Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 28. 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 jegyzőkönyvvezető.

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott vendégeket.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fővel van jelen, az ülés határozatképes, majd azt
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében a képviselőtestület üléséről hangfelvétel készül.
Javasolta a meghívóban lévő 7./ napirendi pontot levenni a tárgyalandó napirendi pontok közül,
ezzel kapcsolatban az 1./ napirendi pontban fog tájékoztatást adni. A napirendi pontot későbbi
időpontban tárgyalják.
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./

Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

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

4./

Beszámoló az önkormányzatnál 2021. évben végzett belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzés
rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./

ÁMK Óvodája és Bölcsődéje bölcsődei részlegének csoportbővítése
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

6./

ÁMK alapító okiratának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7./

Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Győzőné a Népjóléti Bizottság elnöke
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Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalják
személyi ügyek okán a 7./ napirendi pontot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
N a > i r e n d t á r „ \ a 1 á s a:
1./

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

Dr. Jusztimer János polgármester elmondta, hogy a legutóbbi testületi ülésük 2022. március
31-én volt. Április 4-én több nyertes pályázatról érkezett értesítés, összesen 623 mFt összegben.
Ebből energetikai korszerűsítésre felhasználható 133.639.790,-Ft, amiből a Dózsa Gy. u. 33. és a
Kossuth L. u. 1. szám alatti önkormányzati ingatlanok teljes energetikai felújítását tervezik. A
jövőben elképzelhetőnek tartja, hogy a Sásdi Szociális Szolgálat a Kossuth L. utcai ingatlanba
átköltözik. Az „Élhető településed pályázati kiírás keretében 240 mFt-tal a zöld infrastruktúra
fejlesztését, 249,5 mFt-tal a közösségkultúra és sport fejlesztését tervezik. A tervek szerint új
játszótér épülne a Fáy A. utcábab és a Deák téren. A Közösségi Házban többek közt megvalósulna
a tornacsarnok sportpadló cseréje és akusztikai burkolása. A Szoborkert megújításaként a park
térkövezését, kertmozi fejlesztését, a Fáy A. utcába vezető járda térkövezését, a sportpálya
környezetének megújítását (rekortán íutópálya, színpadépítés) tervezik. A „ Városközpont
megújítása” című pályázat kapcsán április 1-jén megérkezett a 188 mFt-os többlettámogatásról
szóló kormánydöntés. A vállalkozó és az önkormányzat között lévő szerződés hatályba lépéséhez
szükséges a támogatási szerződés módosítása, amely részben történt meg.
Április 6-án megérkeztek a bútorok az új bölcsődéhez. Megkezdődött a városban a zöldterületek
gondozása, a kátyúzásokat a lehetőségeikhez mérten folytatják. Április 7-én Boa Árpád tervezővel
egyeztettek a járási egészségügyi központ kialakítását célzó pályázat műszaki tartalmáról, amely
a bölcsőde melletti területen kerülne kialakításra. A pályázandó összeg összesen 250 mFt.
Április 9-én tartották a Közösségi Házban a Nyuszi Bulit, a rendezvény jól sikerült. A rendezvény
hangtechnikáját Pintér Gábor alpolgármester saját tulajdonát képező berendezése biztosította,
melyet ezúton is megköszönt neki.
Április 10-én felfestésre kerültek a parkolóhelyek a Gellner bolt előtt. Kihelyezésre kerültek a
közlekedési táblák, ez ügyben egyeztetett a sásdi rendőrökkel.
Április 14-én felmérték Piri Róbert vállalkozóval közösen a paléi szőlőhegyre vezető utat és a
Dózsa Gy. utcát. A szőlőhegyre vezető út felújítása a napokban befejeződik. Április 25-i hétre
tervezték a Dózsa Gy. utca aszfaltozását. Az utcában történt bekötővezetékek cseréje miatt a föld
rokkanása is fontos. A DRV Zrt-től kérte az aknafedelek cseréjét. Az aszfaltozási munkálatokról
az érintett lakosságot értesíteni fogják. Április 22-én tartották Sásdon a borversenyt. A versenyen
14 gazda nevezett, 50 féle bor került értékelésre. Az év sásdi bortermelője Schelhammer Tibor
sásdi lakos lett, gratulált az eredményhez. Április 24-én Szent György napja alkalmából Sásd
Város Önkormányzata nevében megköszönte a Sásdi Rendőrőrs és a Komlói Rendőrkapitányság
dolgozóinak munkáját. Április 25-én a bölcsődénél tereprendezést végeztek.
2019. október 13-án volt az „Általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választás”. Ennek a
választási ciklusnak a fele 2022. április 13-án lezárult. Elmondható, hogy rögös át vezetett idáig,
de a start sem volt egyszerű. A legfőbb ígérete az volt a választáson, hogy Sásdot járásközponti
