Jegvz ők ön \ v
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29. napján tartott
képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Di\_ Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testületből 6 fő van jelen, az ülés határozatképes,
majd azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében
a képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott 11./ napirendi pont után 12./ napirendi pontként az alábbi
napirendi pontot tárgyalják meg:
Kaposvári úti buszmegállóban lévő üzlethelyiség bérbeadása
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő 4./ napirendi pontot 1./ napirendi pontként, továbbá a
6./ napirendi pontot 2./ napirendi pontként 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 Sásd város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó: Oletics Károly r.alezredes, kapitányságvezető, Komlói Rendőrkapitányság
Csirke Csaba r.alezredes, őrsparancsnok, Sásdi Rendőrőrs

2.1

Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

3./

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

4./

A házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló 5/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5./

A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata, új rendelet alkotása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző
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6./

Beszámoló az ÁMK Óvodája és Bölcsődéje működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella igazgató, óvodavezető

7./

A TOP-1.1.3-16-BA1-2017-0005. számú projekt keretében piaccsamok építésére és a
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-0007. azonosítószámú pályázat keretében megvalósítandó
zöldváros projektre kiírt közbeszerzési felhívásra beadott ajánlatok értékelése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Önkormányzati fejlesztések támogatása 2020. című pályázatból a Petőfi utca
aszfaltburkolatának felújítására beérkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

9./

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

10./

Általános iskolai felvételi körzet véleményezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

11./

A nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

12./

Sásd. Kaposvári úti buszmegállóban lévő üzlethelyiség bérbeadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

13./

Tájékoztató az ÁMK Művelődési Központ és Könyvtára egyes munkaköreinek
átszervezéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

14./

Beszámoló a polgármester és a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott egyedi
szociális döntéseiről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Rabb Győzőné a bizottság elnöke

N a p i r e n d t á r » \ a 1 á s a:
1./

Beszámoló Sásd__város 2019. évi közbiztonsá ának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
Előadó:
Oletics
Károly
r.alezredes,
kapitányságvezető,
Komlói
Rendőrkapitányság
Csirke Csaba r.alezredes, őrsparancsnok, Sásdi Rendőrőrs

r

írásbeli előterjesztés - Sásd város 2019. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság
érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr. Jusztinuer János polgármester köszöntötte Oletics Károly rendőr alezredest, a Komlói
Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjét és Csirke Csaba rendőr alezredest, a Sásdi Rendőrőrs
őrsparancsnokát.
Székely Szilárd képviselő 16:10 órakor megérkezett a testületi ülésre.
Oletics Károk rendőr alezredes, kapitányságvezető elmondta, hogy a kiosztásra került
részletes anyag beszámol az elvégzett eredményeikről és feladataikról, továbbá arról, hogyan
működik a rendőrség. Az anyagban látható, hogy a Komlói Rendőrkapitányság területén 2019.
évben mintegy 75 %-kal emelkedett a bűncselekmények száma. Ennek az oka, hogy egy komlói
társasház csalását, sikkasztását most tárták fel. Ez az eljárás ugyan 2017. évben indult el, de az
elkövetési időszak ezt megelőzően volt. Az ügyben nagyszámú volt a sértetti kör, ezért
emelkedett meg a konkrét bűncselekmények száma is, de végül a hároméves
bűncselekménysorozatot sikerült felszámolniuk.
A statisztika alapján Sásdon a regisztrált bűncselekmények száma emelkedett. A lakosság
összetételére és életszínvonalára tekintettel elmondható, hogy Sásd a bűncselekmények
vonatkozásában túlzottan nem fertőzött. A kiemelt bűncselekmények közül a lopások számai
minimálisan emelkedtek. Továbbá kiemelendő az internetes csalások bűncselekményeinek
erősödése. Mindenképpen közösen kell együttműködni azért, hogy ezek a számok tarthatók
legyenek. Megköszönte polgármester úrnak, a polgárőrségnek a munkáját, segítségét.
Elmondta, hogy a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény módosítása alapján 2020. március 1-jétől
általános szabálysértési hatóságként a rendőrség jár el. A közlekedési jogsértések, sérüléses
balesetek száma jelentősen emelkedett. Úgy gondolja, ez országos probléma. Az Országos
Rendőr-főkapitányság, a Bm. Rendőrkapitányság és a Komlói Rendőrkapitányság fő
célkitűzései közé tartozik a közlekedés biztonságosabbá tétele. A beszámolóban látható, hogy
2019. évben nagyon sok projekt indult a Komlói Rendőrkapitányságon, amely elősegítette,
hogy a közlekedés biztonságosabbá váljon. Meggyőződése szerint a közlekedés akkor lesz
veszélytelenebb, ha megváltozik a közlekedés kultúrája, emiatt elsősorban a legfiatalabbakhoz
kell szólniuk. Jelen pillanatban a balesetek fő okozója a gyorshajtás, a sebességtúllépés. Az idei
évben a rendszeres traffipax használatának köszönhetően pozitív irányba változtak a korábbi
adatok, így a balesetek száma is jelentősen lecsökkent. Az Országos Rendőr-főkapitányság által
kezdeményezett „Pofátlan(tan)ítás” című projekt keretében kiemelt jelentőségűek a
közlekedési szabálysértések szankcionálása, ezeknek a felfedése.
A rendőrség és a lakosság között az elsőrendű kapocs a KMB szolgálat, ami a Sásdi
Rendőrőrsön is működik.
Csirke Csaba rendőr alezredes, őrsparancsnok megköszönte a Sásdi Polgárőr Egyesületnek
a segítő munkáját, amivel az ő munkájukat nagyban segítik. Mindenki előtt ismert, hogy a Sásdi
Rendőrőrsnél több dolgozó is koronavírussal fertőződött meg. Ettől a héttől kezdve teljes
létszámban dolgoznak a Rendőrőrsön.
Elmondta, hogy a rendőrség munkáját a térfigyelő kamerák nagyban megkönnyítik, hiszen azok
elősegítik a bűncselekmények felderítését. Továbbá reméli, hogy visszatartó ereje is van a
bűncselekmények elkövetésénél ezeknek az eszközöknek.
Dr. Jusztin ^r_ János polgármester elmondta, valóban ijesztőnek tűnt a regisztrált
bűncselekmények magas száma. Megnyugtató, hogy Sásd esetében a közterületen elkövetett
bűncselekmények száma csökkent. Gratulált a rendőrség eredményes munkájához.
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Az Önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a rendőrséggel való együttműködésük a lehető
legjobb legyen. A következő hetekben a városban 21 db térfigyelő kamera beüzemelését
tervezik. A korábbi nyertes pályázatnak köszönhetően fontos előrelépésnek tartja a Sásdi
Rendőrőrsnek helyet adó Sásd, Rákóczi F, u. 41. szám alatti épület fűtéskorszerűsítését is.
Megköszönte a sásdi polgárőrök munkáját, segítségét. A koronavírus helyzetben is nagyon
sokszor nyújtottak segítséget. Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten támogatja a Sásdi
Polgárőr Egyesületet. Az elmúlt időszakban nemcsak anyagi támogatást nyújtottak, hanem
kulturális eseményre szóló ajándék belépőjegyekkel is támogatták a polgárőröket. Elmondta,
az Egyesület vezetője úgy nyilatkozott, hogy a korábbi években messzemenőleg nem kaptak
annyi önkormányzati támogatást és elismerést, mint az elmúlt időszakban.
Megköszönte Oletics Károly rendőr alezredesnek, a Komlói Rendőrkapitányság
kapitányságvezetőjének és Csirke Csaba rendőr alezredesnek, a Sásdi Rendőrőrs
őrsparancsnokának a részletes beszámolóját és az ülésen való személyes megjelenésüket.
Javasolta a képviselő-testületnek az írásos beszámoló elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
140/2020. (X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt Sásd város 2019. évi közbiztonságának
helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos
feladatokról szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: október 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Havasi László a Sásdi Polgárőr Egyesület tagja megköszönte az Önkormányzat támogatását.

