területű, természetben 8642 Fonyód, Mecsek u. 24. 
szám alatt található ingatlanból 700/10000 tulajdoni hányadát, valamint 
ingatlan-nyilvántartásban a Fonyód belterület 10132/1. hrsz. alatt felvett, 
kivett üdülőépület, udvar megnevezésű, 375 m2 területű, természetben 8640 
Fonyód, Mecsek u. 25. szám alatt található ingatlanból az önkormányzat 
tulajdonát képező 980/10000 tulajdoni hányadát ingyenes átruházási 
szerződéssel Sásd Város Önkormányzatának tulajdonába adja a 
szerződésben meghatározott feltételekkel és az itt megjelölt jogszabályok 
felhatalmazása alapján.
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b) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló szerződés aláírására.

Határidő: július 25.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt szerződés-tervezet elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
88/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban beterjesztett 
szerződéstervezetet ingatlan tulajdonjogának ingyenes átruházásáról változtatás 
nélkül elfogadja az alábbiak szerint:

a) Sásd Város Önkormányzata az ingatlan-nyilvántartásban a Magyarhertelend 
belterület 42. hrsz. alatt felvett, kivett hétvégi ház, udvar megnevezésű 440 
m2 területű, természetben 7394 Magyarhertelend, Ibolya u. 3. szám alatt 
található ingatlanban nyilvántartott 721348/1000000 tulajdoni hányadát 
Oroszló Község Önkormányzata tulajdonába adja az ingyenes átruházási 
szerződésben meghatározott feltételekkel és az itt megjelölt jogszabályok 
alapján.

b) A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az ingatlan 
tulajdonjogának ingyenes átruházásáról szóló szerződés aláírására.

Határidő: július 25.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt szerződés-tervezet elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
89/2020. VII.09. ) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásos előterjesztésként 
becsatolt tulajdonos társönkormányzatok ingatlan tulajdonjogának ingyenes 
átruházásáról szóló szerződéseiben foglaltakat tudomásul veszi, elfogadja.
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Oroszló, Felsőegerszeg, Pálé, Varga és Vázsnok Községek Önkormányzatai 
szerződést kötnek tulajdonrészek egymás közötti ingyenes átadásáról, 
tulajdonba adásáról. Ennek alapján Sásd Város Önkormányzata, mint 
tulajdonostárs tudomásul veszi, elfogadja, hogy Oroszló Község 
Önkormányzata a közös tulajdonban lévő, az ingatlan-nyilvántartásban a Sásd 
belterület 312. hrsz. alatt felvett, kivett egészségház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű, 958 m2 területű, természetben 7370 Sásd, Arad u. 1. szám alatt 
található ingatlanban Oroszló Község Önkormányzata 70/1000 tulajdoni 
hányadát ingyenes átruházási szerződéssel a négy település tulajdonába adja az 
itt meghatározott feltételekkel és jogszabályok alapján.
Ugyancsak tudomásul veszi és elfogadja Felsőegerszeg, Pálé, Varga, Vázsnok 
Községek Önkormányzatainak Oroszló Község Önkormányzata részére történő 
ingyenes tulajdonrész tulajdonba adását a csatolt ingyenes átruházási 
szerződésben foglaltak szerint.
Ennek alapján a közös tulajdonban lévő ingatlan-nyilvántartásban a 
Magyarhertelend belterület 42. hrsz. alatt felvett, kivett hétvégi ház, udvar 
megnevezésű, 440 m2 területű, természetben 7394 Magyarhertelend, Ibolya u. 
3. szám alatt található tulajdonrészüket ingyenes átruházási szerződéssel Oroszló 
Község Önkormányzatának tulajdonába adják.

