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Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27. 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, Székely Szilárd, Takácsné Somogyvári Mária,
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika
j egy zőköny w ezető .

Dr. Jusztin ner János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület teljes létszámban 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 napirendi pontokon kívül tárgyalják meg:
5 ./napirendi pontként:
Mecsek-Dráva
Önkormányzati
Társulás
társulási
megállapodásának módosítását,
8 ./napirendi pontként:
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
elnevezésű pályázat benyújtását,
10./ napirendi pontként:
Sásdi Polgárőr Egyesület rendkívüli működési támogatását.
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

2.1

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. évi ülésterve
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

3./

Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4./

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendeletmódosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

5./

Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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6./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. működési dokumentumainak felülvizsgálata,
új javadalmazási szabályzat elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

7./

Csapadékvíz-elvezetés pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása elnevezésű pályázat
benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

9./

Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéjének átnevezése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gabriella az AMK igazgatója

10/

Sásdi Polgárőr Egyesület rendkívüli működési támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

11./

Arany János utcai platánfák kivágása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

12./

Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Győzőné bizottsági elnök

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalják
a személyi ügyek okán a 12./ napirendi pontot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
1./

tárgyalása:

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

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy 2021. december 16-án tartották a
közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülést. A közmeghallgatást online módon is
közvetítették. Ugyanezen a héten megkezdődött az élelmiszer csomagok kiszállítása Sásd
Város Önkormányzata, a Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata és a Magyar
Vöröskereszt együttműködésében. Összesen 256 db élelmiszercsomagot osztottak, melyből
218 db csomagot (6.000,-Ft/csomag, összesen 1.43 8.501,-Ft) Sásd Város Önkormányzata és
Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata, valamint 38 db csomagot a Magyar
Vöröskereszt finanszírozott. Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 1.438.501,-Ftból 400.000,-Ft-ot vállalt. A csomagok kiszállításában megköszönte Pintér Gábor
alpolgármester Úr és Orsós József elnök munkáját.
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December 19-én került sor az „Adventi szeretet lángok” programra, Győriné Korom
Viktóriának és segítőinek megköszönte a munkáját. Az önkormányzat által biztosított Civil
alapból anyagi támogatással segítette a program megvalósítását.
Január első hetében elkezdődött a szociális tűzifa kiszállítása. Az önkormányzat pályázaton
nyert 224 m3 tűzifát, mely megvalósításához 284 eFt önerőt biztosítottak. Január 8-án
(szombaton) került megrendezésre a Közösségi Házban a Sásd Városi Koncert Fúvószenekar
újévi koncertje. A közönség nagyon színvonalas műsort hallott. Január 10-én megtekintették az
egykori művelődési ház, mozi, sörfőzde épületegyüttesét. Ezen épületegyüttes későbbi
hasznosítása még nem eldöntött, hiszen a célok megvalósításához pályázati lehetőségek
szükségesek. Orbán Éva intézményvezető asszony meghívásából január 13-án a Levendula
Nyugdíjas Klubbal Vörsön és Alsópáhokon kirándult, megköszönte a meghívást. Január 21-én
aláírásra került az Investment Kft. ügyvezetőjével a „ Városközpont és piaccsarnok építése ”
kivitelezési szerződése. Az üzletek, a vállalkozók költöztetése folyamatban van. A
vállalkozókkal folyamatosan egyeztetnek az épületek bontásáról. Fontosnak tartja az átmeneti
időszakban az üzlettulajdonosok támogatását. A testület egyetértésével tájékoztató levelet
küldtek az üzlettulajdonosoknak, amely szerint azok, akik más bérleményt bérelnek az átmeneti
időszakban havi 20 eFt bérleti díj hozzájárulást kapnak. Jogszabályi akadály miatt ebben a
formában nem megoldható. Úgy határoztak, hogy kártalanítás címén fogják kifizetni ezt az
összeget. így viszont mindenki megkapja ezt a támogatást egyösszegben (200 eFt).