rangjához méltó fejlődési pályára állítsa.
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Nem számolhattak ekkor még sem az életüket évekre felforgató világjárvánnyal, sem a
szomszédban most is zajló háborúval, s ezek súlyos gazdasági hatásaival. Az, hogy az induláskor
tett vállalás a ciklus felénél járva mennyiben sikerült mindenki eldönti. A testület tisztában van a
több milliárd forintnyi elnyert pályázati forrásokkal, a megvalósult beruházásokkal és sajnos a
működési nehézségekkel is.
A választásokat követően a legfontosabb feladat a folyamatban lévő, elakadt beruházások
újraindítása volt. Mindenki tudja, hogy a „sírból” kellett visszahozni a sporttelepi projektet a
játszótérrel, a faház felújításával. A városközpont képét átrajzoló Zöldváros-Fedett piac beruházás
is csak papíron, igencsak forráshiányosán „létezett”. A fedett uszoda is teljesen „elúszni” látszott.
Tervezték a bölcsődét, de nem állt rendelkezésre alkalmas építési telek, nem volt aláírt támogatási
szerződés. Az álmok kategóriájába tartozott a hömyéki játszótér, a Sásdot Hömyékkel összekötő
járda építése, új utcabútorok kihelyezése. De megvolt a szándék, az egység, s talán a legfontosabb,
a bizalom. Úgy gondolja, hogy a bizalom komoly felelősség, de erőt adó támasz is minden
körülmények között. Hálás köszönettel tartozik mindenkinek ezért. A képviselő-testület
támogatása viszont nélkülözhetetlen volt. Nem működtek viták nélkül, de a közös célt sosem
tévesztették szem elől. A célt, amelynek eléréséhez tényleg mindenkire szükség volt. Megköszönte
Rabb Győzőné képviselőnek a „nagybetűs” emberségét, hogy a választások nyomán kialakult
helyzetet úgy kezelte, mint senki más. Megköszönte, hogy más pozícióban ugyan, de továbbra is
minden erejével és tudásával Sásdért dolgozik, mindenben segít. Úgy gondolja, a sásdi képviselőtestület nem lehet teljes olyan képviselő nélkül, aki így ismeri a sásdiakat. Megköszönte Székely
Szilárd képviselőnek az ösztönös „zsenijét”, amire mindig támaszkodhat. Megköszönte a hasznos
és a soha sehol nem tanulható tapasztalatokból adódó tanácsait és a választások óta nyújtott
töretlen támogatását. Megköszönte Pál Csaba képviselőnek a kíméletlen őszinteségét,
egyenességét, és lassan emberöltőnyi önkormányzati tapasztalatából adódó óvó figyelmét a közös
dolgaik fölött. Megköszönte Urvald Péter képviselő korrektségét, hogy a kettőjük között a
választásokat követően kialakult feszültséget úgy kezelték, hogy ennek a város ne lássa kárát.
Megköszönte Takácsné Somogyvári Máriának, mint újonnan megválasztott képviselőnek a
testületbe való gördülékeny beilleszkedését, segítőkészségét. Megköszönte Pintér Gábor
alpolgármesternek a város érdekében és a közösségért végzett önzetlen munkáját, támogatását.
Személy szerint örül annak, hogy önzetlenül segíti munkáját. Minden hivatali kollégának
megköszönte a munkáját. Nagyon fontos számára a bizalom. Mindenkinek megköszönte a
támogatását.
Rabb Gvőzőné képviselő valamennyiük nevében megköszönte polgármester úr méltató szavait.
Személy szerint megköszönte polgármester úrnak a munkáját. Az indulás valóban nehéz volt. Úgy
gondolja, hogy hozzászólásait, észrevételeit mindig építő jelleggel tette és ezután is így teszi majd.
Az Őszidő Klub kirándulásán hallotta, hogy Pálé község kiválna a Sásdi Közös Önkormányzati
Hivatalból. Személy szerint erről nem hallott, nem tudja, van-e ennek valós alapja?
Dr. Jusztin aer János polgármester elmondta, hogy a kiválásra csak a következő önkormányzati
választás után kerülhet sor.
Rabb Gvőzőné képviselő elmondta a kiránduláson az is elhangzott, hogy a bölcsődénél lévő
játékok nem bölcsődés korú gyermekeknek való játékok, inkább nagyobb korosztályú
gyermekeknek felel meg. Ezért a játékokat meg kellene szüntetni.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy minden játék rendelkezik a „Játszótéri eszközök
biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI.27.) GKM rendelet szerinti tanúsítvánnyal, ezt nem lehet
felülbírálni.
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Rabb G őzőné képviselő javasolta a testületnek, hogy a Népjóléti Bizottság ülésén, majd a
következő testületi ülésen tárgyalják meg Boda László és Pető Kálmán lakásügyét.
Dr. Jusztinuer János polgármester tudomása szerint nevezettek részére a szállás csak a téli
időszakra szólt.
Rabb G őzőné képviselő tájékoztatta a testületet arról, hogy Rab-Kováts Éva, Sásd Város
Díszpolgára „Pécsi mestereim emlékére” című kiállítást szervez 2022. május 6. napján Pécsett a
Civil Közösségek Házában. A megnyitó 17 órakor kezdődik. A kiállítást megnyitja T. Molnár
Valéria újságíró, grafológus. Közreműködik Tímár Judit fuvolaművész és Bajié Ágnes
zongoraművész. A kiállítás megtekinthető 2022. június 8-ig. Kérte Pintér Gábor alpolgármestert,
hogy nézzék meg a kiállítást.