Határidő: értelemszerű
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

8♦/ „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” táru> ú közbeszerzési eljárás megindítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

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

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, levél érkezett a Miniszterelnökség Közbeszerzési 
Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályától, 
melyben kérik a megküldött közbeszerzési-jogi ellenőrzési jelentésben foglalt észrevételeknek 
megfelelően javított ajánlattételi felhívás és egyéb közbeszerzési dokumentumok 
jogszabályban meghatározott határidőn belül történő megküldését. Ennek figyelembevételével 
készült a határozati javaslat, mely szerint a testület hagyja jóvá a közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást és szerződéstervezet mintát, melyek az ex ante 
minőségellenőrzésre benyújtásra kerülnek. Kiosztásra került az összefoglaló közbeszerzési 
felhívás a zöldváros és piaccsamok kapcsán. A testület hatalmazza fel a polgármestert az 
ellenőrzés elvégzését követően a közbeszerzési eljárás lefolytatására és az ezzel kapcsolatos 
döntések meghozatalára.

Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott határozati 
javaslat elfogadását.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

90/2020. VII.09. i KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megindítja a „TOP 2.1.2.-16- 
BA1-2017-00007 és a TOP 1.1.3.-16-BA1-2017-00005” azonosítószámú 
projektekhez kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” tárgyú 
közbeszerzési eljárást. Egyúttal jóváhagyja a közbeszerzési eljáráshoz 
kapcsolódó ajánlattételi felhívást és szerződéstervezet mintát, melyek az ex ante 
minőségellenőrzésre benyújtásra kerülnek. A Képviselő-testület meghatalmazza 
a polgármestert, hogy az ellenőrzés lefolytatását követően a közbeszerzési 
eljárást lefolytassa és az ezzel kapcsolatos döntéseket meghozza.

Határidő: augusztus 31., illetve értelemszerű 
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

9.1 Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve és 2019. évi 
mérlegbeszámoló i a 
Előadó: Merk Zsolt ügyvezető

írásbeli előterjesztés -  a mérlegbeszámolóról és az üzleti tervről -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Merk Zsolt a Kft. ügyvezetője elmondta, a kiadott anyagban látható, hogy 900 eFt a veszteség, 
így a törzstőke csökkent. Ezt az összeget december 31-ig pótolni kell.
A 2020. évi üzleti tervvel kapcsolatban elmondta, hasonló, mint a korábbi években. Az 
útfelújítás címén az önkormányzat 3 mFt-os keretéből vásárolták meg a kátyúzógépet, ebből az 
összegből 500 eFt maradt. Több helyen tervezték a sátor felállítását, ami a koronavírus-járvány 
miatt elmaradt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, eddig mindig lehetetett vagyoni értékű jogkört betenni a 
Kft. tevékenységi körébe, ilyen volt a piac üzemeltetése, ezt megoldották. Ezt a tevékenységet 
most azért kellett elvenni, hogy a zöldváros és piaccsamok beruházásnál nettósítsák a bruttót, 
mert ezzel ott bevételük lesz. Amennyiben a Kft. év végéig a közel 900 eFt-ot nem tudja 
visszatenni a törzstőke pótlásához, akkor az önkormányzatnak kell megfizetnie.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a Kft. 2019. évi 
mérlegbeszámolójának elfogadását.

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

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

91/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2019. évi mérlegbeszámolóját elfogadja azzal, hogy az ügyvezetőt 
kötelezi a kft. törzstőkéjének pótlására 2020. december 31. napjáig.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a Kft. 2020. évi üzleti tervének 
elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

92/2020. (VII.09. > KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit 
Kft. 2020. évi üzleti tervét elfogadja.

Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

10./ Fodor István sásdi lakos kérelme önkormányzati ingatlanrész vételére 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  a jegyzői előterjesztésről, megosztási vázrajzról, az érintett terület 
közműtérképről -  a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a testület korábban már 
tárgyalta a kérelmet. A testület akkor úgy döntött, hogy kérelmező készíttesse el az ingatlan 
megosztási vázrajzát. A kérelmező a döntésnek megfelelően elkészíttette a vázrajzot a szóban 
forgó területre. Ezzel kapcsolatban fotókat készített a testület részére, ami bemutatja a felvázolt 
helyzetet. Már korábban is jelezte, hogy ezzel a területtel problémák lesznek, hiszen 
közterületről van szó. A közterület rendeltetésénél fogva törzsvagyoni körbe tartozik és mint 
olyan, forgalomképtelen. Korábban felmerült az is, hogy ez rendeletileg megváltoztatható, 
kivennék ebből a vagyoni körből és átminősítik, kvázi funkcióváltás történjen a területen. A 
közműtérkép szerint ezen a területen kettő vezeték (MATÁV, víz) fut a kérelmező kerítése 
előtt. Ezen létesítmények kötelező közszolgáltatást nyújtanak, ezért az érintett területrész 
funkcióváltása nem lehetséges.
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A rendeletmódosítás csak akkor lehetséges funkcióváltásnál, ha a jogszabályi feltételek 
fennállnak. Kettő olyan közüzemi szolgáltató van a területen, amelyek üzemeltetéséhez 
hatósági engedélyt kellett kérni és kapni, ha hozzájárulnak, akkor lehetséges a funkcióváltás. 
Személyesen beszélt kérelmezővel, tájékoztatta, hogy a megvásárolni kívánt területet nehéz 
értékesíteni, mert a közműszolgáltatók által védve van. A kérelmező szeretné a területet 
megvásárolni, ezáltal a meglévő kerítését áthelyezné. Ha a rendeletet módosítani szeretnék, 
akkor a szolgáltatókat meg kell keresni ezen szándékkal kapcsolatban. A vagyontörvény nem 
engedi a területek megterhelését, vagy bármilyen funkcióval összefüggésben annak 
kezelésének átadását, ezt csak törvényben, jogszabályban meghatározott keretek között lehet és 
csak annak, akit erre a törvény felhatalmaz. A törvény kimondja, hogy minden olyan szerződés 
semmis, ami törvénybe, jogszabályba ütközik. A Nemzeti vagyonról szóló törvény leírja, hogy 
minden olyan vagyonszerzési szerződés, amely egyes tilalom alatt álló ingatlanrészekre vagy 
területekre vonatkozik, az semmis.

Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy korábbi testületi döntés alapján 
kérelmező elkészíttette saját költségén a megosztási vázrajzot.

Székeb Szilárd képviselő elmondta, hogy az infrastruktúra eddig is ott volt a területen. Számos 
olyan magánterület jellegű terület van Sásdon, ami nem közterület és ott van az infrastruktúra, 
szolgalmi joggal terhelt a terület.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Nemzeti vagyonról szóló törvény ezeket a vagyoni 
köröket kiemelten védi. Kimondja, hogy csak funkcióváltással lehet bármit is tenni. Viszont 
akkor lehet funkcióváltás, ha a jogszabály megengedi, ehhez szükséges a rendelet módosítása 
is.

Székeb Szilárd képviselő javasolta megvizsgálni a funkcióváltás lehetőségét, mert nincs 
ellenérdekű fél. Véleménye szerint szolgalmi jogot kell a területre bejegyeztetni.
Véleménye szerint külön határozatban döntsenek a megosztási vázrajz elfogadásáról.

Dr. Jusztinüer János polgármester javasolta a testületnek a jegyzői írásos előterjesztése 
alapján becsatolt telekalakítási helyszínrajz szerint az abban foglaltak jóváhagyását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
93/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző írásos 
előterjesztése alapján a becsatolt telekalakítási helyszínrajz szerint az abban 
foglaltakat jóváhagyja.
Ennek megfelelően az önkormányzat sásdi belterületi 355/2. hrsz-ú kivett 
közterület ingatlana 1895 m2 területnagyságú területét megossza a 355/7. hrsz- 
ú kivett közterület megnevezésű 294 m2 területnagyságú és a 355/8. hrsz-ú 
kivett közterület megnevezésű 1601 m2 területnagyságú ingatlanra.
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A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a területmegosztás 
Földhivatalba történő átvezetésének kezdeményezésére.