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy az egyik üzlettulajdonos elmondása szerint a
vállalkozó szeretne visszalépni a bontási munkák elvégzésétől.
Dr. Jusztin ái' János polgármester elmondta, hogy a testület korábban már felajánlott az
üzlettulajdonosoknak a generálkivitelezővel történő találkozást, aki 120eFt/építmény bontási
költségért elvégezte volna a bontási munkákat. Ezt a tulajdonosok viszont nem fogadták el. A
közterület-foglalási engedély visszavonásáról szóló határozatot mindenki kézhez kapta.
Január 21-én került sor az új bölcsőde építésére irányuló beruházás műszaki
tartalomváltozásának véglegesítésére. Legfontosabb változásként elmondható, hogy az
eredetileg utcafrontra tervezett kerítés a nyugati oldalon kerül megépítésre, utcafronton új
kerítés lesz. Időközben megvásárolták a szomszédos telket, így az ott lévő drótkerítés elbontásra
kerül. Ezen a telken parkolót szeretnének építeni. Fontos, hogy közvetlenül az épület is
lehatárolásra kerüljön a terasznál és a hátsó kijáratnál. A kivitelezés határideje március 31.
Január 26-án a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben ,yi nemzetiségi célú
beruházási, felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költségvetési támogatására”
című pályázaton 2 mFt-ot nyertek a Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza épületének
felújítására.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy az épület nyílászáróinak a beépítése elkészült.
A vállalkozó az elnyert támogatásból befejezi a munkálatokat. Időközben elkészült a 100 m2es előtető vasszerkezete. Erre még tetőanyagot kell vásárolni. Az előtető alatti rész térkövezésre
kerül majd. Abban bíznak, hogy májusra elkészülnek a munkákkal.
Megköszönte a Nyílzápor íjász Egyesületnek a felajánlott 30 db széket és 10 db asztalt.
Dr. Jusztin: er János polgármester elmondta, hogy a Zártkerti Program pályázatra beadott
Zártkertfejlesztés Sásd című kérelmük támogatást nyert a Hermann Ottó Intézet Nonprofit K it
től. Az Agrárminisztérium összesen 24.970.354,-Ft összeget ítélt meg, melyből a Paléi-hegyen
lévő zártkert fejlesztését valósítanák meg. A pályázat keretében 420 méter hosszúságban kap
új aszfaltréteget a zártkerti út, valamint a villamoshálózat fejlesztése is megvalósul.
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Az igényfelmérésre jelentkezett 52 db ingatlan, itt a mérőórák telepítését és az új áramhálózatra
csatlakozáshoz szükséges villanyszerelési munkákat is finanszírozza a projekt. Sásd Város
Önkormányzata és a Sásdi Római Katolikus Plébánia közötti ajándékozási ügylettel
kapcsolatban elmondta, hogy a Pécsi Püspökség hozzájárult, hogy a Sásd belterület 45. hrsz.
alatt felvett temető, kápolna, kereszt megnevezésű, 7980 m2 alapterületű ingatlant a Római
Katolikus Egyház tulajdonából Sásd Város Önkormányzata tulajdonába átadja. A megnyíló
pályázati lehetőségeket figyelembe véve szeretné majd felújítani a kápolnát.

