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Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 5 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, Rabb Győzőné, Takácsné Somogyvári Mária, Urvald Péter
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a 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 7./ napirendi pontot egészítsék ki a 038/2. és a 042/10.
hrsz-ú területek bérbeadásával, továbbá
8./ napirendi pontként: Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítását.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

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

2./

Törvényességi felhívás, a szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3./

Településképi védelemmel kapcsolatos jogkörök átruházása, az SZMSZ felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4./

Sásd Városi Sportkör beszámolója
Előadó: Deák Attila egyesületi elnök

5./

Forgalmi rend felülvizsgálata (Fáy András utcai lakó-pihenő övezet létesítése, OrgonaGárdonyi utcai kereszteződés)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

6./

Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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7./

Bérleti ajánlat a hömyéki 769. hrsz-ú, a 038/2. és a 042/10. hrsz-ú beépítetlen területekre
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

9.1

Egyebek

10./ Beszámoló a polgármester és a Népjóléti Bizottság átadott szociális hatáskörben hozott
döntéseiről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Rabb Győzőné bizottsági elnök
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalják
személyi ügyek okán a 10./ pontot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
A testületi ülés megkezdése előtt Dr. Jusztinger János polgármester Vicze Sára kitüntetett
részére átadta a Sásd Városért Ifjúsági Díjat, amelyhez gratulált. A városi kitüntetések 2021.
szeptember 25-én az ünnepi testületi ülés keretében kerültek átadásra, ahol Vicze Sára egyéb
elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni.
Vicze Sára kitüntetett megköszönte az elismerést.
Napirend tárgyalása:
1./

