Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. június 22. napján tartott
képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

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

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testületből 7 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.
A napirendi pontok tárgyalása előtt néhány szóval visszaemlékezett az eltelt időre, amely egy
rendkívüli, embert próbáló, soha nem tapasztalt időszak volt. Olyan körülmények között telt
életük, amiket korábban elképzelni sem tudtak. Erre egész életükben emlékezni fognak. Egy
világjárvánnyal és annak minden negatív hatásával kellett szembenéznie Sásdnak, az
önkormányzatnak, minden sásdi családnak, valamennyi Sásdinak. A kezdetekben rettegtek
egy-egy pozitív teszteredménytől, kötelező lett a szájmaszk használata. Az utcára is csak
meghatározott céllal mehettek ki, központilag szabályozták a vásárlási idősávot.
Munkahelyek vesztek el, sokan közülük is megbetegedtek, sajnos Sásdon is voltak halálos
áldozatai a járványnak. Úgy érzi, hogy mindenképpen meg kell állni egy pillanatra, fejet kell
hajtani emlékük előtt.
Megkérte a jelenlévőket, hogy egyperces felállással, néma tiszteletadással emlékezzenek.
Ezt követően elmondta, hogy a tavaly november óta tartó országos veszélyhelyzet
egyszemélyi döntéseket követelt valamennyi települési polgármestertől, így Sásd
polgármesterétől is. A testület helyett rendeleteket alkotott, segélyeket bírált el, pályázatokat
adott be. Felelős, komoly döntéseket hozott minden nap. Megköszönte mindazoknak a
segítségét, akikre számíthatott Sásd. Külön is megköszönte a testületi tagoknak, hogy az
online konzultációk során konstruktívan álltak a felvetéseihez, segítették a munkáját. A
testületi működés pótlásaként próbálkoztak mindenféle áthidaló megoldással, de a
körülmények nem voltak a legmegfelelőbbek. Az alternatív megoldások, az online
konzultáció, az online közmeghallgatás, mindezek a problémák áthidalására nem voltak
elegendőek. Más egy vita a laptop előtt ülve, s más ebben a formában. Megköszönte
mindenkinek, aki partner volt benne. Sajnos ennek az időszaknak jelentős negatív gazdasági
hatása is volt, de kevesebb bevételből sem törhetett meg a lendület a város fejlesztését illetően.
A feladat adott volt, tehát kevesebből többet tenni, de legalább annyit, mint korábban. Bízik
abban, hogy a többség úgy látja, ez sikerült. Nem hiba nélkül, de talán mindenki számára
értékelhető változást elérve számos területen. Bízik abban, hogy ezúttal végleg vége az ún.
polgármesteri „teljhatalomnak”, s a testülettel kiegészülve dolgozhat tovább. Röviden
összefoglalva: nagyon örül annak, hogy mindenki itt van. Nagyon reméli, hogy ez a helyzet
így is marad.
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Javasolta, hogy a meghívóban kiadott 6./ napirendi pontot vegyék le a tárgyalandó napirendi
pontok közül, helyette az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:
Történeti Téka épületének jövőbeli hasznosítása.
Továbbá 7./ napirendi pontként tárgyalják meg:
Előszerződés kötése a Sásd, Szent Imre u. 6. sz. alatti telek megvételére.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő a Pénzügyi Bizottság javaslatára 13./
napirendi pontként javasolta a testületnek megtárgyalni a polgármester jutalmazását.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta
el:
1./

Polgármesteri tájékoztató a Kormány 484/2020. (XI. 10.) rendeletével kihirdetett
veszélyhelyzet idején a testület nevében hozott határozatokról, rendeletekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Polgármesteri tájékoztató a Civil keret felhasználásának időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Tájékoztató az önkonnányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./

Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről,
rendeletmódosítás
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

5./

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

6./

Történeti Téka épületének jövőbeli hasznosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

7./

Előszerződés kötése a Sásd, Szent Imre u. 6. sz. alatti telek megvételére
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Közterület elnevezése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

9./

A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

10./

A Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál közigazgatási szünet elrendelése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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11./

Sásd Város Képviselő-testülete 2021. évi ülésterve
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

12./

Tájékoztató az időszerű feladatokról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

13./

Polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

14./

Kitüntető díj ak adományozása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

15./

Polgármesteri tájékoztató a veszélyhelyzet idején a testület nevében vagy átadott
hatáskörben egyedi önkormányzati hatósági ügyben hozott döntésekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Koszorús Tímea aljegyző

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a 14./ és 15./ napirendi
pontokat - személyi ügyekre való tekintettel - zárt ülés keretében tárgyalják.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend tárgyalása:
1./

Polgármesteri tájékoztató a Kormány 484/2020. (XI.10.) rendeletével kihirdetett
veszélyhelyzet ideién a testület nevében hozott határozatokról, rendeletekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a polgármester a képviselő-testület nevében hozott
határozatairól, rendeletéiről készült jegyzék - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztin”er János polgármester elmondta - tekintettel a folyamatos, 1,5 havonta
megtartott online képviselő-testületi konzultációkra is -, mindenki kézhez kapta a testület
helyett és nevében hozott döntések (határozatok, rendeletek) jegyzékét.
Dr. Kaidon Béla jegyző hozzászólásában elmondta, hogy valamennyi döntés a sásdi
honlapon megtalálható. A közterületi térfigyelő rendszerről szóló rendelettel kapcsolatban
elmondta, hogy működik a térfigyelő kamerarendszer. Az avarégetés átmeneti szabályairól
szóló rendelettel kapcsolatban elmondta, hogy központi szabályozás alapján országosan tilos
az avarégetés, de jelen pillanatban a veszélyhelyzet idejére ezt a tilalmat felfüggesztették. Új
rendelet lépett hatályba a helyi civil szerveződések támogatásáról. A közterületek rendjéről és
a köztisztaságról szóló rendelet módosítása értelmében, polgármester úr javaslatára szemlét
tartottak a településen. Megtekintették, hogy a közterületek rendje mennyire érvényesül a
helyi rendeletük szerint. Példaként említette, hogy nagyon sokan tüzelőtárolónak tekintik a
közterületeket. A módosításra azért került sor, ha valaki megsérti a rendeletben foglaltakat,
abban az esetben akár 200 eFt pénzbírsággal sújtható.