Pintér Gábor alpolgármester elmondta, a tervek szerint február 5-én kerül megrendezésre a
nyugdíjasok farsangi bálja. Február 26. napjára tervezik a Közösség Házban a Kolbásztöltő
Családi Délutánt. Március 5. napjára tervezik a Sváb bált, március 19. napjára a Vállalkozók
bálját. Mindenkit szeretettel vár a rendezvényekre.
Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy sásdi anyukák összefogásával április 9-én
Nyusziváró rendezvényt tartanának a Közösségi Házban.
Dr. Jnsztinger János polgármester elmondta, hogy a Sásdi Kolbásztöltő Fesztivál az idei
évben a Baranya Kincse programsorozat részeként kerül megrendezésre. A rendezvényre a
Baranya Megyei Önkormányzattól a Bm. Fejlesztési Ügynökségen keresztül 1 mFt-os
támogatást kaptak. A pályázati támogatásnak köszönhetően délelőtti kezdéssel családi napot is
szerveznének, ennek keretében több fellépő is lesz. Meghirdetésre került a versenyre való
jelentkezés. A program leírásával kapcsolatban levél érkezett a Bm. Fejlesztési Ügynökségtől,
amelyet Meggyesi Mónika intézményegység-vezető részére átküldött. A levélből idézett: „A
tervezett program célja: A Sásdi Honismereti Szakkör, a Múzeumok Éjszakája című országos
rendezvénysorozatra készülve, helyi gasztronómiai értékek után kutatva gyűjtötte a
hagyományos helyi és kömyékbéli recepteket. Előbb a szakkörben résztvevő önkéntes
fiatalokkal találták ki és szervezték meg a pite és borfesztivált, majd az adventi vásárt. Szintén
ezen gyűjtés eredményeként, a birtokukba jutott receptek alapján indították útjára a közösségi
kolbásztöltést, melynek mára már hagyománya van. Az idei esztendőben, a hagyományosan az
év utolsó negyedévének elején megrendezett közösségi program, a várható járvány felfutásra
való tekintettel 2022 februárjának második felére tolódik.” A levél elolvasása után felhívta az
Ügynökség munkatársát, hogy a levélben leírt információkat mire alapozza? A munkatárs
elmondta, hogy az információkat az interneten találta. A levél valótlan tartalma azokat a
személyeket bánthatja, akik valójában a rendezvényeket szervezték. Kérte a levél íróját, hogy
jelölje meg az információ forrását, de nem tette.
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a pitefesztivál kezdeményezése a sásdi önkéntes
fiatalok csoportja volt (4 fő). Elmondta, hogy a Múzeumok Éjszakája az íjász Egyesülettel
tartott közös rendezvény volt. Az Adventi vásárral kapcsolatban elmondta, hogy ez a
rendezvény a Közösségi Házhoz köthető.
Rabb (ib őzőné képviselő elmondta, hogy 2009-ben pályázati forrásból sikerült megrendezni
az I. Disznótoros Fesztivált. A fesztivál létrejötte néhai Sohonyai István nevéhez köthető. Ezt
követte a Reneszánsz Napok rendezvénye. A következő Disznótoros Fesztivált a sásdi
sportpályán tartották.
Dr. Jusztin er János polgármester úgy látja, hogy a különböző jelentős ágazati béremelések
miatt január 1-jétől komoly bérfeszültségek állnak elő az önkormányzati intézményekben,
illetve a hivatalban.
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Ilyen még nem fordult elő, hogy adott esetben középfokú végzettségű, néhány éve
önkormányzati intézményben dolgozó ugyanannyit keressen a hivatalban, mint az
osztályvezető, vagy a két intézményvezető között akár 60-70 %-os bérkülönbség legyen. Úgy
gondolja, hogy a testületnek komplexen kell néznie ezt az egész rendszert, amennyiben van rá
szabad forrásuk, akkor az egyenlőtlenségeket rendezni kell. Kérte jegyző urat, készítsen egy
tervet a bérrendezésre vonatkozóan.

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy a testület december 16-án döntött Orsós Erzsébet
sásdi lakos elhelyezéséről. A nénit a Sásd, Rákóczi u. 25. szám alatti bérlakásba költöztették.
Megköszönte mindenkinek a munkáját, akik ebben segítettek. A néni jelenleg a krónikus
osztályon van, folyamatban van a szociális otthonban való elhelyezése.
Elmondta, hogy az Őszidő Klub részéről felvetődött, hogy szeretnének Lengyelországba
kirándulni, a költségeket mindenki vállalja. Ezt a kirándulást július 25-re tervezik 40 fővel.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy 2019. évtől az IC vonatok Sásdon néhány
kivételével nem állnak meg. Ez ügyben Zima Istvánnal a KDNP Sásd Városi Szervezetének
elnökével közösen levelet írtak Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek.
Dr. Jusztinuer 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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
3/2022. (1.27.) 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./

Sásd Város Önkormányzata Kén viselő-testületének 2022. évi ülésterve
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a 2022. évi üléstervről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, leírásra kerültek azok a pályázati célok, amelyeknél a
testületnek döntenie kell. A február 17. napjára tervezett ülésen az EFOP pályázati projektek
megvalósításáról fontos átfogó beszámolót készíteni. A GYEP Inffa pályázattal kapcsolatban a
tegnapi napon ellenőrzést végeztek, mindent rendben találtak.
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A költségvetés elfogadása kétfordulós, a végleges költségvetést közmeghallgatás keretében
fogadja el a testület. Továbbá dönteni kell a szavazatszámláló bizottságok tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról az április 3-ai választás miatt. Március hónapban fontos lesz
tárgyalni a „közterületek rendjéről és a köztisztaságról” szóló rendelet felülvizsgálatát, új
rendelet elfogadását. Továbbá fontos tárgyalni az új bölcsőde jogi előkészítésével kapcsolatos
teendőket. Az új bölcsőde működése szeptember 1-jétől indulna. Tárgyalni szükséges „az új
orvosi centrum létesítése” című pályázat és „a helyi közétkeztetés fejlesztése” című pályázat
benyújtását. Áprilisban szükséges tárgyalni a „helyi turizmus fejlesztését szolgáló” pályázat
benyújtását. Májusban dönteni kell az új bölcsőde alapító okiratáról, SZMSZ-éről. Júniusi
hónapban fontos lesz dönteni az orvosi ügyeletről, továbbá a Sásdi Család- és Gyermekjóléti
Központ intézményvezetői megbízás pályázat kiírásáról. Augusztus végén tárgyalnák a GYEP
teljesítésétől szóló beszámolót. Ebben az évben lezárul a GYEP. Itt néhány hónapig
utógondozási kötelezettségük is lesz, ennek anyagi vonzata is lesz.