2./

Tájékoztató a Sásdi Szociális Szol :álat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

írásbeli előterjesztés - az intézmény működéséről szóló tájékoztatója - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy írásban mindenki megkapta a tájékoztatót.
Rabb Gvőzőné képviselő, a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság
részletesen megtárgyalta az intézmény működéséről szóló tájékoztatót. Javasolja a testületnek
a tájékoztató elfogadását.
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Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott
tájékoztató tudomásulvételét.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
141/2020. (X.29.J KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: október 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

3./

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

írásbeli előterjesztés - az Egészség-Center Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi
Betéti Társaság és Sásd Város Önkormányzata között megkötött használatba adási
megállapodásról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, a legutóbbi testületi ülésüket 2020. október 1jén tartották. 2020. október 2-án az osztrák Raaba-Grambach testvértelepüléstől átvette a
korábban felajánlott 5000 eurót, ahol jelen volt Galambosné Wagner Éva Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke is. A civil szervezetek részére átadásra került 2500 euro. Elmondta, hogy
az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány az 5000 euro felhasználásával és a Magyar Falu
Program civil támogatásával kiegészítve kisbuszt vásárolna, amelyet az Önkormányzat
üzemeltetne.
Rabb Győzőné képviselő, az Alapítvány elnöke elmondta, hogy az 5000 eurót befizette az
Alapítvány számlájára.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, 2020. október 6-án megtekintette a Sportpályán
megvalósuló beruházásokat (faház felújítása, játszótér telepítése, futópálya felújítása). A
munkák jól haladnak, megköszönte a MIND-ÉP Kft. munkáját.
2020. október 7-én az Idősügyi Tanács ülést tartott, ahol döntöttek az osztrákok által az idősek
részére felajánlott 500 euro elosztásáról, miszerint 250-250 euróbán részesült a két nyugdíjas
klub.
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Október első hetében elkészült a Kaposvári út és a Hömyékre vezető út kereszteződésében az
árok felett átívelő, korábban beszakadt, rossz állapotban lévő járdaszakasz a hozzátartozó
korláttal.
A sásdi önkéntesek a település több pontján ötletes őszi köztéri dekorációkat helyeztek el.
Megköszönte lelkes törekvésüket, munkájukat.
2020. október 13-án Nagy Csaba országgyűlési képviselővel közösen átadták az Óvoda új
játszóudvarát. A pályázati támogatás 4.865.000,-Ft volt. Az Önkormányzat a beruházáshoz
önerőként megépítette a kerítést. Megköszönte Merk Zsolt ügyvezetőnek, Orsós Józsefnek és a
Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. valamennyi dolgozójának a munkáját. Külön
megköszönte Rabb Győzőné volt polgármester asszonynak a beruházásban végzett munkáját,
hiszen a fejlesztés ciklusokon átívelő pályázat volt: pályázatot a volt polgármester vezetése alatt
álló képviselő-testület nyújtotta be. Megköszönte továbbá Gálné Banizs Gabriella
intézményvezetőnek az átadó ünnepség színvonalas megszervezését.
2020. október 14-én alpolgármester úrral és a testületi tagokkal közösen részt vett az Őszidő
Nyugdíjas Klub által a Történeti Tékában tartott idősek napi rendezvényén, ahol átadták a
testület 200 eFt-os támogatásából vásárolt, klubfoglalkozásokhoz szükséges eszközöket és a
polgármester által felajánlott laptopot. Továbbá a klub tagjai részére átadták a Musical Estre
szóló ajándék belépőjegyeket. Megköszönte az Őszidő Klubnak a meghívást.
2020. október 16-án a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi
tevékenységek ésfeltételeinek támogatása ” című programban számos sásdi egyesület sikeresen
pályázott. Mindez összesen 12.950.849,-Ft pályázati forrást jelent. Az „Engedd, hogy
segíthessünk” Alapítvány 4 mFt-ot, a Sásdi Deutsch Klub 1.810 eFt-ot, a Sásdi Romákért
Egyesület 5 mFt-ot, a Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület pedig 2.141.849,-Ft-ot nyert.
Az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvánnyal közösen kisbuszt vásárol az Önkormányzat, a
Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesülettel együttműködve a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám
alatti önkormányzati ingatlan nyílászáróit cserélik ki, a Sásdi Deutsch Klubbal együttműködve
közösségi sátrat vásárolnak, a Sásdi Romákért Egyesülettel együttműködve szintén kisbuszt
vásárolnak majd. Mindegyik nyertes pályázat tehát nem csupán az adott civil szervezet tagsága
számára előnyös, hanem az egész településnek.
2020. október 17-én a kaposvári Roxínház szervezésében Musical Estet tartottak a Közösségi
