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Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 1. napján tartott
képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Rabb Győzőné és Székely Szilárd képviselők

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, az ülés határozatképes
és azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében a
képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, 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, a két testületi ülés között
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek
közötti megállapodás a gazdálkodási feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Beszámoló a 2020. évi időarányos adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

Levendula Idősekért Egyesület székhelyhasználata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

5./

Helyiek a Városért Egyesület székhelyhasználata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

6./

Dusnoki Tamás sásdi lakos telekvásárlási kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

7./

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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8./

Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Győzőné a bizottság elnöke

Na_ i r e i ^d t á r
1./

a 1 á s a:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés
között átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb
eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin er János polgármester az Idősek Világnapja alkamából köszöntött valamennyi
idős, nyugdíjaskorú sásdi polgárt.
Elmondta, hogy 2020. szeptember 3-án tartották legutóbbi testületi ülésüket.
2020. szeptember 9-én a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás ülésén vett részt. A Társulás
szándékában áll az elmaradt tagdíjak behajtása. Ugyanezen a napon tájékoztatta a sásdi
lakosokat a Dél-Kom Nonprofit Kft. által megszüntetett sásdi ügyfélkapcsolati ponttal
összefüggésben. A Hivatal munkatársai továbbra is segítséget nyújtanak a lakosságnak a
hulladékszállítással kapcsolatos ügyintézésben.
2020. szeptember 10-én Borbás Szabolcs sásdi lakossal tárgyalt a Sásd, Rákóczi u. 38. szám
alatti önkormányzati terület bérbeadásáról. A terület jelenlegi bérlőjével megkötött szerződést
3 hónapos felmondási idővel felmondta.
Befejeződtek az óvodai játszóudvar tereprendezési munkálatai. Hamarosan sor kerül a
játszóudvar ünnepélyes átadására. Az Önkormányzat önerőből vállalta az udvar kerítésének
megépítését.
Az újtelepi sportpályán jól haladnak a munkák. A pályázati forrásból készülő faház felújítása
mellett a futópálya felújítási munkái is elkezdődtek. Elbontásra kerültek a pálya melletti
cserepados pavilonok, helyükre újakat építenek.
A Fáy A. utcában a József A. utca felöli részén a járdalapokból lerakott járda életveszélyes
állapotban van. Kérték az ottlakók a járdalapok újbóli lerakását, ezt a Városgazdálkodás
munkatársai megtették.
A közterületi térfigyelő kamerákhoz szükséges oszlopok kihelyezésre kerültek.
Megköszönte az önkéntesek munkáját, akik a város több pontján utcadíszekkel szépítették a
tereket.
2020. szeptember 14-én Gyurkovics János ingatlantulajdonossal megkötötték az előszerződést
az ingatlancserére vonatkozóan. A végleges szerződés megkötésének határideje október 31.
2020.szeptember 18-án ünnepi képviselő-testületi ülést tartottak a Közösségi Házban.
Mindenkinek megköszönte az ülésen való megjelenését. Nagy Csaba országgyűlési képviselő
Úr ünnepi beszédében köszöntötte a megjelenteket. Az ünnepi testületi ülésen átadásra kerültek
a városi kitüntető díjak. Ezen alkalomból jelen volt a Pannon TV is. Az ünnepségről a Dunántúli
Napló és a BAMA.hu oldal is beszámolt. Nagyon sajnálja, hogy az eredetileg tervezett 25 éves
ünnepségsorozatot el kellett halasztani a vírushelyzet miatt, de a jövő év tavaszára sikerült
minden programot átütemezni. Az ülésen vették át Raaba-Grambach testvértelepülésük által
felajánlott 5000 eurót is. A kapott támogatást - pályázati támogatással kiegészítve - kisbusz
beszerzésére fordítják. ígéretük szerint Sásd további 2500 euro támogatásban részesül majd.
2020. szeptember 23-án tárgyalt Boa Árpád tervezővel a zöldváros projekt közbeszerzésével
kapcsolatban. A projekt közbeszerzési pályáztatása lezárult, több kivitelező is pályázott.
Ugyanezen a napon értesültek arról, hogy a Belügyminisztérium által kiírt „Önkormányzati
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feladatellátást szolgálófejlesztések támogatására ”megnevezésű pályázaton útfelújításra 8.847
eFt támogatást nyertek.
A támogatási összegből a Petőfi utca útfelújítására kerül sor, amelyhez 25 %-os önerő
biztosítása is szükséges.
Tudomása szerint a Magyar Falu Programon belül a sásdi civil szervezetek sikeresen pályáztak
(„Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány; Sásdi Nyílzápor Egyesület; Sásdi Deutsch Klub).
2020. szeptember 24-én az Önkormányzat a Belügyminisztérium Önkormányzati
Államtitkárságától, illetve a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős
Államtitkárságától levelet kapott. Kérték, hogy a rendelkezésükre álló eszközökkel segítsék és
támogassák az elesetteket, nyújtsanak támogatást az időseknek.
2020.szeptember 28-án a közösségi médián keresztül tájékoztatta a lakosságot a koronavírus
helyzetről. Hangsúlyozta, hogy az Önkormányzat és a polgármester koronavírus ügyben - azon
túl, hogy segítséget nyújt az ellátást igénylőknek - nem résztvevője a tesztelési folyamatnak,
sem a karantén elrendelésének. Az Önkormányzat hivatalos tájékoztatást nem kap arról, hogy
van-e beteg a településen, hány beteg van, kik vannak karanténban, stb. A Népegészségügy az
Önkormányzatot akkor értesítette, ha a karanténban lévő polgár ellátást igényelt. A Hivatalban
az ügyfélfogadást korlátozták, a hivatali munkarendet módosították.
Urvald Péter alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy az önerőből épülő zárt rendszerű
kamerarendszer kiépítését és a pályázatból megvalósítandó kamerarendszer építését a
vállalkozó megkezdte, ami 95 %-ban már elkészült. Jelenleg a hatósági engedélyekre várnak.
Dr. Jusztin; er János polgármester elmondta, hogy szeptember 25-én került sor a Hömyéket
Sásddal összekötő járda átadására. Az Önkormányzat 3 mFt saját erőből építette meg a járdát.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, jogszabályi előírások szerint az Önkormányzat nem
üzemeltetheti a térfigyelő kamerarendszert. Ez ügyben a rendőrséggel már tárgyaltak. Ezzel
kapcsolatosan rendelet-tervezetet készítenek, amit a testületnek kell elfogadnia. A rendőrség
lenne az üzemeltető és működtető, az Önkormányzat pedig a rendszer karbantartója.
Takácsné Somogy vári Mária képviselő lakossági kérés alapján kérte a régi hömyéki temető
rendbetételét.
Dr. Jusztinger János polgármester ígéretet tett a temetők rendbetételére. Javasolta a
képviselő-testületnek a polgármesteri beszámoló elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta;