Dr. Jusztin»er János polgármester elmondta, hogy szeretne a Sásdi Őszidő Klub tagjaival a
bölcsődével kapcsolatban beszélni. Dühítőnek és szomorúnak tartja azon személyek véleményét,
akik képesek tönkre tenni az elvégzett munka örömét. Képviselő asszony által elmondottakat
cáfolja, a testület nevében felháborítónak tartja a hallottakat.
Tájékoztatta a testületet, hogy a turisztikai pályázat a helyi turizmusfejlesztést célozza. A Baranya
Megyei Önkormányzattal egyeztetett projektről van szó, ennél a pályázatnál 250 mFt áll
rendelkezésre. A pályázat beadásának határideje 2022. június 8. A megvalósításhoz szükséges
humánerőforrásnak rendelkezésre kell állnia. A projekt szakmai tartalmának kidolgozásában,
valamint a megvalósításban részt kell vennie turisztikai szakértőnek. A turisztikai szempontok
érvényesülése érdekében a projektgazdának vállalnia kell, hogy legalább a projekt kötelező
fenntartási időszakában szakirányú végzettségű, vagy legalább 3 év turisztikai tapasztalattal
rendelkező turisztikai munkatársat alkalmaz. A pályázat célja a térség kulturális adottságaira építő
új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése a kulturális örökség turisztikai hasznosításához,
bemutathatóvá tételéhez kapcsolódó építés, felújítás, bővítés, kiállító és bemutatóterek,
többfunkciós helyiségek kialakítása, fejlesztése továbbá turistafogadás feltételeinek létrehozása,
vendégfogadó terek kialakítása, látogatóbarát funkciók kialakítása, bővítése, a színvonalas
turistafogadáshoz szükséges szolgáltatási háttér kialakítása. Célja még az élményelemeket jelentő
technikai fejlesztések, interaktív bemutatási formák kialakítása. Időjárás-független, illetve
célcsoport specifikus kínálati (program) elemek létrehozása, fejlesztése. A pályázat előkészítése
folyamatban van. A pályázati kiírás egyes alprogramjai közül egy pontnak megfelelnek. Olyan
fejlesztést céloz meg, ami már egy meglévő fejlesztésnek a további fejlesztéséhez járul hozzá.
Elmondta, hogy az önkormányzatot megkereste a Packeta Hungary Kft. képviselője, mely
csomagküldéssel és feladással foglalkozik. A cég kapcsolatban áll a legjelentősebb online
forgalmazókkal. A kivetítőn látható a megküldött látványterv, egy napelemekkel ellátott
építményről van szó. A helye a Kínai Áruház előtti parkolóban lenne. Ismertette a haszonkölcsön
szerződés tartalmát. Elmondta, hogy a településen a lakosság részére plusz szolgáltatást nyújtana.
A szerződés szerint az önkormányzat köteles biztosítani a kölcsönvevő számára a kölcsönzött
terület zavartalan használatát a meghatározott célra, valamint hozzáférést a kölcsönzött területhez.
Mindkét fél jogosult a szerződést indoklás nélkül felmondani, a felmondási idő 3 hónap.