Házban. Az Önkormányzat 50 db jegyet vásárolt az előadásra. Ugyanezen a napon az Anna
utcai lakók az utca sarkán őszi köztéri dekorációt helyeztek el.
2020. október 21-én a Sásdi Levendula Klub meghívásának tettek eleget alpolgármester úrral
közösen.
2020. október 23-án tartották az 1956-os forradalom és szabadságharc 64. évfordulója
alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésüket. Mindenkinek megköszönte a megjelenését.
2020. október 28-án megérkezett az újtelepi játszótér eszközeinek egy része, a másik része
pedig a jövő héten érkezik.
A Sportkörrel együttműködve a sportpályán a kispadoknak helyet adó pavilonok felújításra
kerültek. A telepített kamerarendszer a következő hetekben megkezdi a működését. A városban
21 helyen kerültek kihelyezésre térfigyelő kamerák.
Elmondta, hogy megérkezett a 7 db sátor is, amit Leader pályázaton nyertek.
Kalányos Nikoletta, a Sásdi Nőkért Egyesület elnöke együttműködési megállapodást
kezdeményezett az Önkormányzattal. Az együttműködési megállapodás tartalmát nem
részletezte, ezért külön napirendi pontként a testület most nem tárgyalja. A tavalyi évben az
Önkormányzat az Egyesülettel megállapodást kötött, ami rögzítette, hogy előreláthatólag 2020.
február 29-ig kerülne sor az együttműködésre.
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Rabb G őzőné képviselő elmondta, az Egyesület kisállat (csirke) és vetőmagok beszerzésére
pályázott. Nyertes pályázat keretében a rászoruló családoknak szétosztásra kerültek a kisállatok
és vetőmagok. Úgy gondolja, az Egyesület ismét pályázni szeretne, ezért szükséges az
együttműködési megállapodás megkötése.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, az együttműködési megállapodással
kapcsolatban tárgyalni fog az Egyesület elnökével. Ezt követően a megállapodást a testület
napirendi pontként tárgyalni fogja.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, a védőnői feladatellátás 2020. november 1. napjától
történő visszavételével, vagy közvetlen ellátásával kapcsolatos teendőkkel elkészültek,
működési engedéllyel rendelkeznek, a finanszírozási szerződést megkötötték. A kiadott
anyagban további két szerződés található. Az egyik szerződés szerint a védőnők az
Önkormányzat használatába adták a tulajdonukba lévő eszközöket. A másik szerződés az
iskolaegészségügyi ellátásról szól. Kérte a testület utólagos tudomásulvételét a szerződésekkel
kapcsolatban.
Dr. Jusztin;;er János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, vegye tudomásul
utólagosan a szerződések megkötését.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
142/2020. (X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a védőnői
feladatellátás önkormányzati működtetéséhez szükséges megállapodások
megkötését az alábbiak szerint:
1. Eszközök használatba adási megállapodása az Egészség-Center
Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Bt-vel, valamint Hercogh
Mariann vállalkozó védőnővel.
2. Feladatellátási megállapodás az iskolavédőnői feladatok ellátásáról a
Baranya Megyei Szakképzési Centrummal, valamint a Szigetvári
Tankerületi Központtal.
Határidő: hatályba lépésre 2020. november 1.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Rabb C\ őzőné képviselő, mint az Alapítvány elnöke megköszönte Raaba-Grambach
testvértelepülésüknek az adományt. Külön megköszönte a hivatali dolgozók munkáját, akik a
pályázati munkában részt vettek.
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Dr. Kajdpn Béla jegyző tájékoztatta a megjelenteket, tudomása van arról, hogy a Sásdi Családés Gyermekjóléti Központ dolgozói hatósági karanténban vannak.
Dr. Jusztinger János polgármester a kivetítőn bemutatta a beszámolójában említett
fejlesztésekről, a felújításokról, az óvoda játszóudvar átadásáról készült fotókat.
Havasi László a Sásdi Polgárőr Egyesület képviseletében a térfigyelő kamerák
felszerelésével kapcsolatban megkérdezte, lesz-e kamera a lőtér irányába vezető útszakaszon?
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, a jelenlegi kamerarendszer bővítése a nagyon
közeli jövőben nem várható. Tisztában van azzal, hogy számos helyre kellene még kamera.
Rendőrséggel egyeztetve kijelölték azokat a kardinális pontokat, amelyeket a rendőrség
bűnmegelőzési szempontból fontosnak tart. Mindenképp szeretnék majd fejleszteni a rendszert
és még több helyszínen kívánnak kamerákat elhelyezni a városban.
Urvald Péter alpolgármester elmondta, a rendőrséggel egyeztetve 19 helyszínt jelöltek meg
a kamerák telepítésére. A rendőrség által igényelt kamerák 15 %-át tudták teljesíteni. Valóban
problémát jelent a szemetelők elfogása. A kiemelt fontosságú helyek közül még legalább 7
helyszín van, ahová a rendőrség további kamerák felhelyezését javasolta.
Dr. Jusztinger János polgármester 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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
143/2020. X.29. 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.