3

Rabb Győzőné képviselő az 1/2021. (1.5.) sz. határozattal kapcsolatban elmondta, hogy a
megérkezett pályázati pénzt utalni fogják.
Dr. Jusztinger János polgármester 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
84/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt - a Kormány 484/2020. (XI. 10.) rendeletével
kihirdetett veszélyhelyzet idején a testület nevében
hozott határozatokról, rendeletekről szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Polgármesteri tájékoztató a Civil keret felhasználásának időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - polgármesteri tájékoztató a Civil keret felhasználásának
időarányos teljesítéséről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a helyi civil szerveződések
részére nyújtandó támogatás felhasználásával kapcsolatban rendeletet alkotott. A
költségvetésben 1,5 mFt-os keretösszeget különítettek el arra, hogy az önszerveződő
közösségek a városszépítő tevékenységük megkönnyítésére támogatást igényelhetnek. Ennek
elnyerésére pályázatot szükséges benyújtani. A pályázatot a polgármester, a Népjóléti
Bizottság elnökével közösen bírálja el.
Dr. Kaidon Béla jegyző úgy gondolja, fontos rendeletről van szó, mert végre szabályozottá
vált az az önkéntes munka, ami a városban a választásokat követően elindult, korábban volt
negatív vélemény is. Polgármester úr az önkéntes csoportok képviselőivel rendszeresen
folytat egyeztetéseket.
Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Rabb Győzőnének, a Népjóléti Bizottság
elnökének a kérelmek elbírálásánál tett gyors, támogató véleményét, javaslatát.
Javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott tájékoztató elfogadását.
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
85/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt civil keret felhasználásának időarányos
teljesítéséről szóló polgármesteri tájékoztatót
elfogadta.
Határidő:
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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Tájékoztató az önkormányzat 2020. évi költségvetésének zárszámadásáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés - Sásd 2020. évi zárszámadásáról - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, az ülést megelőzően a napirendi pontot
a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta. Elmondta, hogy 2019. évről 610 mFt-os pénzmaradványt,
az idei évre pedig 689 mFt-ot hoztak át. Ennek jelentős része az uniós pályázati pénzek
halmozása, illetve korlátozott felhasználása. Viszont a 2020-ban kifizetett pénzmaradvánnyal
szemben 662 mFt-os áthúzódó kötelezettséget mutattak ki. A 26 mFt-os különbözeti összeget
a tavalyi évben felhalmozott szabad pénzmaradványként mutatták ki. Részletesen kimutatásra
kerültek az áthúzódó feladatok.
A főösszeg 4 milliárd 115 mFt, mind az eszköz, mind a forrás oldalon. A kötelezettségeik
nagyarányú csökkenése jellemző tényező. Kb. 40%-kal csökkentek a kötelezettségek, 53mFtról 30mFt-ra. Ennek oka, hogy sok pályázat áthúzódó. Az állam felől, az önkormányzat
részéről követelésként jelenik meg, illetve ezek felhasználása kötelezettségként. Az eszközök
oldalán látható a pénzeszközök emelkedése. Ez 2019. évben 617 mFt volt, 2020. évben pedig
695 mFt-ra emelkedett. Fontos, amennyiben a pályázatok megvalósulnak, úgy a befektetett
eszközeik is megemelkednek (ingatlanok, tárgyi eszközök értékeinek növekedése).
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, a költségvetés stabil, ez az év
nagy biztonsággal végigvihető. Az idei költségvetés 24,5 mFt tartalékot tartalmaz.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy sajnos a helyi adóbevételek egy részének
központi elvonása, az új adónemek bevezetésének tilalma alapvetően meghatározta az idei évi
költségvetésüket. Ennek ellenére nagyon örült annak, hogy ilyen nehezített körülmények
között is sikerült jó gazda módjára gazdálkodniuk. Bízik abban, hogy jövőre olyan év
kezdődik, amikor több. a vírushelyzet előtti évekkel legalább megegyező bevételből tudnak
gazdálkodni. A legfontosabb, hogy a bizonytalanság mértéke csökkent. Elmondta, hogy 2020.
év végén Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatása tárgyában döntés született az év
végi jutalmakról.
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Javasolta a képviselő-testületnek a tájékoztató 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
86/2021. <VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt az önkormányzat 2020. évi költségvetésének
zárszámadásáról szóló - tájékoztatót tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

4./

Beszámoló az önkormányzat 2021. évi költségvetésének időarányos teljesítéséről,
rendeletmódosítás
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés - az önkormányzat 2021. évi költségvetési rendelet-tervezetéről - a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a vizsgált időszakban a bérek még
az áprilisi szinten kerültek betervezésre, a többi kiadás pedig a május végi kiadásokatbevételeket tükrözi. A költségvetési bevételeik közel 32 %-os szinten, a kiadásaik pedig 26,4
%-on teljesültek. Nem tartalmazzák azokat a fejlesztési pályázati kiadásokat, amely
pályázatok még nem indultak el, illetve nem teljesültek. A költségvetés teljesülésének két fő
jellemzője van: nem időarányos, de egyensúlyos. A pályázati kiadások, a fejlesztési oldal
súlya olyan nagyarányú a költségvetésben, hogy ennek alakulása teljesen befolyásolja az
összkép vizsgálatát. Ugyanakkor az egyensúlyosság viszont teljesen észrevehető és ilyen
szempontból vizsgálható. A rendeletmódosítás oldalát nézve a döntések bedolgozásra
kerültek. Volt olyan döntés, amely indokolta a költségvetés módosítását. Pénzügyi bizottsági
ülésen is említette, hogy az állami támogatásaikat szociális területen, illetve az általános
működési támogatás terén szerény szinten megemelték. A 430 mFt-os állami támogatást közel
2 mFt-tal emelték meg. További tételként megemlítette, hogy a Pozsony utcai önkormányzati
ingatlant magasabb áron értékesítették, a Szent I. utcai ingatlan és az alsóörsi ingatlanok
cseréj ének 21 mFt-os összege is bedolgozásra került. Az Orgona utcai telkek értékesítését sem
tervezték, de jelen pillanatban 1 telek eladási ára betervezésre került a költségvetésben. A
DRV Zrt. által az önkormányzat számára eszközhasználati díjként adott összeg bevételi és
kiadási szinten szerepel a költségvetésben. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
beszámolója alapján az éves díjat - ami eddig 600 eFt/hó volt - most április hónaptól 950
eFt/hó összegre emelték.
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Dr. Juszt inger János polgármester elmondta, ez az összeg azért emelkedett, mert a Kflt-nél
plusz 1 főt alkalmaznak.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a közfoglalkoztatást az év elején
20 fővel tervezték, jelen pillanatban 27 főt foglalkoztatnak. Ebből adódó bevételi és kiadási
szint benne van a költségvetésben. Ebben az esetben önerőt terveztek.
Az intézményekkel kapcsolatban elmondta, hogy a Hivatalnál és a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központnál nem volt lényeges módosítási indok. Az ÁMK-nál közel 400 eFtos finanszírozási csökkenés jelentkezett. Kiemelendő az EFOP-1.5.3. pályázatuk szintje,
elindult a támogatások visszaigénylése.
A tanuszodára év elején nem terveztek külön tartalékot, viszont időközben szükségessé vált
ennek tervezése a kerítés építésre, így annak összegét 1,5 mFt-ban határozták meg.
A rendeletmódosításról, illetve az időarányos teljesítésről elmondható, továbbra is tartható a
biztonságos teljesítés a bekövetkező kényszerű, illetve önként vállalt feladatok
szempontjából.
Jelen költségvetés nem tartalmazza a civil szerveződések támogatását, ez az összeg az ÁMKnál fog megjelenni. Tehát a következő módosítással az ÁMK költségvetési összegét meg kell
emelni.
Év elején a tartalékok ismeretében, illetve az intézményi és önkormányzati igények
vizsgálatánál, közös egyeztetésen alapuló döntések születtek. A Vegyeskar 150 eFt-os
hangszervásárlásra kért támogatást, amit majd átadott támogatásként biztosítanak.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy a támogatásból zongorát szeretnének
vásárolni.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy év elején a fejlesztési kiadásokat
569 mFt-os szinten tervezték, jelenleg 615 mFt-tal tervezik. A felújítási kiadások 25,6 mFtról 20,9 mFt-os szinten szerepelnek az előteijesztésben.
A bizottsági ülésen is tárgyaltak az önkormányzati adók teljesüléséről. A mai nap értesülése
szerint június végén, illetve októberben fogják megkapni az iparűzési adójuk kiegészítését.
Tavaly év végén az iparűzési adójuk összege 101 mFt volt. A költségvetésben 85 mFt-tal
tervezik. Ennek az összegnek az első fele már megérkezett. Véleménye szerint várhatóan a
teljes összeg átutalásra kerül majd. Az építményadó és a magánszemélyek kommunális
adójából, amit 9,7 mFt-os szinten terveztek, ebből már 6 mFt teljesült.
Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte jegyző úr és az adóügyi csoportban
dolgozó kollégák hatékony munkáját. Az állami kompenzáció az iparűzési adót illetően
pozitívan - tehát az eredetileg tervezetthez képest többlettel - is érintheti az önkormányzatot,
ami nagyon sokat jelentene.
Plusz kiadást jelent a 20 főről 27 főre emelt közfoglalkoztatottak bérének önkormányzatot
terhelő része. A tartalékokkal kapcsolatban elmondta, hogy az eredetileg tervezett 23 mFt
tartalék most 24,5 mFt ebben a módosított előirányzatban. A tanuszoda építése folytatódik, az
önkormányzatnak vannak kötelezettségvállalásai. Ennek tervezett költsége kb. 1,5 mFt.
Kiemelendő, hogy úgy sikerült tartani az eredetileg tervezett tartalékot, hogy nem volt
megszorítás a vírushelyzet alatt, minden nem kötelező kiadásra is jutott. 2021. évben is voltak
jutalmazások a hivatalnál és az önkormányzatnál is.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a hivatal költségvetése lényegesen javította az
önkormányzat kondícióját. Az önkormányzat saját költségvetéséből a tavalyi évben 9 mFt-tal
támogatta a hivatal működését. Az idei évben erre nem volt szükség.
Ebben az évben két álláshely (igazgatás, pénzügy) is megszüntetésre került. A hivatal
támogatása elegendő lesz a jövőben is.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Sásdi
Vegyeskar Kulturális Egyesület részére 150 eFt-os vissza nem térítendő támogatást
biztosítson.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testületé - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
87/2021. (VI.22.) KTF1. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt kérelemben
meghatározott célra (hangszerbeszerzés) a Sásdi Vegyeskar
Kulturális Egyesület részére 150.000,-Ft vissza nem
térítendő támogatást biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert a
megállapodás aláírására.
Határidő: június 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az önkormányzat 2021.
évi költségvetésének időarányos teljesítéséről szóló 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
88/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt beszámolót - az önkormányzat 2021. évi
költségvetésének időarányos teljesítéséről elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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Dr. Jusztin»er János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet-tervezet 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 Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5.1