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

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy szeptember 4-én volt az országos Őszi
Hacacáré sásdi állomása, amit a Közösségi Ház parkolójában tartottak. Az országban összesen
130 településen tartottak ingyenes koncerteket. Megköszönte Pintér Gábor alpolgármesternek
a rendezvénynél nyújtott segítségét.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy a rendezvény keretében az esti két fellépő előtt
fellépett a SOM-X és a 40+ Együttes. Véleménye szerint nagyon jól sikerült a rendezvény.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy szeptember 6-án megkezdődött a Kossuth
L. u. 1. ingatlan homlokzatának felújítása (nyílászárók cseréje, festés). Az Óvodában
befejeződtek a belső felújítási munkák (festés, burkolás, klimatizálás). A vezetői irodába klímát
szereltek, festettek, burkoltak. A konyhában szintén festettek. A Teddy csoportban kicserélték
a padlót, a helyiséget kifestették, az öltözőben burkoltak. A Napocska csoportban szintén
festettek. A Hétszínvirág - és a Napocska csoportban klímát szereltek. A felújítás költsége
1.573eFt-ba került. A környező települések képviselő-testületei (Pálé, Varga, Meződ,
Felsőegerszeg, Vázsnok, Oroszló), továbbá Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és
a Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata is segítettek. Külön megköszönte
Niedermayer József ügyvezető segítségét is.
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Szeptember 15-én a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanács ülésén vett részt.
Szeptember 16-án a Levendula Klub meghívásából Pintér Gábor alpolgármesterrel közösen
részt vettek a megépült Levendula Pajta átadó ünnepségén. Mindez azokat szolgálja, akik az
idősek nappali ellátását igénybe veszik.
2021. szeptember 18-án tartották a Roma Nemzetiségi Gasztrokulturális Fesztivált.
Az érdeklődők megtekinthették Végh Sándor fafaragó kiállítását a Közösségi Házban 2021
szeptember 23-án, majd ezt követően került sor a Karády estre, Dévényi Ildikó és Lukács
Melinda előadásában.
Szeptember 24-én tartották a Vidám Kórusok VIII. Sásdi Találkozóját.
Szeptember 25-én került megrendezésre a Pite- és Borfesztivál a Sportpályán. Délelőtti órákban
főzés, kisvonatozás volt. Az ünnepi testületi ülésen átadták a kitüntető díjakat. Ezt követően
felléptek a különböző csoportok, sztárfellépők. Az estét bállal zárták. Mindenkinek
megköszönte a rendezvények alatt nyújtott segítségét. Pintér Gábor alpolgármester munkáját
külön megköszönte, nagyon sokat segített, valamennyi rendezvénynek házigazdája volt. A
rendezvényeket több pályázati forrás felhasználásával sikerült megvalósítani.
Szeptember 29-én megérkezett a hömyéki csapadékvíz-elvezetési gondok orvoslására elnyert
több mint 50 millió forintos projekt támogatási szerződése, hamarosan kezdődhet a kivitelezés.
Szeptember 30-án megérkezett a Közösségi Házba önerőből vásárolt, csaknem 1 millió forintos
takarítógép. A hatalmas sportcsarnokot, ebédlőt, előadótermeket stb. sok éven át "kézi erővel",
felmosóval tisztították.
Október 2-án a sásdi Őszidő Nyugdíjas Klubot köszöntötte alapításának 30. jubileumi
ünnepségén. A rendezvény megtartásához és a kiadvány megjelentetéséhez a képviselő-testület
támogatást nyújtott. Részt vett Felsőegerszegen a Nyílzápor Hagyományőrző Egyesület
íjászversenyén, megköszönte az egyesület meghívását.
Lezárult a ,Zöldváros-fedett piac kialakítása” című pályázat részvételi jelentkezési szakasza.
Az ajánlatok beérkeztek, az alábbi cégeknek küldhető ki az ajánlattételi felhívás: Benkala Kft.,
Investment Kft., RP-SC Holding Kft. Aláírásra került ennek a szakasznak a lezárása. A holnapi
nap folyamán kiküldésre kerül az ajánlattételi felhívás, melynek határideje október 20.
Amennyiben nem elfogadható a beérkezett ajánlat, akkor hiánypótlást kémek és tárgyalhatnak.
A tervek szerint október 26-án délelőtt 10 órára tervezik a tárgyalást. Ennek
figyelembevételével végleges ajánlatot tesz a szerződő fél (2021.november 2. délelőtt 10 óra).
A Sásd, Kossuth L. u. 1. szám alatti ingatlanban kap helyet az Erfo-, Főkefe-, Kézmű
Közhasznú Nonprofit Kft. által finanszírozott és működtetett megváltozott
munkaképességűeket foglalkoztató üzem (kb. 40 fő). A szerződés aláírására még nem került
sor. Értesítést kapott arról, hogy a megállapodást aláírják. Az ingatlanban szükséges a mosdó
kialakítása, a falugazdászok, az irattár és a Kft. költöztetése, a mosdó kialakítása a Kft. részére,
valamint a SomX zenekarnak próbaterem biztosítása.
A térfigyelő kamerák költsége szerepel a költségvetésben. A Deák tér 6. szám alatti ingatlanra
2 db kamera felszerelését tervezik (játszótér, parkoló). Az ottani közös képviselő jelezte, hogy
igényt tartanának harmadik kamera felszerelésére is, amit a társasház kifizetne (garázssor).
Korábbi testületi ülésen említést tett a Sásd TV-ről és rádióról, jelenleg szervezés alatt áll.
Az Országos Műjégpálya Program keretében új elemmel bővül az Aktív Magyarország
Program, amely szerint műjégpálya vásárlásra és bérlésre is lehet pályázni 50%-os állami
támogatással. A programban helyi önkormányzatok, helyi önkormányzati költségvetési szervek
vagy helyi önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló nonprofit gazdasági társaságok
pályázhatnak. A pályázat további feltételei közé tartozik, hogy a pálya mérete legalább 15 méter
széles és 30 méter hosszú, 450 m2 alapterületű legyen. Személy szerint a pálya bérlését
támogatná, ami 75 nap lenne. Véleménye szerint a sportpályán lenne a legalkalmasabb hely a
pálya kialakítására. Első lépésként ajánlatot kell kérni. Ezt követően visszahozza a testület elé.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az előző testületi ülésen a testület felhatalmazta a
Pénzügyi Bizottságot, hogy döntsön az uszoda melletti önkormányzati területen álló ingatlan
jövőbeni sorsáról.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy az épület bontására érkezett legalacsonyabb összeg
950eFt volt.
Dr. Jusztmaer János polgármester elmondta, hogy a bontásra kaposszekcsői vállalkozó
jelentkezett. Személy szerint a testület döntése miatt továbbra is csalódott, erre nem költött
volna 950eFt-ot, szerette volna értékesíteni olyan garanciális rögzítéssel, hogy ott bizonyos
célokra azt nem lehet.
Rabb Gvőzőné képviselő az óvodával kapcsolatban elmondta, hogy az EFOP-3.9.2. pályázat
„Óvodai egészségnap” rendezvényét szombaton tartják a Közösségi Házban. A program
keretében lehetőség lesz vércukormérésre, vérnyomásmérésre, a gyerekeknek arcfestésre, a
tornacsarnokban lesz a légvár. 17 órától az Alma együttes koncertezik.
Dr. Kaidon Béla jegyző véleménye szerint a projektekkel kapcsolatban szükség lenne átfogó
beszámolók készítésére a képviselő-testület részére.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
133/2021. (X.05.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Törvémesséid felhívás, a szociális és gyermekvédelmi rendelet felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a Bm-i Kormányhivatal levele, szociális és gyermekvédelmi
rendelettervezete - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