4♦/

A házassá kötés és a beje- zett élettársi ka; csolat létesítése en edélvezésének
szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló 5/2017. (\ .17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó; Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - az anyakönyvi eljárásról szóló rendelet módosításával kapcsolatos
előterjesztésről és rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az eltelt időszakban megszaporodtak azon lakossági
igények, amikor az anyakönyvvezető közreműködését igénylik anyakönyvi eljárásnak nem
minősülő eseményekhez is. Ezeket az alkalmakat nem szabályozza a rendelet. Évente 1-2
alkalommal házassági évforduló, vagy névadó megtartására kérik fel az anyakönyvvezetőt.
Annak érdekében, hogy ezek a közreműködések is szabályozottan történjenek, célszerű a
rendeletet kiterjeszteni ezekre a családi eseményekre, beillesztve az esküvők sorába úgy, hogy
megtartsák ezeknek az eseményeknek a kivételes, nem hatósági jellegét. Ezeket az alkalmakat
nem a hivatal szolgáltatásaként, hanem a közművelődési intézmény rendezvényeként lehetne
megszervezni, emiatt kifejezetten csak hivatali munkaidőn kívül tarthatnák meg. Helyszínük a
Közösségi Ház is lehetne.
A másik módosítási javaslata a közreműködők részére megállapított megbízási díjak emelése.
A rendelet értelmében a hivatali munkaidőn kívül történő anyakönyvi eseménynél
közreműködő anyakönyvvezetőt bruttó 6.000 Ft, a segítőt (igénybevétele esetén zenei
szolgáltatás miatt) bruttó 2.000 Ft mértékű díjazás illeti meg.
Javasolja ezen összegek emelését. Több környékbeli önkormányzatnál bevált gyakorlat az
általa javasolt nettó 6 ezer, illetve 2 ezer forintos összeg.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ez eddig nem volt kötelező feladat, de mivel most a
rendeletben szabályozásra kerül, így már kötelező feladat lesz, amit az anyakönyvvezetők
vállaltak.
Pr. Jus/tinaer János polgármester javasolta a képviselő-testületnek a kiadott rendelettervezet elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
13/2020. (X.30.) önkormányzati rendelete
A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének
szabályairól és szolgáltatási díjáról szóló 5/2017. (V.17.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./