Sásd Város Képviselő-testületének
132/2020. X.Ol.i KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló
polgármesteri beszámolót elfogadta.
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2./

A Sásdi Közös Önkormán zati Hivatal és az önkormányzati költségvetési szervek
közötti megállapodás a azdálkodási feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Dr. Ka dón Béla jegyző elmondta, két intézményük van (ÁMK, Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ), amelyek önálló költségvetési szervek, de nincs saját gazdálkodó
szervezeti egységük. Jogszabályi előírások szerint szabályozták az intézmények feladatait,
felelősségkörüket. Az intézményvezető a költségvetési szerv vezetője, aki a gazdálkodásért
felel.
Nag\ Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, a két megállapodás közötti különbség a
munkaügyek intézésében van. Az ÁMK esetében a munkaügyeket önállóan, míg a Sásdi
Család- és Gyermekjóléti Központ esetében a Hivatal végzi.
Dr. Jusztin :er János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt megállapodások elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
133/2020. (X.01.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatal és a Sásdi Általános Művelődési Központ, Sásdi Családés Gyermekjóléti Központ önkormányzati költségvetési szerve közötti
megállapodást a gazdálkodási feladatok ellátásáról az írásban beterjesztett
megállapodás tervezetben leírtak szerint, jóváhagyja.
Határidő: a jóváhagyást követő nap.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
3./