Székelv Szilárd képviselő javasolta a projekt maradványösszegének áttekintését, amennyiben
rendelkezésre áll az összeg, csoportosítsák át erre a célra.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a programban 24 fő dolgozik.
Dr. Jusztin éi' János polgármester javasolta a 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
4/2 0 2 2 .11.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2022. évi üléstervet elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Polgármester illetményének, költségtérítésének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a polgármester illetményéről és költségtérítéséről - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy jelen esetben a
polgármesternek nem kell elfogultságot bejelentenie. A parlament az önkormányzati törvényt
módosította, aminek alapján egyfajta bérrendezést tett a polgármestereket illetően. A kiadott
táblázat alapján lakosságszám szerint változik az illetmény összege.
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A sásdi polgármester illetménye tekintetében az eddigi bruttó 548.400,-Ft bér 2022. január 1jétől bruttó 780 eFt-ra módosul. Ennek alapján a 15 %-os költségtérítés összege bruttó 117 eFt.
A köztisztviselőkről szóló törvény alapján eddig is jogosult volt a nyelvvizsga pótlékra. A
középfokú német nyelvvizsgára járó pótlék összege 27.628,-Ft, az alapfokú angol
nyelvvizsgára járó pótlék összege 6.957,-Ft. Mindezek az adatok nyilvános közérdekű adatok.

Dr. Jusztinger János polgármester bejelentette személyes érintettségét, kérte ennek
elfogadását. A bérrendezést az önkormányzati törvény rögzíti. Fontos tudnivaló, hogy az állam
a béremeléshez 100 %-os forrást biztosít az 5000 fő alatti települések esetében úgy, hogy ezt a
forrást másra nem lehet felhasználni. A béremelés összege Sásdnak átutalásra kerül, viszont év
végén el kell számolni a különbözet felhasználásáról.
Pintér Gábor alpolgármester átvette az ülés vezetését. Kérte a testületet, hogy polgármester
személyes érintettségét állapítsa meg.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké i^viselő-testületének
5/2022. (1.27. i KTH. szám ú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Jusztinger János
polgármester napirendi ponttal kapcsolatos személyes érintettségét
tudomásul vette.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta közel 30 éve dolgozik ebben a hivatalban. A jegyző
illetményét is törvény állapítja meg, kellemetlenül érezte magát, hogy eddig több volt az
illetménye, m int a polgármesteré. Személy szerint nem ért egyet azzal, hogy az 500 fő alatti
településen a polgármester főállású polgármester lehet és jelenleg bruttó 520 eFt az illetménye.
Pintér Gábor alpolgármester javasolta a testületnek, hogy Dr. Jusztinger János polgármester
illetményét 2022. január 1. napjától havi bruttó 780 eFt-ban, költségtérítését 117 eFt-ban
állapítsa 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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
6/2022. (1.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 71. §. (4) bek. módosított
rendelkezéseire figyelemmel Dr. Jusztinger János polgármester illetményét
2022. január 1. napjától bruttó 780.000,-Ft-ban, költségtérítését 117.000,-Ft-ban
állapítja meg.
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A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. rendelkezései alapján
továbbra is jogosult nyelvvizsga pótlékra, melynek összege középfokú német
nyelvvizsgára havi bruttó 27.628,-Ft, az alapfokú angol nyelvvizsgára bruttó
6.957,-Ft.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester visszavette az ülés vezetését.
4./