A helvi adókról szóló rendelet felülvizsuálata, új rendelet alkotása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos
előterjesztésről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, új rendelet alkotását tervezik az
adórendeletek tárgyában, aminek oka az észszerűség és a jogalkalmazást segítő áttekinthetőség.
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A telekadóval kapcsolatos tervezet a törvényben foglalt változások követésén felül egy új
adófajta bevezetéséről szól. Az adó bevezetésének célja többirányú. Egyrészt az Önkormányzat
adóbevételeinek növelése, pontosabban - a kieső adóbevételeik legalább részbeni pótlásán
kívül - a telekadó bevezetésével kívánnák elérni azt is, hogy az Önkormányzat közigazgatási
területén lévő beépíthető ingatlanok minél előbb rendeltetésszerűen beépítésre kerüljenek.
Szeretnék elérni ezeknek az ingatlanoknak a mielőbbi rendeltetésszerű használatát, a városkép
és a helyi gazdaság fejlődése érdekében. A telekadó mértékével, illetve a
kedvezményrendszerrel kapcsolatban kitekintést végzett a megye hasonló nagyságú kisebbnagyobb városaiban, településein. A környező települések általában a magánszemélyek részére
teljes egészében adómentességet biztosítanak vagy pedig a telek nagyságához, méretéhez
kötötték az adó mértékét. Az adómérték meghatározásánál figyelembe vették a helyi
sajátosságokat, az Önkormányzat gazdálkodási követelményeit és az adóalanyok teherviselő
képességét. Javasolta figyelembe venni a beépített és a beépítetlen telkeket, mint a telkek
értékét alapvetően meghatározó tényét. Ezért tartalmaz a rendelet különböző mértéket a
beépített és a beépítetlen telkekre.
A tervezet arra épült, hogy a magánszemély - a nem üzleti célra vásárolt és nem üzleti célból tulajdonában álló beépítetlen telkek után a jelenlegi rendszer szerinti 5.500,-Ft kommunális
adót fizeti. A tervezet ezt tartalmazza, de csak a szerzéstől számított 5 évig. Ezt követően, ha
még mindig nem került beépítésre a telek, akkor válik a telekadó tárgyává a beépítetlen telek.
A beépített telkekre vonatkozóan viszont komoly mérték megállapítását javasolta, ami 1 hektár.
A magánszemélyek a beépített telkek 1 hektár mértékig nem adóznának. A vállalkozások
számára nem adhatnak adókedvezményeket.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, a bizottság részletesen megtárgyalta a
napirendi pontot. Elmondta, ez az adónem Sásdhoz hasonló nagyságú településeken már
bevezetésre került. A sásdi testület mindeddig nem vezette be ezt az adót. Úgy gondolja, hogy
a gépjárműadó kiesés kb. 10 mFt-ot jelent az Önkormányzatnak. Amennyiben a telekadót
bevezetik a javasolt mértékkel, akkor kb. 6,5 mFt-ra számíthatnak. A Pénzügyi Bizottság
javasolja, hogy az adó mértékét az előterjesztésben szereplő beépített telek esetében 9,-Ft-ról
10,-Ft-ra, illetve a beépítetlen telkek esetében 18,-Ft-ról 20,-Ft-ra emeljék.
Dr. Jusztin ■jer János polgármester elmondta, hogy a jövőben a gépjárműadó bevétellel nem
számolhatnak. A helyi adóbevételek mindig olyan adóbevételek, amivel az Önkormányzat
szabadon gazdálkodhat. Amennyiben központilag ebből a helyi adóbevételből egy jelentősebb
tételt elvonnak, akkor ezt valamilyen formában pótolni szükséges. Ha ezt olyan adónemmel
teszik meg, ami Sásd város lakosságának nagy részét nem érinti, - kizárólag a vállalkozók egy
részére vonatkozna - úgy gondolja, hogy ez a lehető legméltányosabb megoldás lenne.
Amennyiben ennek az adónemnek a bevezetésével sikerül közvetve elérni azt, hogy egyes
vállalkozók a kihasználatlanul álló iparterületi telkeiket beépítsék, vagy azokat más
vállalkozóknak értékesítsék, akkor ez egy további hasznos cél, ami Sásd jövője szempontjából
meghatározó. Hangsúlyozta, nem egyszerűen a kieső adóbevétel pótlásáról, hanem inkább
„kényszerpályáról” van szó. Úgy gondolja, hogy az előkészítés során mindenki a
legméltányosabb megoldást kereste. Igyekeztek olyan megoldást találni, ami az Önkormányzat
gazdálkodását olyan keretek között tudja tartani, hogy az a nagyberuházásokhoz szükséges
önerőt is biztosíthassa.
Dr. Ka dón Béla jegyző ismertette a kiadott táblázatban, hogy a vállalkozóknak milyen
többletkiadást fog jelenteni az új adónem. Összességében kb. 300 adózóról van szó. Az általuk
befizetett adó összege kb. 7 mFt lenne. A kisvállalkozásoknak éves szinten csupán kb. 3-4 eFtos többletterhet jelentene.
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Rabb Gvőzőné képviselő javasolta, hogy a beépítetlen telkek esetében az adó mértéke 25,-Ft
legyen.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, a bizottsági ülésen arról beszéltek, hogy az
eredetileg tervezett, a bizottsági előterjesztésben szereplő mértékhez képest alacsonyabb tétel
kerüljön meghatározásra, így alakult ki a 20,-Ft. Személy szerint nem javasolja ezt a mértéket
emelni.
Székelv Szilárd képviselő javasolta, hogy azon gazdasági rendeltetésű ingatlanokat, melyek
beépítettek, viszont évek óta használaton kívül állnak, a továbbiakban beépítetlenként vegyék
figyelembe.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a törvény ezt a lehetőséget nem engedi. Mindenképp csak
olyan kedvezmények és előírások alkalmazhatók, amit a törvény nevesít. Ebben az esetben a
földhivatali hiteles nyilvántartást veszik figyelembe.
Székely Szilárd képviselő hangsúlyozta, az adó mértéke legyen más, amennyiben nem folytat
gazdasági tevékenységet.
Dr. Jusztin éi' János polgármester megkérdezte, mennyi lenne az így befolyó adótöbblet?
Székeh Szilárd képviselő elmondta, 20000 m2-es terület esetében 800 eFt - 1 mFt közötti
összegről beszélhetnek. Javasolta, nézzék meg a törvényt.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a törvény a megkülönböztetésre beépített és beépítetlen
területet határoz meg. Ezen belül lehet egységes szabályokat alkalmazni.
Dr. Jusztin^er János polgármester elmondta, arra van lehetőség, hogy a beépített és
beépítetlen területre ugyanazt a mértéket határozzák meg.
Székeh Szilárd képviselő a javaslatát visszavonta és támogatja a bizottság javaslatát.
Dr. Jusztin er János polgármester elfogadásra javasolta a képviselő-testületnek a Pénzügyi
Bizottság javaslatát.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
144/2020. (X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága a helyi
adókról szóló rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos előterjesztésében szereplő
adómértékek módosítását, azaz a 9,-Ft-ról 10,-Ftra és a 18,-Ft-ról 20,-Ft-ra
történő adómérték-emelést, elfogadja.
A rendelettervezetről ennek figyelembevételével fognak szavazni.
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Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a képviselő-testületnek a kiadott rendelettervezet elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
14/2020. (XI.02.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
6./