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

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy kérelmező készíttessen jogi 
szakértővel szakértői véleményt az ingatlanrész funkcióváltással összefüggő jogi kérdéseinek 
tisztázására. Ennek ismeretében döntsön majd a testület.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
94/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző írásos 
előterjesztése alapján Fodor Istvánnak a Sásd 355/2. hrsz-ú ingatlan megosztását 
követően a Sásd 355/7. hrsz-ú kivett közterület megnevezésű, 294 m2 
területnagyságú területrészre beadott vásárlási szándékával kapcsolatosan 
szükségesnek tartja az ingatlanrész funkcióváltásával összefüggő jogi kérdések 
tisztázását.
A Képviselő-testület érdemben dönteni erről csak jogi szakértővel elkészíttetett 
szakértői vélemény alapján, annak ismeretében tud.
Mindezekre figyelemmel kérelmező saját költségére nyújtson be erre 
vonatkozólag jogi szakértői véleményt.

Határidő: közlésre: július 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin»er János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a következő 
napirendi pontot -  Szijártó Tibor sásdi lakos részére ingatlan értékesítése -  az Önkormányzat 
üzleti érdekeire való tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg.

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
95/2020. ( VII.09. ) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 
Szijártó Tibor sásdi lakos részére ingatlan értékesítése című napirendi 
pontot az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintettel zárt ülés 
keretében tárgyalja.
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11. / A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál közigazgatási szünet elrendelése
Előadó; Dr. Kajdón Béla jegyző

A határozati javaslat a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki kézhez kapta a határozati javaslatot. A 
korábbi évekhez hasonlóan júliusi hónap utolsó két hetében tartják a szünetet, a folyamatos 
ügyeleti szolgálat biztosított.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a kiadott határozati javaslat 
elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

96/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a jegyző javaslatát elfogadva a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
2020. július 27. napjától -  augusztus 7. napjáig bezárólag közigazgatási 
szünetet rendel el. A hivatal köztisztviselőinek szabadságát ezen időszak 
alatt kell kiadni, egyúttal gondoskodni kell a folyamatos ügyeleti 
szolgálatról.
A Képviselő-testület ugyancsak közigazgatási szünetet rendel el 
december 21. és december 31. között. Ezen időszak alatt a hivatal 
csökkentett létszámban dolgozik, de az ügyfeleket fogadni kell.
A lakosságot erről helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

12. / Önkormányzati gépjárművek üzemeltetési szabályzatának elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  a gépjárművek üzemeltetési szabályzata-tervezetről -  a 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, több dolog miatt is szükséges volt a szabályzat 
aktualizálása. Az önkormányzat a feladatellátáshoz szükséges gépjárműveket az intézmények 
részére biztosította. Jelenleg az önkormányzatnál 6 db személygépkocsinak minősülő gépjármű 
van. A Sásdi Szociális Szolgálatnál van egy Suzuki Ignis, aminek a feladata: a térségben élő 
idősek gondozása, ezzel az autóval utaznak az intézmény dolgozói.
A Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központnál van egy Dacia Dokker, ez korábban a Hivatal 
használatában volt.
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A gépjárművet a járás területén a gyermekvédelmi feladatok ellátására használják a dolgozók. 
A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél van egy Opel Combo. Ezzel az autóval látják el a 
Kft. különböző feladatait. A szabályzat 3 db gépjárműre terjed ki. A Dacia Duster gépjárművet 
a tavalyi évben vásárolták, a Sásdi Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ a tulajdonos, 
üzemeltetője az önkormányzat. Ennek a gépjárműnek több feladata van: hivatali 
ügyfélfogadások tartása a településeken heti három alkalommal. Ha a Ford Tranzit nem áll 
rendelkezésre, akkor a Dacia Duster gépjárművel oldják meg az ebédhordást is. A Ford Tranzit 
gépjárművet pályázati pénzből vásárolták meghatározott feladat ellátására. Amikor a GYEP 
Iroda igényli a gépjárművet, akkor részükre a feladataik ellátásához biztosítani kell, erről 
nyilvántartást is vezetnek. Az Opel Insignia személyi használatra szól kizárólagos használattal. 
A szabályzatnak az a lényege, hogy két külön kategóriát különböztet meg a 3 db gépjárműre. 
Az egyik kategóriába tartozik az üzemi használatú gépkocsik (Dacia, Ford) és a másik 
kategóriába tartozik a személyi használatú gépkocsi (Opel). Az üzemi használatú 
személygépkocsik gépjárművezetővel, valamint gépjárművezető nélküli rendszerben 
működnek. A személyi használatú személygépkocsi a polgármester személyi használatába 
adott személygépkocsi. A személygépkocsi üzemeltetésével összefüggő mindennemű költség 
az önkormányzatot terheli.