4

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ellenőrzés során a helyi rendeletükre több
észrevétel érkezett. Ennek figyelembevételével a rendeletet felülvizsgálta. A Kormányhivatal
látta, elfogadta a tervezetet. Mindenképpen új rendeletet kell alkotni. Felülvizsgálták a
rendkívüli települési támogatásnál mind a jogosultsági feltételeit, mind pedig bizonyos keretek
között az összegeit is. Különösen igaz ez - a rendkívüli támogatás alapesetén kívül - a temetési
segélyekre, illetve a szülési támogatásra is. A rendszeres települési támogatások között a
lakásfenntartási települési támogatást módosítanák azzal, hogy figyelembe veszik a
Kormányhivatal által javasoltakat, ami alapján beemelné a 70 éven felüliek kommunális
adójának átvállalását, ugyanis ez az egyetlen módja annak, hogy ez megmaradhasson a
képviselő-testület által adott szociális támogatásként. A szociális szolgáltatások tekintetében
egyedül a térítési díjfizetés módját és feltételeit módosították. A bölcsődei gondozási díjat
minden nap után fizetni kellett, kivéve a bölcsődei zárási napokat. Most úgy alakult, hogy a
szülők az igénybe vett napok után fizetnek. Az új rendelet november 1-jétől lép hatályba. A
bizottság megtárgyalta és elfogadta a tervezetet. A bizottság javasolja a testületnek az új
szociális rendelet megalkotását.
Dr. Jusztin-jer János polgármester javasolta a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
14/2021. (X.7.) önkormányzati rendelete
Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./

Telepfllésképi védelemmel kapcsolatos
felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

jogkörök

átruházása,

az

SZMSZ

írásbeli előterjesztés - a rendelettervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az SZMSZ felülvizsgálata kimondottan egy okból
szükségszerű, mégpedig a „Településkép védelméről” szóló törvény július 1-jei módosítása
miatt. Úgy módosították a törvényt, hogy minden helyi hatáskör a polgármester helyett a
képviselő-testületet illeti. Javasolta, hogy a polgármester hatáskörébe kerüljön az összes eddigi
- egyébként a településképi rendeletükben, polgármesteri hatáskörben is lévő - döntés.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a rendelettervezet elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

5

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/20121. (X.7.) önkormányzati rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.
(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./