Beszámoló az ÁMK Óvodá[a és Bölcsődéje működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella igazgató, óvodavezető

írásbeli előterjesztés - a jegyzőkönyvről és határozati javaslatról - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Gálné Banizs Gabriella igazgató, óvodavezető elmondta, hogy a bizottsági ülésen részletesen
beszámolt az intézmény 2019/2020. évi szakmai munkájáról, az óvodát érintő fejlesztésekről,
a megvalósuló pályázati projektről, az intézmény személyi humánerőforrás ellátottságáról.
Megköszönte az Önkormányzat mindennemű segítségét.
Rabb Gvőzőné a Népjóléti Bizottság elnöke elmondta, a bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Dr. Jusztin ler János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott
beszámoló elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testül ete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
145/2020. X.29. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt ÁMK Óvodája és Bölcsődéje munkájáról
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
12

7./

ATOP-1.1.3-16-BA1-2017-00Q5. számú projekt keretében t iaccsarnok építésére és
a
TOP-2.1.2-16-BA1-2017-Q007.
azonosítószámú
páh ázat
keretében
me valósítandó _zö!dváros uro'ektre kiírt közbeszerzési felhívásra beadott
ajánlatok értékelése
Előadó; Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a jegyzőkönyvről és határozati javaslatról - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, mindenki kézhez kapta a határozati javaslat
mellett az említett projektekhez kapcsolódó közbeszerzési eljárásról szóló bírálati
jegyzőkönyvet is. A jegyzőkönyv értelmében a Bíráló Bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy
mivel a legjobb ajánlatot tevő a határidőig nem nyújtotta be az árindokolásának a kiegészítését,
ezért az árindokolást nem fogadják el. Az ajánlat, a megkötni tervezett szerződés tárgyára
figyelemmel aránytalanul alacsony összeget tartalmaz az értékelési szempontként figyelembe
vett ár vonatkozásában. A többi ajánlattévőhöz képest a projektek vonatkozásában jelentősen
alacsonyabb ajánlat érkezett (70 mFt). Az eljárást eredménytelennek kell nyilvánítani, mert a
rendelkezésre álló anyagi fedezet összege - ami a bontási jegyzőkönyvben ismertetett módon
340.561.483,-Ft - nem elegendő az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel
történő szerződéskötéshez, akinek az ajánlati ára 366.536.763,-Ft.
Ismertette az írásban kiadott határozati javaslatot.
Az elmúlt időszakban a projekttel kapcsolatban több alkalommal tárgyalt a tervezővel, az
országgyűlési képviselővel, a közbeszerzési szakértővel, a projektmenedzsmenttel. Tisztában
van azzal, hogy a rendelkezésre álló forrás nem elegendő a beruházáshoz. Szükség lesz
kiegészítő forrásokra, önerőre is. Tudni kell, hogy a következő két év gazdálkodása minden
korábbinál nagyobb figyelmet és szigort követel majd. Ha a jelenlegi műszaki tartalommal
kerül megvalósításra a pályázat, akkor a beruházáshoz kb. 90 mFt-ra lesz még szükségük.
Amennyiben sikerül a projektekhez plusz támogatást igényelni, akkor kb. 50 mFt-ra lesz
szükségük. Abban az esetben, ha a költségvetésükből 20 mFt átvihető a jövő évre, akkor kb. 30
mFt önerő biztosítására van szükségük. Mindezek fényében biztosra vehető, hogy módosítani
szükséges a műszaki tartalmat.
Székel Szilárd képviselő véleménye szerint a tervezőnek kell megvizsgálnia a lehetőségeket,
aki tisztában van az alkalmazott műszaki megoldásokkal. Elképzelhető, hogy olcsóbb műszaki
megoldásokat választ, mely az Önkormányzat számára kedvező lenne. Amennyiben már így is
kedvezőbb megoldásokkal tervezett, akkor szükséges a naturáliákat megvizsgálni. Fel kell
mérni az üzlettulajdonosok szándékát az üzlethelyiségek igénylésével kapcsolatban.
Dr. Jusztin er János polgármester nagyon szeretné, ha két év múlva megújulna a
városközpont és felépülne az új bölcsőde épülete is.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a határozati javaslatról névszerinti szavazással
döntsenek. Felkérte Dr. Kajdon Béla jegyző urat a szavazás lebonyolítására.
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a közbeszerzési törvény és a helyi
SZMSZ-ük értelmében a 100 mFt-ot meghaladó projekt kapcsán névszerinti szavazással kell
dönteni. A szavazásnál elsőként a polgármester fog szavazni, majd ABC sorrendben kéri a
képviselők szavazatát.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
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Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete névszerinti szavazással - Dr. Jusztinger
János polgármester Igen, Pál Csaba képviselő Igen, Pintér Gábor képviselő Igen, Rabb Győzőné
képviselő Igen, Székely Szilárd képviselő Igen, Takácsné Somogyvári Mária Igen, Urvald Péter
alpolgármester Igen szavazatával, tehát 7 igennel, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot
hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
146/2020. X.29. \ KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP 2.1.2.-16-BA1-2017-00007 és
a TOP 1.1.3.-16-BA1-2017-00005” számú projektekhez kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac
kivitelezése tárgyú, EKR000437932020 számú közbeszerzési eljárással (a továbbiakban:
Eljárás) összefüggésben a következő határozatot hozza:
a Képviselő-testület a Bíráló Bizottság 2020 október 20-án kelt javaslata alapján az
Eljárásban az OCTOPUS Invest Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1091
Budapest Ifjúmunkás Utca 14.1.1ház.2.em.8) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (2)
bekezdése alapján érvénytelennek nyilvánítja, mert ajánlata aránytalanul alacsony
ellenszolgáltatást tartalmaz.
- Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján az Eljárást eredménytelenné nyilvánítja, mert
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege, ami bontási jegyzőkönyvben ismertetett
módon 340.561.483 HUF, nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés
alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel, akinek az ajánlati ára 366.536.763
HUF.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indokoltnak tartja, hogy a
közbeszerzési eljárást ismételten kiírja.
Ezen döntéséhez felhatalmazza a polgármesterét, hogy a műszaki tartalmat szakemberek
bevonásával tekintsék át és a szükséges változtatási javaslatok alapján az új közbeszerzési
kiírást terjesszék be a Testület elé jóváhagyásra.
Határidő: 2020. november 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Önkormányzati fejlesztések támogatása 2020. című pályázatból a Petőfi utca
aszfaltburkolatának felújítására beérkezett a:ánlatok elbírálása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - az árajánlatokról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az Önkormányzat a Belügyminisztérium
hivatkozott pályázatán belterületi útfelújításra támogatást nyert. Az aszfaltburkolat felújítására
megkért árajánlatok beérkeztek. Az ajánlatokat a képviselők írásban kézhez kapták.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Soltút Kft. ajánlatát fogadják el. Az elnyert
támogatásból szeretnék a Petőfi S. utca útburkolatát felújítani.
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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
147/2020. (X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd, Petőfi utca
aszfaltburkolatának felújítására beérkezett három ajánlat közül a Soltút Kft.
(6320 Solt, Kecskeméti u. 34.) ajánlatát fogadta el, mivel az ő ajánlatuk volt a
legkedvezőbb.
A nyertes ajánlat bruttó 11.797.030,-Ft.
A következő ajánlatok sorrendben ALISCA BAU Építőipari Zrt. (7140
Bátaszék, Bonyhádi u. 30.) bruttó 13.141.706,-Ft, GEOTECHN1KA’84 Kft.
(7171 Sióagárd, Kossuth u. 59.) bruttó 14.061.313,-Ft.
Az útfelújítás forrása pályázati forrásból: 8.847.772,-Ft
Önerő az Önkormányzat költségvetésének terhére, pénzmaradványból:
2.949.257,-Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a Soltút Kft-vei a kivitelezői
szerződés megkötésére.
Határidő: 2020. december 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