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

r

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző szóbeli kiegészítésében elmondta, szükséges rendezni a TÉKA
használatával kapcsolatos némi bizonytalanságot. Korábban azért minősítették hivatali
helyiségnek, mivel a hivatal épületében lévő alkalmas helyszínt, a korábbi házasságkötő
termet megfelelőbben pótolta, mint a hivatali tanácskozóterem. Az eltelt évek alatt a
tapasztalatok azt mutatták, hogy kevésbé mutatkozott igény rá, a Közösségi Ház helyiségei
iránt nagyobb volt a kereslet. Ugyanakkor az intézmény részéről rendezetlen helyzetet
teremtett, hogy bár az ÁMK használati szabályzata mindkét telephelyre egyaránt vonatkozott,
az egyiket térítésmentesen (hivatali helyiségnek minősülő TÉKA terme), a másikat pedig
bérleti díjért biztosította az ÁMK. A rendeletmódosítás továbbá egyértelműbb
megfogalmazásával segíti a térítésmentes anyakönyvi esemény értelmezését: azaz akkor
ingyenes a házasságkötés, ha hivatali helyiségben (hivatal tanácskozóterme) és hivatali
munkaidőben tartják.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott
rendelettervezet elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt rendelet-tervezet elfogadását.
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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelete
A házasságkötés és a 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.)