Dr. Jusztinuer János polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a Római Katolikus
Egyház Sásd Város Önkormányzata tulajdonába ajándékozta a temetőt és a kápolnát. A mai napon
a tulajdonjog bejegyzéséről szóló értesítés megérkezett.
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Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy a Nemzetiségek és Civil Közösségek Házánál lévő
felújítási munkák befejeződtek. A Fáy A. utca felöli oldalfalat bevakolták, továbbá a maradék
térkőből járdát építettek. Ezután a helyiségek festése következik majd. A helyiségekbe a bútorokat
kell majd összeszerelni. Végezetül pedig az előtetőt kell felszerelni.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy a MÁV beruházásaként a Vasút utca melletti
MÁV tulajdonú telken 30 méter magas antennatornyot építettek. 2020 tavaszán levél érkezett a
beruházást végző vállalkozótól, amelyben jelezte, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt
beruházásként GSM-R antennákat és oszlopot helyeznének el Sásdon. Mivel ez kiemelt hatósági
ügy, kérték, hogy az önkormányzat jelölje meg azon helyi rendeletét, amivel ellentétes lenne ennek
a telepítése. A sásdi képviselő-testület nem alkotott erre vonatkozóan rendeletet. Kiemelt hatósági
ügyként rögzítették, hogy a Helyi Építési Szabályzat sem alkalmazandó ebben az ügyben. Az
önkormányzatnak nincs beleszólása sem a beruházásba, sem az üzemeltetésbe. Ezt követően
telefonon felhívta a kivitelezőt és a beruházás megvalósításához más helyszínt javasolt. A
kivitelező más helyszínt nem jelölt meg. írásos nyilatkozatot kért a kivitelezőtől arról, hogy a
lakosság számára van-e ennek valamilyen veszélye, egészségkárosító hatása? Most is és két évvel
ezelőtt is szóban jelezte, hogy a lakosság számára ez nem veszélyes. Kérte kivitelezőtől, hogy ezt
írásban tegye meg.
Pál Csaba képviselő elmondta, amennyiben a lakosság úgy érzi, hogy az ingatlana kapcsán
értékcsökkenést tapasztal, akkor kártalanítási pert indíthat.
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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
43/2022. IV.28. )jCTH, 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

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a 2-3./ napirendi pontokat tárgyalják
együtt.
A javaslattal a testület egyhangúlag egyetértett.
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2./
3./

Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Beszámoló az önkormányzat 2021.évi költség etésének teljesítéséről, zárszámadási
rendelet elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztések - a rendelettervezetekről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Laios László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a napirendi pontokat a Pénzügyi
Bizottság ülésén megtárgyalta. A költségvetési rendelet elfogadásánál már érintették a beszámolót,
amikor a tervezett pénzmaradványukkal szemben állított kötelezettségeket felsorolták. A számokat
nézve a bevételeket 2.269.723 eFt-tal tervezték, amelyek 2.238.974 eFt-os szinten (98%-on)
teljesültek. A kiadásokat ezzel szemben ugyanennyi előirányzattal tervezték, de csak 67 %-os
teljesítési szinten, 1.512.464 eFt-tal zárták. A 726.510 eFt különbözet oka a testület előtt lévő
pályázataik ittlévő forrása és azok felhasználása, illetve azok későbbiekben való felhasználása. A
716.510 eFt-os eredményt a kiadott anyagban tárgyalják, illetve ennek felhasználásáról részletes
anyagot kapott mindenki (21.sz.melléklet). Az összkiadásokat nézve az egyes intézményeiket
kiemelve az ÁMK költségvetése 247.840 eFt és 232 mFt (96 %) a teljesülési szint a kiadásoknál.
A bevételeknél 240.066 eFt a teljesülés, így a pénzmaradvány 469 eFt, ezzel az idei évi
költségvetés tervezésekor számoltak. A hivatalnál a bevételek 159.463 eFt, a kiadások 154.852
eFt, így 386 eFt a pénzmaradvány. A Család- és Gyermekjóléti Központnál az előirányzatok
138.536 eFt, a kiadások 121.725 eFt-os szinten teljesültek, így 1.067 eFt a pénzmaradványuk.
A működési, fejlesztési mérlegük elkülönítése, ami kb. 2.300 eFt előirányzat, ebből 1.577 eFt a
működési és kb. 700 mFt a fejlesztési összeg. A 726 mFt felhasználásának részletezése a 17. sz.
mellékletben látható 671 mFt áthúzódó kötelezettségekkel. Ebben sok olyan tétel nem szerepel,
amit a 2022. évi költségvetéskor tárgyaltak (42 mFt). A költségvetési álláshelyeket illetően 86,5
álláshellyel zárták a 2021. évet.
Kiemelte a vagyonmérlegük változását, kb. 107 mFt-tal növekedett a főösszeg. 4.222.690.989,-Ftos szinten áll. Az eszközoldalon a készpénzállományuk kb. 38 mFt-os növekedéssel, illetve a
tárgyi eszközöknél aktiváltak több mint 73 mFt-ot a vagyonúkba.
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi
pontokat. Felhívta a testület figyelmét a 23 mFt tartalékra. Látható, hogy stabil évet zártak
minimális tartalékkal.
Dr. Jusztin szer János polgármester az önkormányzati gazdálkodással kapcsolatban elmondta,
hogy a 2021. évvel olyan évet zártak le, amihez képest hasonló évük nem lesz.
Elmondta, hogy a közétkeztetés biztosítása az önkormányzatra nagy terhet ró. A nyersanyagárak
emelkedése ellenére a díjtételeket nem emelhetik. Egyre többen veszik igénybe az étkezést.
Kérte a Népjóléti Bizottság segítségét abban, hogy szinte a napról-napra emelkedő ellátotti
létszámnak szabjon határt azzal, hogy újabb igényeknek ne adjon helyt. Ennek ellátása már plusz
foglalkoztatottat, autót venne igénybe. Továbbá a konyha kapacitása is véges. Úgy kell számolni,
hogy az elmúlt években a kb. 70 főről 200 főre emelkedett az ellátottak száma.
Rabb CL özöne képviselő ezzel kapcsolatban elmondta, hogy heti szinten szembesül azzal, hogy
emberek egyedül maradnak, vagy váratlan helyzetbe kerülnek, és sokkal jobban rászorulnának az
étkezésre, mint a jelenlegi ellátotti kör. Javasolta ennek felülvizsgálatát. Elképzelhető, amikor
megállapításra került annak idején az étkeztetése, lehet most már nincs olyan helyzetben.
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Koszorús Tímea aljegyző javasolta, hogy meg kell állapítani a jogosultságot, de az új igénylőnek
várakoznia kell addig, amíg nem lesz üresedés. Jelenleg 203 étkező van.
Urvald Péter képviselő javasolta, hogy maximálják a létszámot.
Dr. Jusztin„;cr János polgármester elmondta, hogy a maximum létszámot is már átlépték.
Dn Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a következő ülésen ezzel kapcsolatban döntést kell hozni.
Egyetértett azzal a javaslattal, mely szerint meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a szociális
rászorultságot rangsorolja a bizottság amennyiben szükséges.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szociális rászorultságot a szociális törvény mondja
meg az étkeztetéssel kapcsolatban.
Székel Szilárd képviselő javasolta, hogy határozzák meg azt a számot, amit az önkormányzat
finanszírozni tud. A bizottság döntsön az ebéd kiszállításánál ki jogosult és ki nem.
Dr, Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott rendelettervezet
elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2022. (V.2.) önkormányzati rendelete
Sásd város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (III.02.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott rendelettervezet
elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022. (V.2.) önkormányzati rendelete
Sásd város Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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4./