9.1

EFOP-2.1.2-16-2017-00023.
azonosítószámú
,.G\ökerek
és
szármák
infrastrukturális hátterének meuvalósítása” című projekt eszközbeszerzésére
közbeszerzési eljárás kiírása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a pót eszközbeszerzésről készített táblázatról - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztincer János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott
előterjesztés elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
148/2020. (X.29.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az EFOP-2.1.216-2017-00023.
projekt
keretében
megvalósítandó
eszközbeszerzési eljárásában a Kbt. Harmadik Rész 112.§ (1) b)
pontja alapján nyílt közbeszerzési eljárást indít.
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Közbeszerzési szakértőként az eljárás szakmai elkészítését és
lefolytatását Dr. Túri Ákos 7621 Pécs, Teréz u. 11-13. szám alatti
egyéni ügyvéd, FAKSZ látja el.
A Képviselő-testület az előteijesztéshez becsatolt ajánlattételi
felhívásban foglaltakat változtatás nélkül jóváhagyja.
2./

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

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

10./

r

Általános iskolai felvételi körzet vélemén ezése
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a tankerületi központok
egyik esetben sem jeleznek változást. Viszont kérik a jegyzői tájékoztatást a hátrányos helyzetű
gyermekek létszámáról, ami a kiadott anyagban látható.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott
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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
149/2020. (X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az általános
iskolai felvételi körzetek jelenlegi rendjét, azzal kapcsolatban módosítási
javaslata nincs.
A képviselő-testület a jegyző tájékoztatása alapján megállapítja, hogy a
településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező,
általános iskolába járó hátrányos helyzetű gyermekek létszáma intézményenként
a következő:

16

Lakóhellyel (tartózkodási hellyel)
rendelkező, általános iskolába járó
hátrányos helyzetű
gyermekek
létszáma
Sásdi
Általános
Iskola

halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek
létszáma
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Határidő: közlésre 2020. október 31
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
11./

A nemzetiséül önkormán zatokkal
felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés mellékleteként csatolva.

kötött

eg\ iittműködési

az együttműködési megállapodásokról -

me álla odás

a jegyzőkönyv

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az együttműködési
megállapodások felülvizsgálatát a Nemzetiségek jogairól szóló törvényben hozott lényeges
változtatások indokolják. A megállapodásban történt változások inkább pontosítások, mint
lényegi változtatások.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott
együttműködési megállapodásokat fogadja el. Továbbá a testület hatalmazza fel polgármestert
a megállapodások aláírására.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
150/2020. X.29.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata és Sásd Város
Német Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodást jóváhagyj a.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kénviselő-testületének
151/2020. X.29.J KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata és Sásd Város
Roma Nemzetiségi Önkormányzata között kötendő együttműködési
megállapodást jóváhagyja.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a megállapodás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester átadta az ülés vezetését Urvald Péter alpolgármesternek,
polgármester ezt követően elhagyta az üléstermet.
Urvald Péter alpolgármester átvette az ülés vezetését. Javasolta, hogy a következő két
napirendi pontot cseréljék meg, mivel a 12./ napirendi pontnál Dr. Jusztinger János
polgármester a napirendi pont előadója.
A testület egyhangúlag egyetértett a napirendi pontok cseréjével.