A polgármesteri tisztség ellátásának eq'. es kérdéseiről és az önkormányzati
kétvviselők futtatásairól szóló 1/2020. 1.31.) önkormány zati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, a polgármesteri
tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők juttatásairól szóló
önkormányzati rendelet alapján a képviselő-testület a mindenkori polgármesteri illetményének
70 %-ában határozza meg a sásdi alpolgármester tiszteletdíját. Annak érdekében, hogy az
alpolgármesteri tiszteletdíj ne automatikusan emelkedjen, hanem azt a képviselő-testület a
költségvetési lehetőségeinek megfelelően tudja megállapítani, célszerű a helyi rendelet e
rendelkezését módosítani úgy, hogy az alpolgármester tiszteletdíját a képviselő-testület a
polgármesteri tiszteletdíj maximum 70 %-ban állapíthatja meg. A képviselők tiszteletdíját ez
nem érinti. A „polgármesteri tiszteletdíj 70 %-ában” szövegrész helyébe a „polgármesteri
tiszteletdíj maximum 70 %-ában” szöveg lép. A módosításról egyeztetett alpolgármesterrel.
Kiemelte, hogy Pintér Gábor alpolgármester nagyon fontos munkát végez, munkáját nagyon jól
végzi.
Javasolta a testületnek ennek megfelelően az írásban kiadott 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 Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2022. (1.31.) önkormányzati rendelete
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
juttatásairól szóló 1/2020. (1.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Pintér Gábor alpolgármester megköszönte a dicsérő szavakat, úgy érzi, hogy munkáját
megbecsülik.
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5./

Mecsek-Dráva Önkormán zati Társulás társulási me .álla odásának módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

r

írásbeli előterjesztés - a társulási megállapodás módosításáról mellékleteként csatolva.

a jegyzőkönyv

Dr. jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy több település
jelezte a Társuláshoz való csatlakozási szándékát, valamint olyan települések is vannak, akik
viszont tagságukat szeretnék megszüntetni. Ennek okán szükségessé és időszerűvé vált a
társulási megállapodás néhány pontjának módosítása, mely a tagtelepülések támogatásával
valósulhat meg. Ezen pontok Sásd városát nem érintik, továbbá nincs anyagi vonzata sem. Ezen
kívül a szükséges módosításokat is végig vezették.
Javasolta a testületnek a kiadott módosított társulási megállapodás elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
7/2022. Ll.27.iKTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a MecsekDráva Önkormányzati Társulás Tanácsának a 29/2021.
(XII.08.) sz. nyílt határozatában foglaltakra - a Mecsek-Dráva
Regionális Szilárdhulladék Kezelő Rendszer létrehozását célzó
önkormányzati társulás társulási megállapodásának módosított
változatát a becsatolt írásos javaslattal megegyezően elfogadja.
Határidő:
Felelős:

6./

j anuár 31.
Dr. Jusztinger János polgármester

Sásd
Városgazdálkodási
Nonorofit
Kft.
működési
fel ülvizsgálata úí javadalmazási szaháh zat elfő: adása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

dokumentumainak

írásbeli előterjesztés - a szabályzat tervezetéről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Ka'don Béla jegyző szóbeli előteijesztésében elmondta, hogy a tavalyi évben a belső
ellenőrzési ütemterv készítésekor a belső ellenőr jelezte, hogy az Állami Számvevőszék
vizsgálni fogja az önkormányzati alapítású kft-k működését. Emiatt a szabályzatokat
áttekintették. A Kft. ügyvezetője jogszabályi változások alapján több szabályzatot saját
hatáskörében módosított, aktualizált. Az alapító jogokat gyakorló képviselő-testületnek a
javadalmazási szabályzatot el kell fogadnia. A szabályzatok fel kell tölteni az ügyfélkapun
keresztül. A Kft. ügyvezetője tiszteletdíjban, költségtérítésben részesül, erről a testület már
döntött.
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A vezető munkaszerződésének állandó részeként jogosult: hivatalos kiküldetés esetén első vagy
másod osztályú közlekedési eszköz és szállás igénybevételére, - munkakörével összefüggésben
mobiltelefon használatára, - laptop használatára, - személygépkocsi használatra. A
költségtérítésekről és egyéb juttatásokról első alkalommal a Társaság alapítója hoz döntést, ezt
követően a polgármester évente jogosult felülvizsgálni ezen juttatásokat. A felülvizsgálat során
hozott módosító döntéseiről a Képviselő-testületet a soron következő ülésen köteles
tájékoztatni. A Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak nincs javadalmazása.