Dr. Jusztin er János polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, ha a Magyar Falu 
Program civilpályázatán lehetőség lenne 9 fős kisbusz beszerzésére, akkor az intézményeiknek 
átadnak egy újabb autót, így mindenkinek lenne autója. A Sásdi Polgárőr Egyesület 
használatába kerülne a Suzuki Ignis gépkocsi.
Javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szabályzat 
elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének 
97/2020.1VH.09.: KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előteljesztésében 
az írásban becsatolt gépjárművek üzemeltetési szabályzatát jóváhagyólag 
elfogadta.

Határidő: július 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

13./ „Otthon Sásdon” fotópályázat kiírása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az idei évben 
ünnepli a város a várossá nyilvánítás 25 éves jubileumát. Az egyhetes programsorozat első 
lépéseként kiállítást szerveznek a beküldött fotókból. A beérkezett legjobb fotók kerülnének 
kiállításra. Fontos, hogy a testület írja ki a pályázatot és határozza meg a feltételeit.
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Urvald Péter alpolgármester elmondta, fontos meghatározni, hogy az elmúlt 25 évről vagy 
25 évnél régebbi fotók kerüljenek beküldésre.

Dr. Jusztinger János polgármester véleménye szerint ne határozzák meg időt a fotók 
tekintetében.

Rabb Gvőzőné képviselő véleménye szerint a fotók db számát is meg kell határozni.

Dr. Jusztinger János polgármester megkérdezte mi legyen a fotók leadásának határideje, kik 
lesznek a zsűri tagjai?

Urvald Péter alpolgármester véleménye szerint a határidőt szeptember 1. legyen.

Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a zsűri tagjai: a polgármester, alpolgármester, a 
Népjóléti Bizottság elnöke, a Pénzügyi Bizottság elnöke és 1 fő fotós legyen.

Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy a zsűrizést követően a legjobb fotók 
kerülnek majd kiállításra. Az első három helyezett külön díjazásban részesül.

Urvald Péter alpolgármester javasolta, hogy a fotókat beküldők hozzájáruljanak hozzá, hogy 
az általuk beküldött képek a város honlapján vagy bárhol megjelenhessenek.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az "Otthon Sásdon" címmel 
fotópályázatot hirdesse meg a városalapítás jubileuma alkalmából. Pályázni 5 db fotó 
leadásával lehet a megadott e-mail címen. Javasolta a zsűri tagjainak megválasztani: a 
polgármestert, alpolgármestert, Pénzügyi Bizottság elnökét, Népjóléti Bizottság elnökét és az 
ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központ vezetőjét.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