6./

Történeti Téka épületének jövőbeli hasznosítása
Előadó; Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jnsztinger János polgármester elmondta, hogy a Történeti Téka az ÁMK Közösségi
Házának telephelyeként működik, tehát nem önálló intézmény. Urvald Péternek az ÁMK-nál
történt felmondásával ez az épület „gazda” nélkül maradt. Megtörtént a munkakör átadás
átvétel Pintér Gábor alpolgármester és az ÁMK igazgatója jelenlétében.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy elnevezésében változtassák meg az ingatlan nevét.
Javasolta felvenni a kapcsolatot az épület társtulajdonos önkormányzataival az épület további
sorsával kapcsolatban. A különböző megnyíló pályázati lehetőségekből az ingatlant
felújítanák (udvar, melléképület, Szoborkert felé történő megnyitással szabadtéri színpad).
Mindenki tudja, hogy ebben az ingatlanban került elhelyezésre a Helytörténeti Kiállítás. A
Történeti Tékában több rendezvényt is tartottak. Javasolta, hogy az épület neve Civil
Közösségek és Nemzetiségek Háza legyen. Célszerű lenne felajánlani a nemzetiségi
önkormányzatoknak és más jogi személyiséggel rendelkező civil csoportnak, hogy a Dózsa
Gy. u. 32. szám (Városháza) helyett ez az épület, a Dózsa Gy. u. 4. szám alatti ingatlan legyen
a működésük székhelye. Ennek következtében pályázati forrásokat tudnának felhasználni.
Raaba-Grambach testvértelepüléstől kaptak 5000 eurót az ingatlan melléképületének a
felújítására. Mindenképpen szükséges az ingatlan tulajdonosaival a tulajdonviszonyokat
rendezni. Ezt követően fontos, hogy fizikálisán is ezt a funkciót - nemzetiségek és civil
közösségek közösségi tere - érvényesítsék. Szükséges szakértő igénybevétele, aki a
helytörténeti gyűjteményt átnézi. Ezek után látható lesz, hogy a gyűjtemény áthelyezésre
kerül-e, vagy ezen a helyen marad.
Pintér Gábor alpolgármester egyetért azzal, hogy a Dózsa Gy. u. 4. szám alatti ingatlannak
Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza legyen a megnevezése. Nagyon örül annak, hogy itt
otthonra lelt a Deutsch Klub, a Vegyeskar és a Német Nemzetiségi Önkormányzat is. A
nagykaput felújíttatták, amely 75 eFt-ba került, terveik szerint a hétvégén társadalmi munka
keretében lefestik. Nagyon bíznak abban, hogy a Deutsch Klub végleges helyén marad ebben
az épületben. Svájci klubtársuk ígéretet tett az épületnél hiányzó előtető elkészítésére.
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Dr. Jusztináéi- János polgármester fontosnak tartja a pályázati lehetőségeket, ezek jobban
kiaknázhatóak az új névvel és funkcióval.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy mindenféleképpen fontos a tulajdonviszonyok
rendezése. Polgármestersége ideje alatt foglalkozott ezzel a dologgal.
Javasolta, hogy értékeltessék fel az ingatlant, tárgyaljanak a polgármesterekkel, mielőtt az
épületnél a beruházások elkezdődnének.
I rvald Péter képviselő elmondta, hogy 2017-ben pályázati lehetőség miatt a tulajdonos
önkormányzatokat megkeresték, néhányan határozatilag is lemondtak a tulajdoni részükről,
az ezzel kapcsolatos leveleket átadta Gálné Banizs Gabriellának, az ÁMK igazgatójának.
Székely Szilárd képviselő elmondta, annak idején a nevezett ingatlant azért újították fel, hogy
a lehetőségekhez mérten az épületben több minden legyen. Személy szerint egyetért a
funkcióbővítéssel és a névváltoztatással.
Az épület állagmegóvására oda kell figyelni, amit mindenképpen szükséges ellenőrizni is.
Javasolta, hogy az önkormányzat gyakorolja az intézmény használatának jogát, felügyeletét.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzatának mindkét
nemzetiségi önkormányzattal van együttműködési megállapodása. A fenti javaslat
elfogadásával a megállapodás kiegészítésre szorul.
Pál Csaba képviselő személy szerint az épület névváltoztatásával egyetértett, Javasolta, hogy a
tulajdonviszonyok miatt az érintett önkormányzatokkal tárgyaljanak.
Dr. Jusztinacr János polgármester megkérdezte, hogy az ingatlanban Sásd városának mennyi a
tulajdonrésze?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Sásd
városának az ingatlanban 77,38 % tulajdonrésze van. Az ingatlannak 46 tulajdonosa van.
Urvald Péter képviselő véleménye szerint első körben az ingatlan tulajdonosait az épület
állagmegóvásával kapcsolatban kellene megkeresni. A 8 év alatt az ingatlan felújítására kb.
2-3 mFt-ot költöttek, amihez a tulajdonos önkormányzatok anyagilag nem járultak hozzá.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek Alpolgármester Úr
módosító javaslatának elfogadását, amely szerint a Történeti Téka telephely a jövőben
Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza néven működjön.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal,
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
89/2021. (VI.22.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
Sásd, Dózsa Gy. u. 4. szám alatti többségi
tulajdonában lévő ingatlanát a továbbiakban
Nemzetiségek
és Civil Közösségek Háza
elnevezéssel működteti.
Az ÁMK szervezeti és működési szabályzatát az
ingatlan fűnkcióbővülésére tekintettel felül kell
vizsgálni.
Határidő: szeptember 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gábriellé ÁMK igazgató
Dr. Jusztinger János polgármester szünetet rendelt el.
Szünet után a képviselő-testület tovább folytatta ülését.

7./

Előszerződés kötése a Sásd, Szent Imre u. 6. sz. alatti telek megvételére
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előteljesztésében elmondta, hogy Sárközi
Zsolttal és Sárközi Lajossal többször egyeztetett az új bölcsőde mellett lévő, a hagyatéki
eljárás lezárását követően tulajdonukba kerülő terület értékesítésével kapcsolatban. Az épülő
új bölcsőde megközelítése, a parkolási lehetőségek bővítése, a településkép rendezése
érdekében nagyon fontos lenne, ha az önkormányzat megvásárolhatná ezt az ingatlant. Ebben
a kérdésben felmerült a kisajátítás lehetősége is, de ez egyik félnek sem lenne jó. A
megbeszélés alapján az ingatlannál 4.200 eFt vételárban állapodtak meg azzal a feltétellel,
hogy ennek az első részletét jövőre fizetné ki az önkormányzat, majd az azt követő részletét
pedig 2023-ban. Az adásvételi szerződést még nem tudják megkötni, ugyanis a hagyatéki
eljárás még nem zárult le. Javasolja, hogy előszerződést kössenek a leendő örökösökkel és a
haszonélvezeti joggal rendelkező személlyel. Az önkormányzat felértékeltette az ingatlant,
amit - tévesen - részben közművesített ingatlanként értékeltek. Az értékbecslés az ingatlan
értékeként 3,5 mFt-ot állapított meg. A gázcsonkot időközben megtalálták, így az ingatlan
összközműves, ennek alapján 4,2 mFt a telek vételi ára.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy hatalmazzák fel az elmondottak alapján az
előszerződés megkötésére.

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:
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Sásd Város Képviselő-testületének
90/2021. (VI.22.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testül ete
megvásárolja a létesülő új bölcsőde melletti nyilvános
parkoló kialakítása céljára a Sásd belterület 234. hrsz-ú
Sásd, Szent Imre u. 6. szám alatti 1387 m2 területnagyságú
kivett gazdasági épület, udvar megnevezésű ingatlant.
Az ingatlan vételárát 4.200.000,-Ft-ban állapítja meg,
amelyet kettő részletben kíván megfizetni. Az első részlet
esedékessége 2022. évben, a második részlet esedékessége:
2023.évben.
Az adásvétel létrejöttének feltétele a hagyatéki eljárás
lefolytatása.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy az
örökség várományosaival és a haszonélvezeti joggal
rendelkező személlyel az ingatlan jövőbeni adásvételére a
törvényes feltételek beálltával megállapodást kössön.
Határidő: az előzetes megállapodásra: augusztus 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
8./

Közterület elnevezése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, Havasi László sásdi
lakos volt az ötletgazdája annak, hogy a Hömyékre vezető utat nevezzék át Dr. Gúzsai Ernő
sétánnyá. Dr. Gúzsai Ernő 1925-ben Hömyéken született és 1978-ban hunyt el. Állatorvos,
anatómus, az állatorvos-tudományok kandidátusa. Az Agrártudományi Egyetem
Állatorvostudományi Karán szerzett oklevelet, ezután az Anatómiai Intézetben gyakornok, az
anatómiai, fejlődéstani és szövettani intézetben tanársegéd, adjunktus, 1966-tól pedig docens
volt. A hazai és külföldi szaklapokban gyakran publikált. Az Állatorvos-anatómusok
Nemzetközi Társaságának tagja volt. Több műve is megjelent (Kórtan és kórbonctan,
Állatbonctan és élettan, Házimadarak anatómiája, Háziállatok szövettana, stb.). Dr. Gúzsai
Ernő 1995. augusztus 20. napján részesült elsőként Sásd Város Díszpolgára Cím
kitüntetésben.
Megkereste a hozzátartozókat, örültek a megkeresésnek, egyetértettek és támogatták a
javaslatot.
Havasi László sásdi lakos elmondta, hogy Dr. Gúzsai Ernő egyedüli volt Hömyéken, aki
egyetemi végzettséget szerzett.
Koszorús Tímea aljegyző javasolta, fontos megjelölni a közterület határait.
Urvald Péter képviselő véleménye szerint el kellene gondolkodni a Temető utca nevén.
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Dr. Kaidon Béla jegyző egyetértett Urvald Péter képviselő hozzászólásával, véleménye
szerint a főtértől kezdődően kellene az utca nevét megváltoztatni.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta, hogy Dr. Gúzsai Ernő utca legyen. A hömyéki
járda kezdetétől pedig táblán jelzik majd a sétányt.
Javasolta a testületnek a 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
91/2021. (VI.22. ) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testül ete
Dr. Gúzsai Ernő díszpolgár életművének
elismeréséül a sásdi Temető utca közterületet a
Hősök terétől a Gödrei árok hídjáig, Dr. Gúzsai
Ernő utca” megnevezésre módosítja.
A hömyéki járda kezdetétől táblát kell kihelyezni
„Dr. Gúzsai Ernő sétány” elnevezéssel.
Határidő: hatálybalépésre: 2021. július 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