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Merk Zsolt ügyvezető és a Kft. dolgozóinak
a munkáját.
Javasolta a testületnek a szabályzat elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
SásdJVáros Ké viselő-testületének
8/2022. (1.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban
kiadott,
jegyzőkönyv
mellékleteként
csatolt
Sásd
Városgazdálkodási Nonprofít Kft. felülvizsgált Javadalmazási
Szabályzatát jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

7./

j anuár 31.
Dr. Jusztinger János polgármester

Csapadékvíz-elvezetés pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a TOP Plusz-os
pályázati projektek között Sásd város február 15-i beadási határidővel 3 célterületen tervez
csapadékvíz-elvezetési problémákat orvosló pályázatot benyújtani. A 3 célterületből kettőnél
elkészült a műszaki leírás, illetve koncepcióterv, ami szükséges a pályázat benyújtásához. A
harmadik célterület műszaki leírása folyamatban van. A pályázat keretében 3 x 100 mFt-ról van
szó. A Szent I. utcában történik az árok profilozása a lenti szakaszokon a Gödrei-árokig, a
kiszoruló föld elszállítása, füvesítése, a zárt csapadékcsatorna rekonstrukciója, ároklefedés nem
történik. A víznyelő csapadékvíz-elvezető rendszernél nem folyik el a víz, ezért az alacsonyabb
szinten található családi házak kapubejáratait elönti a csapadékvíz. A Nagyvárad utcával
kapcsolatban elmondta, hogy ami az Arad utcából lefolyik csapadékvíz, ez problémát okoz
ebben az utcában, emiatt az ottlévő ingatlanok víz alatt vannak. Nagyon fontos lenne a
csapadékvíz kétirányba való levezetése. Ezen a szakaszon tervezik a nyílt árok rekonstrukcióját,
illetve az árkok burkolását, mederrendezést, átereszépítést, az ezzel érintett kapubejárók
helyreállítását.
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Az Akácfa utca lemenő szakaszánál az átereszt javítani szükséges, a keleti oldalán az árkot
burkolni kell. Jelenleg a víz átbukik az árkon, emiatt az ingatlanoknál befolyt a víz. A Gárdonyi
G. u. végén lévő árok rossz állapotban van, ahhoz, hogy itt a Jókai utcáig a víz lefolyjon, szintén
ároktisztítást kell végezni, itt lehet burkolt árkot építeni.

Pintér Gábor alpolgármester elmondta, a Gárdonyi G. utcából jelezték, hogy az árokkal
problémák vannak.
Dr. Jus/tinuer János polgármester elmondta, amennyiben lesz rá lehetőségük, ezen a részen
is megoldják a vízelvezetést.
Rabb G\ őzőné képviselő személy szerint támogatja a pályázat benyújtását.
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a Szent I. utcában a Közösségi Háznál lévő
vízelvezetőket mindenképpen ki kellene tisztítani, valószínű eltömődtek, ezért már visszafelé
folyik a víz.
Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek a pályázat benyújtását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
9/2022. (1.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a TOP Plusz-1.2.1-21. számú „Élhető települések” című
felhívásra a Szent Imre út, a Nagyvárad utca és az Újtelep
csapadékvíz-elvezető rendszereinek felújítására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

elnevezésű

Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy a Dózsa u. útfelújítására nyertek 40 mFtot, de sajnos ez az összeg nem elég a teljes felújításra. A pályázat beadási határideje február 4.
Az árajánlat még nem érkezett meg. Kérte a testületet, hogy maximum 20 mFt-os pályázati
támogatási keretösszeget határozzon meg, aminek a 35 %-a 7 mFt. Azért is fontos ezt a
pályázatot beadni, mert ha tavaszig elbírálják, akkor a tervek szerint egyszerre lehet a két
támogatási összegből felújítani. A DRV Zrt-vel felvették a kapcsolatot arra vonatkozóan, hogy
a rekonstrukciós keretből a Dózsa utcában lévő bekötővezetékeket kicserélik.
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Javasolta a testületnek a pályázat benyújtását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
10/2022. (1.27. 1KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „Önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatása” elnevezésű pályázatra útfelújítás tárgyban. A
felújítással érintett szakaszok:
-