Sásd Városi Sportkör beszámolója
Előadó: Deák Attila egyesületi elnök

írásbeli előterjesztés - a könyvelés összesítőről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Deák Attila egyesületi elnök elmondta, hogy 2019. év tavaszán átvette a sportkör vezetését.
Akkor volt asztalitenisz szakosztály 15 fővel. Fontos cél volt a labdarúgás újjáélesztése,
legalább egy felnőtt csapat létrehozása. Benevezték a felnőtt csapatot a megyei III. osztályba
kb. 18 fős játékossal. 2019 őszén az iskolában toborozták a gyerekeket, sikerült három
korosztályba (U7, U9, U11) a Bozsik-program keretein belül benevezni a őket. 2020 tavaszán
a vírus miatt leállt a bajnokság. A szezon végén mindent töröltek, nem volt eredményhirdetés.
2020 nyarán az öregfiúk csapatot megalakították, szerepeltek bajnokságban. A meccseket
lejátszották, viszont nézők nélkül. A Sportkör bevételét annyiban érintette, hogy nem vásároltak
belépőjegyeket. A felnőtt csapat III. helyezést ért el. Az idei nyáron U19 csapatot alakítottak.
Jelen számítások szerint kb. 100 fő focizik. Az edzések miatt a focipályát folyamatosan
használják. A TAO támogatásból, pályázatból sok mindent megvalósítottak. A pályázatok
kapcsán 30 % önerőre van szükség (kispadok, hazai öltöző felújítása). A bajnokságok
benevezéséhez szükséges a nevezési díjak befizetése. Minden évben szükséges a focipálya
hitelesítése. Játékosonként versenyengedély, sportorvosi igazolás szükséges. A
pályahitelesítés, nevezési díjak, versenyengedélyek költsége kb. lOOeFt, a sportorvos évi
2.000,-Ft/fő. Költséget jelentenek az edzői bérek. A játékosok tagdíjat fizetnek. A pálya
felfestéséhez mészre van szükség, továbbá takarítóeszközöket vásárolnak. A TAO
támogatásból a játékosoknak mezt, nadrágot, cipőt, melegítőt tudnak vásárolni. Itt szükség van
30 % önerőre, a tagdíjból több mindent tudnak biztosítani. A gyerekek esetében viszont az
önrész 10 %. Az utaztatás többször problémát jelent. Az utazási költségek magasak. A felnőttek
saját gépkocsijukkal utaznak, a gyerekek szállítását időnként az önkormányzat által biztosított
kisbusz biztosította.
Dr. Jusztinger János polgármester tudomása van az utazási problémákról. Véleménye szerint
mindenképp figyelni kell a pályázatokat.
Deák Attila egyesületi elnök tudomása szerint a jövő évben lehetőség lesz kisbusz
beszerzésére pályázni a labdarúgó szövetségnél.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, amennyiben sikeres lenne a pályázat, a kisbusz
üzemeltetéséhez az önkormányzat hozzájárul.
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Deák Attila egyesületi elnök elmondta, hogy Merk Zsolt felajánlotta a meződi kisbuszt a
gyerekek szállításában.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a sportpályán lévő futópályát meg kell
csinálniuk, folyamatban van. Megkérdezte, hogy a másik pálya hitelesítéséhez szükség van
kispadra?
Deák Attila egyesületi elnök elmondta, hogy 4 db kispadra van szükség, ez szükséges a pálya
hitelesítéséhez.
Rabb Gvőzőné képviselő megköszönte Deák Attila elnöknek, hogy 2019. évben elvállalta a
Sportkör vezetését. További sok sikert kívánt a munkához.
Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy a TAO támogatásra minden évben jogosultak?
Deák Attila egyesületi elnök elmondta, hogy igen. Erre a támogatásra minden évben pályázni
kell.
Dr. Kaidon Béla jegyző a kiadott anyagban látható, hogy a Sásdi Patika Bt., a Zolioil Kft., a
Dombó-Broyler Kft. kiemelt nagyságú támogatást nyújtott a Sportkörnek.
Véleménye szerint a jövő évi költségvetés tervezése előtt a Pénzügyi Bizottság tárgyaljon a
Sportkör elnökével, nézzék meg, hogy a jövő évben milyen költségek jelentkeznek. Megelőzve
azt, hogy ne legyenek kifizetetlen számlák. Javasolta a működési költségek átbeszélését.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
134/2021. (X.05. ) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásd Városi Sportkör beszámolóját elfogadta.
Határidő:
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