Beszámoló a 2020. évi időarán os adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ebben az évben az adóügyi csoport személyi állományában
változás történt. Az idei évben a lakosságnak sajnos késve kerültek kiküldésre az adókivetési
iratok. Sásdon az adózói létszám 2647 fő. Az adóhátralékokkal kapcsolatban pontosítani
szükséges a nyilvántartásokat. A felszólításokat az adózó részére kiküldik, ezt követik a
letiltások.
Az iparűzési adóval kapcsolatban fennálló 18 mFt-os hátralék nem teljesen igaz, mert a
jogszabályi változás kapcsán az adózók haladékot kaptak ennek befizetésére december 31-ig.
Kettő vállalkozás esetében több éves iparűzési adótartozás miatt inkasszót indítottak
elektronikus úton, 3,5 mFt-os hátralékról van szó. Folyamatban van továbbá kettő vállalkozás
végrehajtási ügyének átadása a NAV-nak.
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Érdemi döntés nem született a telekadó bevezetéséről. Véleménye szerint a testületnek az
október 29-i testületi ülésen beszélnie kellene a telekadó bevezetéséről. A telekadónál olyan
területek is megadóztatásra kerülhetnek, amelyek nem mezőgazdasági ingatlannak számítanak.
A magánszemélyek részére lehetőség van kedvezmények biztosítására. A törvényi rendelkezés
szerint a vállalkozók részére a kedvezmény már nem biztosítható. A testület dönti el, hogy az
iparterületen lévő termőföldeket megadóztatja-e vagy sem.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, a nevezett adónem mennyire jellemző a környező
településeken?
Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, több helyen került bevezetésre ez az
adónem.
Urvald Péter alpolgármester megkérdezte, mennyi területről van szó?
Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, ha a vállalkozó tulajdonában van a
terület, akkor valamennyi vállalkozónak fizetnie kell a telekadót. A telekadóból levonandó a
beépített területnagyság. Figyelembe vehető, hogy az adott területnél mennyi lesz az adó
mértéke.
Pintér Gábor településfejlesztési tanácsnok javasolta, nézzék meg az alternatívákat.
Dr. Jusztinger János polgármester a kiadott anyagban látható a több millió forintos
kintlévőség. Az idei évben a gépjárműadóból befolyt 10 mFt-os összeget át kellett utalniuk a
Magyar Államnak. Fontosnak tartja a hátralékok behajtását.
Javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott beszámoló és határozati javaslat
elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
134/2020. (X.01.; KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a beszámolóban foglaltakat
tudomásul veszi és elfogadja.
Egyúttal felhívja Dr. Kajdon Béla jegyző figyelmét, hogy az adóhátralékkal
kapcsolatos intézkedéseket foganatosítson.
Flatáridő: 2020. október 1., illetve folyamatos
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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4./

Levendula Idősekért Eg\ esület székheh használata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin^er János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, levelet kapott a Sásdi
Szociális Szolgálat INÉ dolgozóitól. Egyesületet szeretnének alapítani azzal a céllal, hogy az
idősek számára pályázati forrásokhoz jussanak. A testület engedélyezését kérik a Sásd, Arad u.
1. szám alatt lévő ingatlan székhelyként történő használatára, valamint az egyesület ezen címre
történő bejegyzésére. Úgy érzi, hogy a Szolgálat nagyon sokat tesz az idősekért, jól végzik a
munkájukat.
Javasolta a képviselő-testületnek, támogassa a kérelemben foglaltakat.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
135/2020. X.OL KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Levendula Idősekért Egyesület székhelye a Sásd, Arad u. 1. szám alatti
önkormányzati ingatlan legyen.
Határidő: október 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

5./

Helviek a Városért Eg\ esület székheh használata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, a testület
engedélyezését kérnék a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlant székhelyként történő
használatára, valamint az egyesület ezen címre történő bejegyzésére. Korábbi testületi döntés
alapján az önkéntes csoport tagjai jelenleg is használják az irodahelyiséget. Az egyesület
bejegyzését követően újra kell majd tárgyalni az ingatlan használatáról.
Javasolta a képviselő-testületnek, támogassa a kérelemben foglaltakat.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
136/2020. (X.01. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Helyiek
a Városért Egyesület székhelye a Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti
önkormányzati ingatlan legyen.
Határidő: október 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

6.1

Dusnoki Ta más sásdi lakos telekvásárlási kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, Dusnoki Tamás sásdi lakos írásos kérelmet
nyújtott be. Kérelmező megvásárolná a Sásd 403/125. hrsz-ú, 1471 m2 területnagyságú
beépítetlen területet.
Javasolta a képviselő-testületnek a rendeletben foglaltaknak megfelelően 1.000,-Ft/m2 áron
értékesítse a területet (1.471 eFt).
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké i viselő-testületének
137/2020. iX.01.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dusnoki Tamás sásdi lakos
kérelmező részére értékesíti a Sásd 403/125. hrsz-ú, 1471 m2 területnagyságú
építési telket. A vételárat összesen 1.471.000,-Ft-ban állapítja meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét az adásvételi szerződés
megkötésére.
Határidő: november 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

7./

Bursa Hun.arica Ösztöndí' ál ázat 2021. évi forduló iához csatlakozás
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a pályázatot a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására írták ki.
Egyelőre a csatlakozási nyilatkozatot szükséges aláírni.
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Javasolta, hogy az idei évben is csatlakozzanak a kiíráshoz.
Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázat 2021. évi fordulójához csatlakozzanak.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
138/2020. (X.01.' KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj
pályázat 2021. évi fordulójához.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatta tovább a tanácskozást.
Kmft.

)r. Jusztinger János
iolgármester

jegyző

l
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 1. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Urvald Péter

Pál Csaba

Pintér Gábor

Rabb Győzőné

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 1. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva^

.

.

«• Paflp K el/>via_
Baranya Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztály képviseletében:

Galambosné Wágner Éva
Orsós József
Fodor István
Zima István
Gálné Banizs Gabriella
Meggyesi Mónika
Merk Zsolt
Győriné Korom Viktória
Orsós Józsefné
Bíró Józsefné