Beszámoló az önkormán\ zatnál 2021. évben végzett belső ellenőrzésről a Jielső
ellenőrzés rendszeréről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a 2021. éves összefoglaló ellenőrzési jelentésről - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos előteljesztést mindenki
kézhez kapta.
Dr. Jusztin-er János polgármester javasolta a kiadott anyag 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:
SásdVáros Ké viselő-testületének
44/2022. (IV.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt beszámolót az önkormányzatnál 2021.
évben végzett belső ellenőrzésről, a belső ellenőrzés rendszeréről, elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
5./

r

r

AMK Óvodája és Bölcsődéié bölcsődei részlegének cső ortbőyítése
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés - a Sásd ÁMK új építésű bölcsődei szervezeti egységének elindításához
szükséges személyi, tárgyi feltételek, normatív támogatással kapcsolatos előterjesztésről - a
jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója elmondta, hogy a tárgyi és személyi feltételek,
illetve a normatívák részletezését tartalmazza a kiadott előterjesztés. Aljegyző asszonnyal közösen
az alapító okiratban meghatározásra került a létszám, ami 24 fő. A törvény 12 főt ír elő a bölcsődei
csoportra, ezt a számot abban az esetben lehet átlépni 14 főre, ha minden gyermek 2 éves. Jelenleg
26 beíratott kisgyermek van a bölcsődei ellátásra. Úgy alakult most, hogy jelenleg 14 fő 2 éves
kort betöltött kisgyermek van, így indítható a 14 fős csoport. A 12 fős csoportban lennének a 2
éves kor alatti gyermekek. A működéshez elengedhetetlenül szükséges egy fő takarító és konyhai
kisegítő is, ezek plusz kiadással járnak.
Na£\ Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetési oldalánál úgy tervezték,
hogy a kiinduló adatokat felsorolták. A férőhely, illetve a beíratott létszám, ami befolyásolja azt a
dolgozói létszámot, amit finanszíroznak. A férőhely 80 %-a jár, de ha ezt meghaladja a beíratott
létszám, akkor többel lehet számolni.
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Ez 26 főnél 5,42 fő. A dolgozói létszám 26 gyermeknél 5,42 fő, de csak 5 főre kapnak
finanszírozást. Ezt tervezték a kiadásoknál. Továbbá terveztek gondozási díjat, amit jelenleg nem
lehet emelni. Az anyagban leírásra került a pályázatból kimaradt eszközök kiadási tétele, ami 830
eFt. A közüzemi díjakat, üzemeltetési és karbantartási díjakat is tervezni kellett. A 32.444 eFt-os
kiadási szintet a tervezett bevételekkel csak úgy tudják biztosítani, ha külön hozzájárulást is
terveznek majd, ami kb. 2.300 eFt. A hozzájárulás magasabb lesz, amennyiben a testület
figyelembe veszi az intézményvezető asszony kérelmét, amely szerint további álláshelyeket bővít
a tervezetten felül. Az intézménynél jelenleg 3 konyhai dolgozó van jelenleg.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy olyan önkormányzati kötelező feladatról van
szó, amit az állam alul finanszíroz.
Di\ Ka: dón Béla jegyző elmondta, hogy a testületnek tudomásul kell vennie a bölcsődei csoport
indítását szeptember 1-től. Az ezzel kapcsolatos költségvetési módosításokról pedig dönteni kell.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiadott előterjesztésben
foglaltak szerint fogadja el a bölcsőde csoportbővítésének pénzügyi feltételeit.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
45/2022. IV.28.] KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi és
tervezi a Sásdi Általános Művelődési Központ második bölcsődei
csoportjának indításával kapcsolatos költségvetési többletigényt.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
6./