12./

Tájékoztató az ÁMK Művelődési Központ és Könyvtára etrves munkaköreinek
átszervezéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója elmondta, a bizottsági ülésen beszámolt arról,
hogy az előző időszak és a legutóbbi beszámoló óta milyen személyi és munkaköri változások
történtek fenntartói kezdeményezésre. Úgy gondolja, a jelen helyzet megengedi azt, hogy ilyen
személyi feltételekkel hatékonyan működjön az intézmény. A törvénynek megfelelően 2021.
január hónaptól azért kell változtatni, hogy a művelődési központ cím megmaradjon. Emiatt
szükség lesz egy művelődésszervező szakember 8 órás munkakörben történő foglalkoztatására,
felvételére. Jelen pillanatban a szolgáltatás megoldott. Az új munkaköröknek megfelelő
munkaköri leírások elkészültek. A költségvetést illetően az átszervezésnek anyagi vonzata nem
volt.
Urvald Péter alpolgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott
tájékoztatót vegye tudomásul.
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 - 6 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
152/2020. X.29. i KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az AMK Művelődési Központ és Könyvtára egyes
munkaköreinek átszervezéséről szóló tájékoztatót tudomásul
vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester,
Gálné Banizs Gabriella AMK igazgató
13./

Sásd, Ka osvári úti buszme állóban lévő üzlethelviséa bérbeadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a buszmegállóban lévő
üresen álló üzlethelyiség bérlésével kapcsolatban megkeresték polgármester urat. Ajánlatuk
szerint kibérelnék a helyiséget azzal, hogy üzemeltetnék a mellettük lévő nyilvános WC-t is.
Engedélyt viszont csak abban az esetben kapnak, ha személyzeti WC-t is üzemeltetnek.
Dr. Jusztinger János polgármester visszaérkezett a testületi ülésre, az ülés vezetését
átvette.
Dr. Jusztinaer János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy Szeifert Szabina kereste meg
az üzlethelyiség bérlésével kapcsolatban. Jogszabályi előírás szerint az üzletnek
raktárhelyiséggel és személyzeti WC-vel kell rendelkeznie. A megoldás az, hogy a jelenlegi
nyilvános illemhelyen belül leválasztanak és kialakítanak egy újabb illemhelyet, illetve egy
raktárhelyiséget is leválasztanak a buszmegálló váróhelyiségéből. Merk Zsolt ügyvezetőt
felkérte, készítsen árajánlatot az átalakításra. Az árajánlat szerint a kiépítés költsége 600-700
eFt-ba kerül. Jelenleg az Önkormányzat a nyilvános illemhely működtetésére havonta 15 eFtot fordít, plusz a tisztítószerek költsége.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 600 eFt kiépítési költségből az Önkormányzat 250
eFt-ot vállaljon magára és a vállalkozó részére engedjék meg azt, hogy a fennmaradó 350 eFtot a bérleti díjába beszámíthassa, elszámolhassa. A három évre megkötendő bérleti szerződés
szerint a vállalkozónak havi 15 eFt bérleti díjat kell majd fizetnie és a nyilvános WC folyamatos
üzemeltetéséről neki kell gondoskodnia.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta a napirendi pontot, támogatja polgármester úr javaslatát.
Dr. Jusztin aer János polgármester javasolta a testületnek, hogy adják bérbe a Sásd,
Kaposvári út 3 szám alatti autóbuszváró ingatlanban található büfé helyiséget a benne lévő
vizesblokkal együtt azzal, hogy a kereskedelmi tevékenységhez szükséges személyzeti WC-t
és raktárai az önkormányzat alakítja ki, amelynek költségéből 350 ezer forintot a bérlő fizet,
melyet a havi 15 ezer forint összegű bérleti díjba az önkormányzat beszámít, a bérlő pedig a
köteles a nyilvános WC-t üzemeltetni.
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Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás 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
153/2020. (X.29. ) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 3 év határozott időre bérbe
adja a Sásd, Kaposvári út 3. szám alatti autóbuszváró ingatlanban található büfé
üzlethelyiséget a hozzá tartozó vizesblokkal együtt Komáromi Zoltán Sásd, Ady
Endre utca 1. szám alatti lakosnak. Az önkormányzat maga gondoskodik a büfé
üzemeltetéséhez szükséges személyzeti mosdó és raktárhelyiség kialakításáról.
A havi bérleti díj 15 ezer forint, a fizetendő bérleti díjból a bérlő köteles a
szerződés megkötésekor egy összegben 350 ezer forintot előre megfizetni. A
bérlő köteles az üzlet nyitva tartása alatt a vizesblokkot nyilvános illemhelyként
működtetni.
A képviselő-testület a bérleti szerződés megkötésére felhatalmazza a
polgármestert.
Határidő: felújításra és szerződéskötésre 2020. december 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin! er János olgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatta tovább a tanácskozást.
Kmfi.

Dr Jusztinger János
polgármester
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. október 29. 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 29. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdón Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva
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

Oletics Károly
Csirke Csaba
Orbán Éva