5./

Forgalmi rend felülvizsgálata (Fáv András utcai lakó-pihenő övezet létesítése.
Orgona-Gárdonyi utcai kereszteződés 1
Előadó; Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdón Béla jegyző
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írásbeli előterjesztés - Sásd, Fáy A. utcai lakók megkereséséről - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, korábban a testület elvi hozzájárulását adta a
Fáy A. utcában a József A. utcai kereszteződéstől a Zöldfa utcai kereszteződésig lakó-pihenő
övezetté nyilvánításához azzal, hogy a Fáy A. utcai lakók aláírásukkal erősítsék meg a
benyújtott kérelmet. Ez megtörtént, összesen 40 aláírás érkezett.
A testület megerősíti, hogy a Fáy A. utcát lakó-pihenő övezetté nyilvánítja a Zöldfa utca
kereszteződéséig.
Kérte a testületet ennek megerősítéséről.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
135/202 L X.05. >KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Fáy A. utcai lakók írásos kérelmére is figyelemmel úgy döntött, hogy a
Fáy A. utcát lakó-pihenő övezetté nyilvánítja. A pihenő övezet kezdete
az Erzsébet utca Fáy A. utca kereszteződése, a vége a Zöldfa és Fáy A.
utcai kereszteződés.
A képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy e döntés alapján
a szükséges jelzőtáblákat helyeztesse ki és az ezzel kapcsolatos
szabályokról tájékoztassa a lakókat, érintett hatóságokat.
Határidő: december 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, írásos kérelem alapján azt kérik, hogy az
Orgona utcából kihajtónak kellene elsőbbséget adnia a Gárdonyi G. utcából kihajtónak.
Személy szerint veszélyesnek tartja, nem javasolja a módosítást. Véleménye szerint váljanak
még a döntéssel.

6.1

Közmeghallgatás előkészítése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy jogszabályi kötelezettség alapján évente
közmeghallgatást kell tartani.
Javasolta a testületnek, hogy 2021. november 23. napján (kedden) 18 órai kezdettel tartsanak
közmeghallgatást a Közösségi Házban.
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
136/2021. (X.05. ) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. november 23. napján (kedden) 18 órai kezdettel a Közösségi
Házban közmeghallgatást tart.
Napirendi javaslat:
1./

Beszámoló Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2021. évben végzett munkájáról
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Tájékoztató Sásd Város Önkormányzata 2022. évi terveinek
ismertetése
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
7./

Bérleti ajánlat a hörnvéki 769. hrsz-ú. a 038/2. és a 042/10. hrsz-ú beépítetlen
területekre
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés — a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a beérkezett kérelmeket a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolja a testületnek ezen szerződések
meghosszabbítását a korábbi feltételekkel.
Javasolta a testületnek a bérleti szerződések meghosszabbítását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
137/2021. jX.05.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzáj árul és
egyben felhatalmazza polgármesterét, hogy a 769. hrsz-ú
belterületi önkormányzati ingatlanra Dömse János sásdi lakos és
az Önkormányzat között fennálló bérleti szerződés
meghosszabbítására.
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2./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul és
egyben felhatalmazza polgármesterét a Tölgyesi Józseffel a
042/10. és 038/2. hrsz-ú földterületekre kötött bérleti szerződések
hosszabbítására a kérelemben közöltek figyelembevételével.