ÁMK alag ító okiratának felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző ismertette az új bölcsődei csoport indításával kapcsolatos intézményi
átszervezés ügyében véleményezésre jogosultak beérkezett véleményeit. A véleményezésre
jogosultak mindegyike, Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, az intézmény
alkalmazotti közössége, a szülői szervezet, a bölcsődei érdekképviseleti fórum és valamennyi
ingatlantulajdonos önkormányzat egyaránt üdvözölte a fejlesztést, azzal egyetért. Az alapító okirat
módosítása a köznevelési törvény rendelkezései szerint július 1-jén léphet legkorábban hatályba,
a nyár folyamán lesz lehetőség a bölcsőde működési engedélyének beszerzésére, és azt követően
történhet meg az új csoport indulása. Hamarosan felül kell vizsgálni az intézményi
dokumentumokat is.
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Dr. Jusztinaer János polgármester javasolta a 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, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké [wiselő-testületének
46/2022. IV.28.iKTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Általános Művelődési Központ alapító
okiratát az új kétcsoportos bölcsőde indításával összefüggésben felülvizsgálta, a
képviselő-testület az átszervezésnek minősülő módosítást - Sásd Város Német
Nemzetiségi Önkormányzata, a Sásdi Általános Művelődési Központ alkalmazotti
közössége, a Sásdi ÁMK Óvodája és Bölcsődéje szülői szervezete és bölcsődei
érdekképviseleti fóruma, továbbá a költségvetési szerv vagyonkezelésében lévő
ingatlan (óvodaépület) fenntartón kívüli tulajdonos önkormányzatai véleményével
összhangban - a következők szerint fogadja el.
1. A képviselő-testület a költségvetési szerv módosító okiratát a következő
változásokkal fogadja el:
1.1. A költségvetési szerv új telephelye a Sásd, Szent Imre út 8. szám alatt felépült
bölcsődeépület.
1.2. A Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája és Bölcsődéje
intézményegység új neve: Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és
Bölcsődéje.
1.3. Az intézményegység új elnevezése és az új telephely megjelenik a költségvetési
szerv alaptevékenységeinek felsorolásában is: Sásdi Általános Művelődési Központ
Meserét Óvodája és Bölcsődéjében Sásd, Rákóczi Ferenc út 3. szám alatt látja el az
óvodai nevelés, a nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás (német nemzetiségi kétnyelvű
óvodai nevelés), a többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű
gyermekek óvodai nevelése, valamint a halmozottan hátrányos és hátrányos helyzetű
gyermekek óvodai fejlesztő programja feladatait, valamint az óvodai és bölcsődei
intézményi gyermekétkeztetést.
A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje
intézményegységben Sásd, Szent Imre út 8. szám alatt folyik a bölcsődei ellátás.
A Sásdi Általános Művelődési Központ Meserét Óvodája és Bölcsődéje
intézményegységhez tartozó iskolai napközis főzőkonyhán Sásd, Szent Imre út 2527. szám alatt történik az iskolai intézményi gyermekétkeztetés és szünidei
gyermekétkeztetés.
1.4. A költségvetési szerv telephelyén, a Sásd, Dózsa György utca 4. szám alatt
található ingatlan elnevezése is megjelenik a költségvetési szerv
alaptevékenységeinek felsorolásában: a Sásdi Általános Művelődési Központ Városi
Könyvtára és Művelődési Központja intézményegységhez tartozó telephelyen, a
Nemzetiségek és Civil Közösségek Házában Sásd, Dózsa György utca 4. szám alatt
közművelődési tevékenység folyik.
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1.5. A költségvetési szerv működési területe az intézményi gyermekétkeztetés
tekintetében Tarrós község törlésével módosul.
1.6. A feladatellátási helyenként felvehető maximális gyermeklétszám a bölcsődei
ellátás esetében 28 főre növekszik.
1.7. A feladatellátást szolgáló ingatlanvagyon felsorolása a Sásd Város
Önkormányzata tulajdonát képező, a költségvetési szerv használatába került Sásd,
Szent Imre út 8.233. hrsz. alatti bölcsőde ingatlannal bővül. A Sásd, Rákóczi Ferenc
út 3. 239. hrsz. óvoda épület, továbbá a Sásd, Szent Imre út 25-27. 211/1.
hrsz.közösségi ház ingatlan funkciója konyha funkcióval egészül ki. A Sásd, Dózsa
György utca 4. 48. hrsz. ingatlan tulajdoni aránya a tulajdonosok változása nélkül
helyesbítésre kerül: Sásd Város Önkormányzata 7738/10000, a többi tulajdonos
2262/10000 tulajdoni aránnyal rendelkezik.
2. A képviselő-testület a módosító okiratnak megfelelően elfogadja a Sásdi
Általános Művelődési Központ alapító okiratát, melynek alkalmazását 2022. július
1. napjától rendeli el.
Határidő: bejegyeztetésre azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
7.]_