Dózsa György utca (Hrsz.: 118) A József Attila utca kereszteződésétől az utca
végéig
Mária utca (Hrsz: 146) Dózsa György utca és a Petőfi Attila utca közötti szakasz
A felújítás teljes költsége 20.002.500 Ft. A pályázathoz szükséges önerő 7.000.875,Ft, mely összeget a képviselő-testület a 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a
pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.
Határidő: 2022. február 4.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

9./

Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéiének átnevezése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója elmondta, az óvoda régi álma, hogy gyerekbarát
névvel rendelkezzen az intézmény. Fontosnak tartaná, hogy erről döntsenek, ugyanis a
bölcsődével kapcsolatos valamennyi dokumentumot aktualizálni kell. Az intézmény
dolgozóival egyeztetett, több elnevezés is szóba került. Végül úgy döntöttek, hogy az intézmény
neve Meserét Bölcsőde legyen. Kérte a testületet, hogy fogadják el.
Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el intézményvezető
asszony javaslatát.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Ké t viselő-testületének
11/2022.11.27. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi ÁMK Óvodája és
Bölcsődéje tagintézmény bölcsődei részlegét Meserét Bölcsődére nevezi át.
Határidő: 2022. szeptember 1.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

10/

Sásdi Polgárőr E esület rendkívüli működési támo atása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - az egyesületi kérelemről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztin cr János polgármester elmondta, hogy az egyesület gépkocsijára szükség lesz
majd téligumit és felnit vásárolni. Elmondta, hogy pályázatot nyújtottak be a gépkocsi
üzemeltetésére (800 eFt).
Javasolta a testületnek, hogy az egyesület részére nyújtson 200 eFt rendkívüli működési
támogatást.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
12/2022. (1.27.) KTH . számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Polgárőr
Egyesület részére 200.000,-Ft rendkívüli működési támogatást állapít meg az
Egyesület új gépjárművének téligumi beszerzésére.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

11./

Arán János utcai platánfák kivágása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés mellékleteként csatolva.

az Arany János utcai lakók kérelme -

a jegyzőkönyv

Dr. Jusztin jer János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a 346/2008. (XII. 30.) Korm.
rendelet alapján a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint
illetékes jegyző engedélyezi vagy egyértelműen meghatározza, hogy milyen esetben kell
egyértelműen elutasítani a kérelmet.
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A kérelem elutasításra kerül, ha a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás
ellenére sem nyilatkozott; a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési
szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy az természetvédelmi vagy környezetvédelmi
érdeket sért. Egészséges fa is kivágható, ha az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból
szükséges.
Az engedély kiadására irányuló kérelem formanyomtatványon vagy annak megfelelő
tartalommal nyújtható be. A jegyző gondoskodik a formanyomtatványnak a helyben szokásos
módon történő közzétételéről. A jegyző felkéri a szakértőt, amennyiben természetvédelmi
érdeket sért és egészséges fáról van szó, - ami nem veszélyezteti az élet-, egészség- vagy
vagyonvédelmet - , ebben az esetben elutasításra kerül a kérelem.
Jelen esetben az Arany J. utca több lakójától érkezett kérelem, amely rögzíti, hogy az Arany J.
u. 4. szám előtt közterületen álló kettő darab platán fa az idei évben fokozottan veszélyessé vált.
2021 májusában észlelték, hogy az éppen kizöldellt fa már hullatta a bámuló leveleit. Több,
kifejezetten nagy és számos közepes méretű elszáradt ág látható mindkettő fán, melyek két
lakóház fölött, ezek udvara, és a szomszédos lakóházak gépkocsi bejárója fölött vannak,
veszélyeztetve azok épségét. Ezek már nem csak vihar és szeles időjárás esetén jelentenek
veszélyt. A fák ágai a villanyvezetékek közé is benőttek, így vihar esetén már azokra veszélyt
jelentenek. A lakók kérik az érintett két platánfa szemrevételezését, és a veszély megszüntetését
a fák kivágásával.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, személyesen kint járt az érintett utcában, megnézte az
említett fákat. A jogszabály alapján véleménye szerint nem indokolt a fák kivágása. Ebben az
utcában korábban már 6-7 db platánfa kivágásra került, amit az ingatlanok tulajdonosai vágtak
ki. Amennyiben az önkormányzat vágná ki a fákat, ez kb. 200 eFt-ba kerülne. A kivágott fák
betegek voltak, elszáradtak. Tekintettel arra, hogy az önkormányzat a tulajdonosi jogokat
gyakorolva kezdeményezi, a jegyző, mint alkalmazottja, ezért személyes érintettséget fog
bejelenteni. A Bm. Kormányhivatal majd kijelöli az illetékes jegyzőt. Az önkormányzatnak
költsége lesz, mivel szakértőt kell alkalmazni.
Dr. Jusztimzer János polgármester elmondta, hogy Székely Szilárd képviselő kint járt a
helyszínen és fotókat készített a fákról.
Székelv Szilárd képviselő elmondta, hogy a helyszínen járva 8 parkoló autót látott az utcában.
A fákat megnézte, úgy látta, hogy a főágak elszáradtak. Látható, hogy egy száraz ág behajlik a
Jáger Barbaráék háza fölé. Ezt nem ajánlatos levágni, mert statikailag nem lesz egyensúlyban,
pont a szél elleni oldalon lesz a sok ága. Ebben az utcában ezek a fák túlnőtték magukat. Ide
sorfák valók és nem parkfák. Ha ezek a fák bármikor balesetet okoznak, személy szerint emiatt
nem vállalja a felelősséget. Az önkormányzat ne legyen emiatt felelős. Ezek a fák magukkal
hordozzák a kockázatát annak, hogy balesetet okozhatnak. Itt nem a fákat kell nézni, hanem az
önkormányzat felelősségét, a lakók életét, az életminőségét és a vagyon biztonságát.
Amennyiben kérelmezni kell, akkor kérelmezze a testület, a hatóság pedig vállalja ennek
felelősségét.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a szabály szerint csak az életveszélyes fákat lehet kivágni.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, nemcsak az életveszélyes fát lehet kivágni,
hanem a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból is, erre vonatkozik
a Korm.rendelet 7.§. (1) bekezdése is.
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A kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a 2. melléklet szerinti
formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint
illetékes jegyzőhöz. Ebben az esetben a jegyző a pótlásról fog határozni. Amennyiben Székely
Szilárd képviselő javaslatát elfogadják, annak alapján a testület kéri a jegyzői engedélyt életés vagyonvédelmi szempontból.