9./

A polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a polgármester 2021. évi szabadságolási ütemtervéről - a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy a törvény
értelmében a főállású polgármester évi 39 munkanap szabadságra jogosult. A polgármester
előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja a polgármester
szabadságának ütemezését, a veszélyhelyzetre való tekintettel az ezzel kapcsolatos határozatot
meghozta.
Javasolta a képviselő-testületnek a 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:
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Sásd Város Képviselő-testületének
92/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt előterjesztést a polgármester 2021. évi
szabadságolási ütemtervéről elfogadta.
Határidő: június 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

10./

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

r

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

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a képviselő-testület évek óta dönt az igazgatási
szünet elrendeléséről. A legtöbb dolgozó a megjelölt időszakban tölti szabadságát. Kérte a
testületet, hogy a javaslatot fogadja el

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a képviselő-testületnek a 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
93/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a jegyző javaslatát elfogadva a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál
2021. július 26. napjától - augusztus 6. 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 20. 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
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11./

Sásd Város Képviselő-testfilete 2021. évi ülésterve
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a testület 2021. évi üléstervéről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy az augusztus
hónapra tervezett napirendi pontok között szerepel a: közmeghallgatás előkészítése. Február
hónapban tartottak online közmeghallgatást. Javasolta a testületnek, hogy a közmeghallgatást
október hónapban tartsák meg.
Javasolta a képviselő-testületnek a kiadott ülésterv 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
94/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt Sásd Város Képviselő-testületének 2021.
évi üléstervét elfogadta.
Határidő: június 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