E

\ ebek

Havasi László sásdi lakos elmondta, hogy korábban volt egy megbízása, amit kártya formájában
kapott a korábbi munkakörei miatt, de nem a munkaköréhez kötődően. A legutóbbi testületi ülésen
a köztisztaságról szóló rendelet értelmében a megbízatása megszűnt, a kártya hatályát vesztette.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a munkaviszonnyal összefüggő megbízás volt, ami
már akkor lejárt, amikor a munkaviszony megszűnt.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, mivel nincs az önkormányzattal jogviszonya, ezért
nem adható ki ilyen kártya. Amennyiben lesz az önkormányzatnak ilyen célú forrása a jövőben,
akkor visszatérnek erre a felvetésre.
Havasi László sásdi lakos elmondta, hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület gazdasági vezetői
tisztségéről és tagságáról 17 év után lemondott. Ettől függetlenül, ha bármiben tud, szívesen segíti
az önkormányzat munkáját.
Székelv Szilárd képviselő tudomása szerint a paléi szőlőhegyen folyik az útfelújítás. Időközben
választ kapott arra is, hogy az útnak lesz szegélye. Ezután még mindig megmarad a támfal, ami
nincs rögzítve és az árok. Ez az árok nem olyan hosszú, baloldalt az első szőlőtől kezdve kb. 100
méter hosszúságról van szó. A későbbiekben kezdeményezné ennek az ároknak a lebetonozását.
Úgy gondolja, hogy ehhez a szőlősgazdák többsége anyagi hozzájárulást nyújtana.
Dr^Jusztini er János polgármester elmondta, hogy a korábbi fórumon felmerült az is, hogy az
út hátralévő részének aszfaltozását vállalnák, de ez nem történt meg.
Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy valóban szó volt róla, de nagyon sokba került volna.
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Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy ebből a pályázatból erre a célra most 24 mFtot nyertek. Nem tartja kizártnak, hogy a jövőben is lesz hasonló pályázat, amiből ezt
megvalósítanák. Türelmet kér a szőlőtulajdonosoktól.
Székel\ Szilárd képviselő becslése szerint ez olyan kis költséggel jár, amihez a gazdák
hozzájárulnának. Az út további aszfaltozása több millió forint, azt sajnos nem tudják finanszírozni.
A vízelvezetést meg kell oldani, így az út sem fog felfagyni. Véleménye szerint ez kb. 100 eFt
összegű beruházás lenne.
Felhívta a figyelmet a bölcsőde udvarán lévő kútra, aminek a deszkái hiányoznak. Sürgősen körbe
kellene keríteni baleset elhárítása érdekében.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy a bölcsődénél lévő parkoló még nem készült
el. Elmondta, hogy intézkedni fog a kút miatt, nem szeretné, ha baleset történne.
Többen jelezték, hogy az illegális hulladék elhelyezés miatt a gálykúti elágazóba konténert
helyezzenek ki. Személy szerint nem javasolná, mert így még jobban odahordanák a szemetet.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy 2022. április 30. napján lesz az autós felvonulás előre
egyeztetett útvonalon, majd 14:30 órától kezdődik a program a Közösségi Háznál. Mindenkit
szeretettel vár. Megköszönte Pintér Gábor alpolgármesternek ebben nyújtott segítségét.
Mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább
a tanácskozást.
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