Határidő: december 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Alpolgármester tiszteletdíiának, költségtérítésének megállapítása
Előadó; Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztintier János polgármester elmondta, Pintér Gábor 2021. április 1. napjától látja el az
alpolgármesteri feladatokat bruttó lOOeFt tiszteletdíjért. Az elmúlt félév bizonyítja a jó
együttműködésüket. Véleménye szerint a testület is ezt tapasztalhatja. Alpolgármester úr
nagyon sokat dolgozik, a rendezvényeken sok esetben a saját eszközeivel, vagyontárgyaival
dolgozik. Legyen az elvük: „tisztességtelen a tisztességtelen munkáért pénzt felvenni, a
tisztességes munkát pedig meg kell fizetni!”
Mindezekre figyelemmel javasolja a testületnek, hogy Pintér Gábor alpolgármester
tiszteletdíját október 1. napjától havi bruttó 191.900,-Ft összegben, továbbá a költségtérítését
szintén október 1. napjától havi 28.790,-Ft összegben állapítsák meg.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság maximálisan támogatta a javaslatot.
Rabb G%őzőné képviselő személy szerint látja, hogy alpolgármester úr nagyon sokat vállal,
nagyon sokat dolgozik bárhol, bármilyen rendezvényen.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
138/2021, (X.05. ) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Gábor
alpolgármester tiszteletdíját 2021. október 1. napjától havi bruttó 191.900,Ft-ban állapítja meg.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pintér Gábor alpolgármester
költségtérítését 2021. október 1. napjától havi 28.790,- Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester

Pintér Gábor alpolgármester megköszönte a képviselő-testület bizalmát, döntését. Úgy érzi,
a munkáját szívesen, lelkiismeretesen végzi. Nagyon jó érzés maga mögött érezni a támogatást.
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9./

Egyebek

Dr. Jusztin ,er János polgármester elmondta, szomorú liírként érkezett, hogy 2021.
szeptember 28-án Márcz Mihályné volt Általános Iskola igazgató 80 éves korában elhunyt.
Korábban képviselő-testületi tag volt, Sásd Város Önkormányzata Sásd Városért Díj
kitüntetésben részesítette. Kérte a képviselő-testületet, hogy az elhunyt emlékére egy perces
néma felállással emlékezzenek. A temetés október 8-án lesz, az önkormányzat nevében
koszorút helyeznek el.
A zöldváros pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a nyertes kivitelezővel megkötik a
szerződést. Az uszoda építésével kapcsolatban elmondta, hogy az építési munkák jó ütemben
haladnak. A tervek szerint az uszoda 2022. februárban már használható lesz.
Az új bölcsőde építésével kapcsolatban elmondta, a kivitelező szerint akár egy hónapon belül
befejeződhet az építkezés. A szomszédos ingatlanra Sárközi Zsolttal és Sárközi Lajossal az
előszerződést megkötötték. Ezen a területen parkolót létesítenek. A Szent I. útról az Óvodáig
térköves járdát kell építeni. Az eredeti tervekből kivették a gyengeáramot, a tartalékkeret
terhére most ismét tervezik. A csapadékvíz elvezetését szintén nem tervezték. Természetesen
ezt is tervezték.
Az önkormányzat által beadott REKI pályázat (17mFt) elbírálás alatt áll.
A tervezett erdélyi út pályázati finanszírozásból valósulna meg. Romániában a koronavírus
helyzet miatt ezt az utazást lemondták, jövő évre tervezik.
Dr. Kaidon Béla jegyző az épülő bölcsődével kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat
költségvetéséből több millió forintot biztosítani kell a felmerült hiányosságok megvalósítására.
A pályázat lezárásához műszaki átadás szükséges, de a létesítmény nem lesz alkalmas arra,
hogy üzemeltetési engedélyt kérjenek, itt szükség lesz a plusz kiegészítő beruházásokra. A
bölcsőde melletti terület a parkolás biztosításához szükséges.
Urvald Péter képviselő véleménye szerint a kamerarendszer kiépítésével kapcsolatban
meggondolandó, hogy az épülő parkolónál a kábeleket a földbe fektessék.
Havasi László sásdi lakos elmondta, hogy a gödrei-árok meder kotrása megtörtént a vasúti
hídig. Megkérdezte, hogy a meder kotrása a hömyéki részen folytatódik?
Továbbá a Hömyék 1. és a Hömyék 1/a. szám alatti ingatlanok között lévő fenyőfa miatt
aggódik, véleménye szerint korhad, a fa ágai a meglévő vezetékek felé dőlnek.
Dr. Jusztinuer János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy az árok a DélDunántúli Vízügyi Igazgatóság kezelésben van. Előzetes információt nem kapott a
munkakezdésről és a folytatásról.
Dr. Jusztin jer János polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatta tovább a tanácskozást.
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