12./

Tájékoztató az időszerű feladatokról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy megérkezett május 6. napján RaabaGrambach testvértelepüléstől az 5000 euro a Téka melléképületének felújításához.
Megkezdődött az új szemétgyűjtők kihelyezése a városban. Megköszönte Pintér Gábor
alpolgármesternek a padok és szemétgyűjtők beszerzésében nyújtott mindennemű segítségét.
Az óvodai felajánlásból május 7-én a Deák téren új hinta került kihelyezésre. Megköszönte
Gálné Banizs Gabriellának, az ÁMK igazgatójának a felajánlását. Ugyanezen a napon
alpolgármester úrral közösen a civil szerveződések képviselőivel megbeszélésre került sor. A
megjelenteket tájékoztatták a Civil keret felhasználásának lehetőségeiről. A támogatás
felhasználásának célja: közterület-gondozás, városszépítés, köztisztasági tevékenység,
környezetvédelem, műemlékvédelem, természetvédelem, kulturális és közösségi programok,
rendezvények, helyi kulturális élet színesítése, hagyományápolás. A beérkezett kérelmeket a
polgármester bírálja el a Népjóléti Bizottság elnöke véleményének kikérésével.
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Május 11-én kátyúzást végeztek a Rákóczi u. 20. épület előtt lévő parkolónál, továbbá új
közvilágítási lámpák kerültek kihelyezésre a régi lámpák helyett. Május 12-én találkozott az
uszoda ügyében a Nemzeti Sportközpontok képviselőivel. Az uszoda építésével kapcsolatosan
pontosításra kerültek a feladatok, menetrendek. Nagy bizonyossággal elmondható, hogy az
uszoda az idei évben elkészül. Az engedélyek beszerzése, a próbaüzem miatt nagy
valószínűséggel 2022. február hónapban nyit az uszoda a gyerekek számára és március
hónapban pedig mindenki más számára. Ugyanezen a napon Pintér Gábor alpolgármester részt
vett a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulási Tanács ülésen, ahol képviseletében járt el.
Pintér Gábor alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a társulási ülésen elfogadták a
társulás pénzügyi beszámolóját, a költségvetés végrehajtását, döntöttek közbeszerzési eljárás
lebonyolításáról, s bérleti díjtartozásokról. Előreláthatólag szeptember 15. napjára tervezik a
következő ülést. Az ülésen elhangzott még, hogy Marcali város szeretne a társulásból kilépni.
Dr. Jusztinaer János polgármester elmondta, hogy május 14-én vendégül látta a
közfoglalkoztatottakat egy ebédre. Május 18-án tartották a Dolce Vita szabadtéri színházi
előadást a Szoborkertben. Megköszönte mindenkinek, aki részt vett az előadáson. Az előadás
megtartása után - a járványügyi szabályok vélelmezett megsértése miatt - sajnos hatósági
eljárás indult. Nagyon sajnálja, hogy ezt az alkalmat nem sikerült méltó módon együtt tölteni.
Május 12-én Dr. Máté Mária gyermekszakorvos kérelmet intézett az önkormányzat felé.
Május 20-án a polgármester kollégákkal tárgyalt ez ügyben. A kérelmében kérte a rendelési
idejének módosítását. Módosították a feladatellátási szerződést a rendelési idő és a
tanácsadásra fordított idő növekedése miatt. A másik kérelem működési támogatási kérelem
volt. Ennek az az oka, hogy csökkent a finanszírozása, mivel a dombóvári Szent Lukács
kórház által felmondott mozgó szakorvosi szolgálat által nyújtott szolgáltatás megszüntetése
a vállalkozás anyagi helyzetét gyengítette, és ehhez kérte az önkormányzatok támogatását.
Ennek megfelelően Sásd Város Önkormányzata egyszeri 45 eFt anyagi támogatást biztosított.
Felkérte a házi gyermekorvosi körzet kistelepülési önkormányzatait, hogy Sásd felajánlásához
csatlakozva egyenként 15-15 ezer forinttal támogassák a sásdi házi gyermekorvosi szolgálat
ezévi működését.
Május 21-én az ERFO, FŐKEFE, KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. képviselői Sásdon
helyszíni bejárást tartottak az ősztől működését beindítani tervezett, megváltozott
munkaképességű személyeket foglalkoztató üzem kapcsán (Sásd, Kossuth L. u. 1.).
Elkészült a szabványossági és érintésvédelmi jegyzőkönyv, ami tartalmazza a feltárt
villamossági hibákat. Erre vonatkozóan Koller Zoltántól árajánlatot kértek. Az önkormányzat
vállalta az ingatlan nyílászáróinak cseréjét (utcafronti ablakok). Az épület utcafronti részén a
külső vakolást is el kell végezni. Ennek kapcsán a falugazdászoknak el kell költözniük,
továbbá az irattárat is máshol kell elhelyezni. A foglalkoztató cég közel 200 eFt havi bérleti
díjat fog fizetni az ingatlan használatáért.
Május 22-én a hömyéki településrészre vezető hidak korlátjai megújultak, az önkéntesek
virágosítást végeztek. Megköszönte Győriné Korom Viktóriának a Civil keret eredményes
pályázatának sikeres felhasználását. Május 24-én az újtelepi csoport az „S kertben”
virágosított. Május 25-én kihelyezésre kerültek az asztalos padok a közterekre. Május 26-án
a DRV Zrt-vel tárgyaltak az új kút fúrásának szükségességéről. Elmondható, hogy a város
vízellátása nincs veszélyben. Jelentős vízveszteség azonban van, ami szinte egy kútnak az
éves vízhozama. Ezt fel kell tárni, meg kell találni az elfolyó vizet a DRV-nek.
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Amennyiben szükség lesz rá, akkor lesz új kút a Gördülő Fejlesztési Tervben szereplő
rekonstrukciós keretből („I” tényező).
Május 27-én értesítés érkezett a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1 mFt-os pályázati
támogatásáról. Ebből tervezik kicserélni a Sásd, Kossuth L. u. 1. sz. alatti ingatlan utcafronti
ablakait. Megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzat együttműködését.
Május 29-én került megrendezésre az Otthon Sásdon Újra Szabadon Fesztivál, megköszönte
alpolgármester úr hathatós, szervező segítségét. A légvár bérleti díjához a Roma Nemzetiségi
Önkormányzat hozzájárult. Ez a rendezvény kb. 300 eFt-ba került, de voltak bevételeik is.
Mindenkinek megköszönte a rendezvény szervezésénél, lebonyolításánál nyújtott segítségét.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, valóban nagyon rövid idő alatt szervezték meg ezt
a fesztivált, ami nagyon jól sikerült. A fellépők is nagyon örültek, amikor felkérést kaptak a
szereplésre.
Rabb Győzőné képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy többször átment a
rendezvényre, amikor ő ügyeletes volt. Az este folyamán gratulált polgármester úrnak és
alpolgármester úrnak egyaránt a rendezvény színvonalas megszervezéséhez, amely
véleménye szerint is nagyon jól sikerült.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy minden járványügyi szabályt, előírást
gondosan betartottak, nem követtek el szabálytalanságokat, a rendőrökkel is egyeztettek.
Június 3-án az utcabútorok kihelyezése folytatódott. Június 4-én összehívta a szakkörök,
művészeti csoportok vezetőit. A megjelentektől írásos tájékoztatót kért az eltelt 1 évről,
milyen kéréseik, javaslataik vannak a jövőben, milyen létszámmal működnek, névsor, stb.
Június 6-án kihelyezésre kerültek a Deák téri virágládák, amelyek a Civil keret támogatásával
készültek. Ezen a napon került kihirdetésre a nyári diákmunka lehetősége. Erre a 16-25 éves
nappali tagozatos képzésen tanulmányaikat folytatók jelentkezhettek, amelynek
eredményeként 12 főt fel is vettek. A diákmunkások a Hivatalban, a Nemzetiségek és Civil
Közösségek Házában, a Közösségi Házban és a Sportpályán dolgoznak majd. Június 9-én
májusfa kitáncolása és falfestésavató volt a Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klubjánál.
Június 10-én elkezdődött a Vasút utcában lévő járda építése, ennek költségét a
közmunkaprogram dologi keretéből biztosítják. Ezt követően tervezik a Béke utca járda
építését is. Megtárcsázásra került a sportpálya körüli futópálya. Június 10-én meghívást kapott
az MTS Oldtimer Kft-nél lévő műhelycsarnok átadó ünnepségére, ami uniós forrásból épült.
Június 11-én elkészült a Carlo pizzéria kerthelyisége, a vállalkozó a területet bérli az
önkormányzattól. Ugyanezen a napon volt az óvodában a nagycsoportosok ballagása,
intézményvezető asszonynak megköszönte a meghívást.
Június 14-én megérkezett a hömyéki játszótérre telepítendő játékok egy része. Ennek átadását
július közepére tervezi. Tájékoztatta a testületet, hogy július 15-én Sásdon tesz látogatást Dr.
Gyopáros Alpár, a Modem Települések Fejlesztéséért felelős kormánybiztos úr, aki a Magyar
Falu Programmal kapcsolatosan tájékoztatást nyújt a térség polgármesterei részére.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ előírása alapján
megkezdődött a fonyódligeti üdülő szezonkezdő rendbetétele (raktárhelyiség feletti tető
felújítása, hűtő vásárlása). Az idei évben megemelték az üdülési díjakat. A tervek szerint
jövőre kisebb átalakításokat szeretnének végezni a lapostetős üdülőben.
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Székely Szilárd képviselő megkérdezte, hogy a pedagógusok igényelték a fonyódligeti
üdülést?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem éltek a
felajánlott fonyódligeti üdülési lehetőséggel.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy június 13-án a Közösségi Házban 3 db
klíma került beszerelésre (zenekari próbaterem 2 db, előadóterem 1 db), ennek költsége 950
eFt. Június 16-án a Pécsi Nemzeti Színház szabadtéri színházi előadást tartott a Közösségi
Ház előtti parkolóban. Az előadáson több százan vettek részt, a közönség színvonalas műsort
látott. Június 18-án megkezdődött Hömyéken a térfigyelő kamerarendszer bővítése (450
eFt/2db). A kamerák beszerzésére idén összesen 2,5 mFt-ot különítettek el. A tervek szerint a
Deák tér 6. számú ingatlannál 2 db kamera felszerelését tervezik. Pintér Gábor alpolgármester
úr segítségével 3 db oszlop került beszerzésre. Június 19-én volt az általános iskolai ballagás.