98/2020. (VII.09.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Otthon Sásdon” címmel 
fotópályázatot hirdet a városalapítás 25 éves jubileuma alkalmából.
Pályázni maximum 5 db sásdi vonatkozású fotó leadásával lehet (elektronikus 
úton az otthon, sásdon; új gin ail.com e-mail címre megküldve vagy az ÁMK 
Városi Könyvtára és Művelődési Központban nyitvatartási időben 
személyesen). A fotók az azokat beküldők neveinek megjelölésével feltöltésre 
kerülnek az Otthon Sásdon Facebook oldalára. Leadási határidő: 2020. 
augusztus 31.
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A képeket öttagú zsűri értékeli (a zsűri tagjai: polgármester, alpolgármester, 
Pénzügyi Bizottság elnöke, Népjóléti Bizottság elnöke és ÁMK Városi 
Könyvtára és Művelődési Központ vezetője).

Az Önkormányzat a legjobbra értékelt fotókat a 25 éves városi 
rendezvénysorozat keretében kiállítja, a beküldők önkormányzati elismerésben 
részesülnek. A Facebook-on legtöbb kedvelést kapó fénykép közönségdíjban 
részesül.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

14./ Polgármester 2020. évi szabadsá»titemezése 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés -  a polgármester szabadságütemezéséről -  a jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
rendelkezése előírja a főállású polgármesterek részére a szabadságütemezés beterjesztését a 
képviselő-testület elé. A beterjesztést korábban a testület elfogadta. Viszont, ha bármilyen 
változás van, akkor a polgármesternek a testület felé a változást be kell jelentenie, amit a 
testületnek kell jóváhagynia. Április és május hónapra 5-5 nap szabadság volt ütemezve, de a 
veszélyhelyzet miatt a szabadságát nem tudta igénybe venni. Az ütemezést meg kell változtatni, 
aminek az a lényege, amikor a hivatal zárva tart (07.27-08.07.), akkor lenne szabadságon. 
Kérte a testületet, hogy a változást vegye tudomásul és fogadja el.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a jegyzői tájékoztató elfogadását.

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

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

Sásd Város Képviselő-testületének

99/2020. (VII.09. ) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző előterjesztésében 
és írásban becsatolt Dr. Jusztinger János polgármester módosított 2020. évi 
szabadságütemtervét jóváhagyólag tudomásul veszi.

Határidő: értelemszerű
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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E g y e b e k

Takácsné Somogyyári Mária képviselő felolvasta Walcz János sásdi lakos levelét. (A levél 
másolata a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Kérte a testületet a csendrendelet 
megalkotására.

Koszorús Tímea aljegyző javasolta Pénzügyi Bizottságnak a kérelem megtárgyalását.

Takácsné Somogvvári Mária képviselő elmondta, hogy Vörös Attila két kutyája több utcában 
járkál. Személyesen hívta ki a rendőröket, mert a Hősök terén szaladgáltak a kutyák és az ott 
közlekedő emberek biztonságát zavarták.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, valakinek feljelentést kell tennie.

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, ez szabálysértési eljárást von maga után, 
amiben a rendőrség az illetékes.

Takácsné Somogvvári Mária képviselő elmondta, a Kossuth L. utcai lakók jelezték, hogy a 
testület által megállapított 50 eFt-ot nem kapták meg, amit funyírótraktor megvásárlásához 
kaptak.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a lakóközösség cserében felajánlotta a lakóházak 
körüli zöldterület gondozását.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta, hogy a közös képviselő ez ügyben intézkedjen 
a hivatalban.

Takácsné Somogy vári Mária képviselő jelezte, hogy a Mária utcában az elhunyt Kovács 
János ingatlanának udvara gondozatlan, elhanyagolt. Véleménye szerint ez ügyben fel kellene 
szólítani a gyámot vagy számla ellenében a közmunkás kaszálja le a hívet.

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

Dr. Jusztinger János 
po Karmester
I \
\ 1

y  Dr. kajdon Béíá
jegyző
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Koszorús Tímea 

Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva

Baranya Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztály képviseletében:

Galambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor István 

Zima István
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