Pintér Gábor alpolgármester elmondta, az ottlakók nyilatkozata alapján megelégednének a
fák egészségügyi metszésével, ezzel elmúlna a veszély.

Rabb Gvőzőné képviselő elmondta, hogy az utcában lakó Hideg Ákos is végez fakivágásokat.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, amennyiben a testület kivágatja a fákat, el kell gondolkodni,
hogy milyen fákat ültet a helyükre.
Urvald Péter képviselő véleménye szerint felelősen csak úgy lehet dönteni, hogy szakértő
megvizsgálja ezeket a fákat és vállalja a felelősséget, vagy a testületnek kell lépnie (metszés,
fakivágás).

Takácsné Somogvvári Mária képviselő elmondta, ha a lakók vállalták, hogy a kivágott fák
helyett újat ültetnek, akkor vágassák ki.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint valaki a fa áráért biztosan kivágja a fákat.

Dr. Jusztin »er János polgármester javasolta a testületnek, hogy a fák kivágására kérjenek
árajánlatot.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kéivviselő-testületének
13/2022. (1.27.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Arany János utcai
2 db platánfa vonatkozásában felhatalmazza polgármesterét árajánlat
kérésére, illetve a fák állapotának minősítésére, majd ennek ismeretében
hozza meg a szükséges intézkedéseket.
Határidő: 2022. január 31.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
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Egyebek

Székelv Szilárd képviselő elmondta, hogy Borbély Zsuzsanna sásdi lakos észrevételezte, hogy
a sásdi buszmegállónál nincs kamera, sajnos a buszmegálló nagyon szemetes. A sásdi
közmunkások a szemetet összetakarítják, a diákok pedig szemetelnek. A Deák téren jelenleg 3
db kamera került kihelyezésre. Javasolta, hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület tagjai figyeljék ezt
a területet.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy
költségvetésben.

a kamerát tervezik majd a

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

Kmft.

ff/ f'

.

/•

r. K.aj dón Béla
jegyző
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Pintér Gábor

Pál Csaba

Rabb Győzőné

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária

Urvald Péter
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 27. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva
-7-f-

Baranya Megyei Kormányhivatal képviseletében:

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