Az önkormányzat részéről elismerő oklevélben és 15 eFt-os könyvutalványban részesítette
Sásd város kiváló tanulóját, Hír Bálintot.
Megköszönte Pintér Gábor alpolgármester úrnak a köztéri bútorok beszerzésében nyújtott
segítségét. Megköszönte továbbá Pál Csaba képviselő úrnak, hogy a kezdeményezésére
elindult egy olyan adakozás, amelyhez személy szerint képviselő úr és Székely Szilárd
képviselő úr is csatlakozott. A helyi vállalkozók anyagi támogatásával további köztéri bútorok
beszerzésére került sor. A vállalkozók támogatását levélben is megköszönte.
Pintér Gábor alpolgármester felolvasta köszönő levelét, amely a Sásd és Vidéke című
újságban is meg fog jelenni: „Kedves Sásdiak! Bizonyára tapasztalták, hogy városunkban
megújultak a köztéri bútorok. Új padokkal, asztalos kiülőkkel és kukákkal lettünk
gazdagabbak. A Gyártást a sásdi Tamás Fémipari és Kereskedelmi Kft. nyerte el és teljesítette
is. Köszönjük szépen a kedvező ajánlatot! Külön hálával tartozunk a SÁSD térbeli betűk
igényes elkészítéséért, amelyek immár a MÓL kúttal szemben köszöntik a városunkba
érkezőket. Tamás Ferenc cégtulajdonos térítésmentesen vállalta az említett betűk legyártását.
Több sásdi vállalkozó pedig a saját költségére rendelt még a padokból, amelyek főutcánkat
ékesítik. Maros Ernő - NOVAFLEX KFT., Horváth Lajos - Y PULYKA KFT., Niedermayer
József - MIND-ÉP KFT., Székely Szilár képviselő - SZÉKELY-JUHÁSZ KFT., Dömse
Tamás-Dömse Gábor - DÖMSE KFT., Pál Csaba képviselő. Köszönettel tartozunk még
Fodor István mezőgazdasági vállalkozónak is, aki a pandémia idején anyagi segítséget
nyújtott a fertőtlenítőszerek beszerzéséhez (100 eFt) és betongyámos oszlopokat ajándékozott
városunknak a térfigyelő kamerarendszer bővítéséhez. Köszönjük szépen! Sásdnak nagy
szerencséje, hogy elkötelezett lokálpatrióta vállalkozók élnek városunkban. Tamás Feri
barátomnak pedig az, hogy a 4 betűs Sásdon és nem például a 15 betűt számláló
Sátoraljaújhelyen lakik.”
Június 8-án a civil szerveződések képviselőivel megbeszélést tartottak a szeptember 18-ra
tervezett élménytúra szervezésével kapcsolatban. Ötletként felmerült, hogy az egyes
állomásoknál helyi termelők is bemutatnák az általuk termelt, készített termékeiket. Ebben az
évben tervezik a tavalyi évről áthúzódóan a város 25 éves évfordulójának megünneplését. A
tervek szerint ekkor tervezzük megrendezni a Vidám Kórusok Találkozóját is. A találkozóra
meghívást kapott Dr. Fülöp Péter művészeti, közművelődési és közgyűjteményi ügyekért
felelős helyettes államtitkár úr.
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Tájékoztatta a megjelenteket, hogy a Sásdi Vegyeskar Váchartyánba tett látogatást. A kórusuk
Püspökszilágyon lépett fel. Sásd Város Önkormányzatát a város alpolgármestereként
képviselte.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, a tervek szerint négy sztárfellépő lép fel a a
városnapi rendezvényen.
A hömyéki kereszt felújítására beadott pályázat is nyert. A Magyar Falu Program Civil Alapja
kapcsán a Hegyhát Fúvós Egyesület 2 mFt-ra, a Sásdi Polgárőr Egyesület gépjármű
beszerzésére 5 mFt-ra, a Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület eszközbeszerzésre 1.972
eFt-ra, a Sásdi Nőkért Egyesület gépjármű beszerzésére 5 mFt-ra, az önkormányzat
járdaépítéshez anyagtámogatásra, 5 mFt-ra pályázott, ami a Dózsa Gy. utcában a hivataltól az
uszodáig terjedő járdaszakaszt érinti. A Dózsa Gy. utcában lévő többi részt pedig a
Belügyminisztérium által kiírt pályázatból (15,2 mFt) szeretnék megvalósítani. Nagyon bízik
a pályázatok eredményes elbírálásában. A Dózsa Gy. utca aszfaltozására nyújtottak be még
pályázatot (39,9 mFt). Szintén pályázatot nyújtottak be 1 fő közösségszervező
bértámogatására egy éves foglalkoztatással (3.035.340,-Ft). Megkeresést kapott a Nemzeti
Művelődési Intézet vezetőjétől, Závogyán Magdolnától, aki jelezte, hogy 2021 szeptemberi
indulással több megyében tervezi az igazgatóságaik bővítését, ennek kapcsán Sásdon
szeretnének telephelyet létrehozni. Véleménye szerint a telephely a Nemzetiségek és Civil
Közösségek Házában is lehetne.
Urvald Péter képviselő javasolta, hogy az említett ingatlan fűtési rendszerét át kell gondolni.
Annak idején a DIGITAR pályázatra 75 mFt-ot nyertek, ebből 25 mFt-ot terveztek a
Közösségi Ház bútorzatára, 25 mFt volt az egyéb költségre és 25 mFt volt az épületre. Abban
az időben azért nem lehetett gázkazánt telepíteni, mert az ingatlannak 42 tulajdonosa volt.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy kommunális eszköz beszerzésére
(kisteherautó) pályáztak 10 mFt keretösszegben. A hömyéki árok felújítására, csapadékvíz
elvezetésére beadott pályázat több mint 50 mFt, nagyon bízik a pályázat kedvező
elbírálásában.
A zöldváros, piaccsamok építésével kapcsolatos pályázatról majd a rendkívüli testületi ülésen
tárgyalnak. Az Orgona utcai építési telkek értékesítésével kapcsolatban elmondta, hogy a
telkek meghirdetésekor szinte az összes telekre volt igény. Jelen pillanatban 3 db telekre
nyújtottak be vételi szándékot. Az önkormányzat év végéig vállalta a telkek közművesítését.
Az uszodával kapcsolatban elmondta, hogy kimérették az uszoda telkét, ez 60 eFt-ba került.
Az önkormányzat vállalta a járda, a kerítés, a nagykapu és kiskapu megépítését. Az
építésvezetővel bejárták az uszoda területét. A vállalt feladatokra árajánlatot kértek Tamás
Ferenc vállalkozótól, az ajánlat 849 eFt. Ezen kívül új drótkerítést kell építeni a Fáy A. utcai
ingatlanok telkei mögé. A kupakgyűjtő szív elhelyezését a kínai áruház előtti parkolónál lévő
járdasziget közepébe tervezik. A parkoló szélén található volt újságos pavilon helyére
felújított telefonfülke elhelyezését tervezik, amiből könyvkölcsönzőt alakítanának ki.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy bejelentkezett egy cég, akik elektromos autótöltőkkel
foglalkoznak.
Nagyon jó lenne, ha ebben a parkolóban a volt újságos pavilon melletti területen lehetőséget
adhatnának elektromos autók töltésére. Tárgyalási alap lehet, ha az önkormányzat a helyet
adja és előfizetéses konstrukciót választ ennek üzemeltetésére, akkor így maximum havi 20
eFt-ot jelentene az önkormányzatnak.
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Urvald Péter képviselő úgy emlékszik, hogy a zöldváros-piaccsamok terveiben is szerepelt
2 db töltő. Megkérdezte, azzal mi a helyzet?
Dr. Kaidon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a pályázatból kihúzták.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Zrt.
ügyfélszolgálati hálózatot nyit meg Sásdon, helyileg a postán.
A Nemzeti Népegészségügyi Központ Országos Tisztivőorvosa levélben tájékoztatta a
Hegyháti Járás polgármestereit arról, hogy a II. fokú hőségriasztást 2021. június 22-én 00:00
órától kezdődően III. fokúra emelte és azt 2021. június 24-én 24:00 óráig meghosszabbította.
Az önkormányzatnak emiatt szükséges intézkedéseket tennie: a lakosság tájékoztatása a
légkondicionált helységekről és azok megnyitásáról, szükség esetén - a lehetőségek
fiiggvényében - a forgalmas helyeken ásványvíz, víz osztásáról, a közkutak működésének
ellenőrzése, az intézmények és a települések lakosságának tájékoztatása a helyben szokásos
módon a kialakult helyzetről, a helyes magatartásról.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Vitézi Rend Baranya-megyei Székkapitánysága nevében
keresték fel időpontegyeztetés miatt. Pécs szerb megszállás miatt Sásd volt ideiglenesen
Baranya megye ideiglenes székhelye, 1921. július 28-án Sásdon alakult meg a Vitézi rend
baranyai székkapitánysága, aminek ebben az évben lesz a 100. évfordulója. Szeretnék a 100
éves évfordulót méltóképpen megtisztelni, megünnepelni. Az önkormányzat segítségét kérték
a megemlékezés megfelelő lebonyolításában. Ezt a megemlékezést 2021. július 31. napjára
tervezik. Megkereste őt az Ellenzéki Összefogás, hogy Sásd városa a településen az
előválasztás lebonyolítása kapcsán helyet biztosítson számukra, ahol sátrat állítanának. A hely
foglalásához közterületfoglalási engedély szükséges. Javasolta a sátor felállítását a sásdi
sportpálya mellett található kresz pályán. A rendezvényt szeptemberben 3 napra tervezik.
Havasi László sásdi lakos megkérdezte, hogy a hömyéki új játszótéren lesz-e közvilágítási
lámpa?
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az oszlopra napelemes lámpa
felszerelhető.
Havasi László sásdi lakos elmondta, hogy a Hömyék u. 4/a. szám alatti ingatlan előtt a
járdalapok mozognak. Továbbá javasolta, hogy az ingatlan előtti oszlopra is kerülhetne
napelemes lámpa. Megkérdezte, hogy a zsidótemető és régi temető sarkán lévő
kereszteződésnél közlekedésbiztonsági szempontból lehetőség van-e domború tükör
kihelyezésére?
Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte a felvetést.
Havasi László sásdi lakos elmondta, hogy a zöldváros központ részén, ahol a Hársfa sor van,
végig kellene nézni a fákon lévő száraz ágakat. Megkérdezte, mi a helyzet a piaci
hulladékszállítással?
Dr. Jusztinger János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy jegyző úrral
személyesen járt a piacon. Az árusok részére a felszólítólevelet kiküldték.
Havasi László sásdi lakos megkérdezte, hogy ez ügyben szükség van-e a polgárőrökre?
Dr. Jusztinger János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, ha a polgárőrök
segítenek, megköszöni a munkájukat.
Javasolta a képviselő-testületnek a tájékoztató elfogadását.
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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
95/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az időszerű feladatokról szóló polgármesteri
tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

13./

Polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke

Dr. Jusztinger János polgármester a napirendi ponttal kapcsolatos elfogultsága miatt átadta
az ülés vezetését Pintér Gábor alpolgármesternek.
Pintér Gábor alpolgármester átvette az ülés vezetését. Javasolta a testületnek, hogy Dr.
Jusztinger János polgármester személyes érintettségét állapítsa meg.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
96/2021. (VI.22.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Dr. Jusztinger János polgármester napirendi ponttal kapcsolatos
személyes érintettségét megállapította.

Pintér Gábor alpolgármester felkérte Pál Csaba képviselőt a napirendi pont ismertetésére.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő tájékoztatta a testületet a bizottság
döntéséről, amely szerint a polgármester részére jutalmat javasol megállapítani. Az elmúlt
rendkívüli időszakban nagyon sokat dolgozott. A testületet online konzultáció formájában
rendszeresen tájékoztatta a város aktuális dolgairól. A bizottság úgy látja, hogy a polgármester
maximálisan ellátta feladatait, tisztességesen végezte munkáját. Javasolja a testületnek, hogy
a polgármester részére 3 havi alapilletményének megfelelő jutalmat állapítson meg, ami bruttó
1.645.200,-Ft-ot jelent.
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Székely Szilárd képviselő személy szerint úgy látja, hogy polgármester úr nagyon sokat
dolgozik. Ebben a helyzetben szinte minden feladat a polgármester úrra hárult. A korlátok
között is minden felsorolt feladatot sikeresen, önállóan megoldott. A testületet folyamatosan
tájékoztatta a feladatokról, pályázatokról, problémákról. A pandémia ideje alatt a város olyan
fejlesztéseket hajtott végre, amelyek elismeréséül a testület több személynek is jutalmat
szavazott meg. A fejlesztésekről már nemcsak beszélnek, hanem látható is a beruházás
eredménye, a nagyobb beruházások megkezdődtek. Személy szerint nem látott olyan
konfliktust és problémát, amit a polgármester úr ne tudott volna sikerrel megoldani.
Véleménye szerint polgármester urat tisztelet és köszönet illeti meg. Úgy látja, hogy a további
beruházásokat jelenleg nem veszélyezteti anyagi probléma, költségvetésük egyensúlyban van.
Polgármester úr megkereste a szükséges forrásokat, amely a beruházásoknál hiányzik, így
nem kellett az önkormányzatnak megszorító intézkedéseket bevezetnie. Személy szerint
támogatja a Pénzügyi Bizottság javaslatát a polgármester jutalmazásával kapcsolatban.
Pintér Gábor alpolgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatára javasolta a képviselőtestületnek, hogy polgármester részére jutalmat állapítson meg.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 6 igen szavazattal (1 képviselő-testületi
tag elfogultság okán nem szavazott) ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
97/2021. (VI.22. ) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat 2020. évi zárszámadása
ismeretében, annak eredményessége alapján, a
Pénzügyi Bizottság javaslatára Dr. Jusztinger János
polgármesternek jutalmat állapít meg.
A jutalom összeg a polgármesteri alapilletmény
háromszorosa, amely bruttó 1.645.200,-Ft.
A
Képviselő-testület
a
jutalom
összegének
meghatározásakor figyelemmel volt és egyben elismeri a
polgármester azon többletmunkáját, amelyet a város
lakossága érdekében végzett a veszélyhelyzet idején.
Ezen túlmenően ugyancsak értékelte a polgármesternek az
Önkormányzat gazdálkodásában végzett takarékos és
hatékony tevékenységét is. Lásd: jelentős többletbevételi
források, kiesett helyi adóbevételek pótlása.
A Képviselő-testület ezen döntésével a polgármester 1,5
éves eredményes munkáját ismerte el.
Határidő: június 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

23

Pintér Gábor alpolgármester személy szerint megköszönte polgármester úr lelkiismeretes
munkáját. Visszaadta az ülés vezetését Dr. Jusztinger János polgármesternek.
Dr. Jusztinger János polgármester visszavette az ülés vezetését. Megköszönte a Pénzügyi
Bizottság előterjesztését, Székely Szilárd képviselő úr indoklását és a testület egybehangzó,
támogató döntését.

Mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta
tovább a tanácskozást.
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