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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. április 28. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
T anácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgármester, Hausmann Mária, Székely Szilárd, Pál Csaba, 
Pintér Gábor, Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt 
jelenléti ív szerint.

Rabb Gvőzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül tárgyalják még meg zárt ülés 
keretében:

- lakásügyeket.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Pál Csaba képviselő javasolta, hogy 11./ napirendi pontként tárgyalják meg:
- polgármester jutalmazását.

Rabb Gvőzőné polgármester más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi 
napirendi pontok tárgyalása mellett döntött:

1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2.1 Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletének elfogadása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4. / Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet
módosítása (bölcsődei gondozási díj bevezetése)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

5. / Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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6.1 Rendkívüli önkormányzati támogatásra (ÖNHIKI-s) pályázat beadása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

7. / Sásd Város Önkormányzata Gazdasági Programja a 2015-2019. évre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

8. / Sásd Város Önkormányzata kérelme a sásdi külterületi 022. hrsz-ú állami tulajdon
önkormányzati tulajdonba adására 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

9. / Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának és a vezetésre
vonatkozó program véleményezése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

10. / Dombóvár Város Önkormányzatának Tamási (pári) -  Dombóvár kerékpárút
létesítésére vonatkozó tervének véleményezése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

11. / Polgármester jutalmazása
Előadó: Pál Csaba képviselő

12. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmarm Mária a bizottság elnöke

13. / Lakásügyek megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 12-13./ napirendi 
pontokat személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés keretében tárgyalják meg.

A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ Beszámoló a lejárt határideíő határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Mecsek Erdő Zrt-től 40 db fát kaptak, melyet 
elültettek. Egy részét az Arany János utcában kivágásra került fák helyére, továbbá a 
Kaposvári utca végére. A Hősök terén az üzletek előtt is elültették a 6 db fát, amit kiszedtek a 
leendő uszoda területéről. Ezen kívül elültették az 500 db évelő cseriét a szoborkertben, két 
szigetbe jutott ez a növény. Ezt a cserjeállományt a Virágos Magyarországért pályázaton 
nyerték. Nem lett elég a cseije, ezért még a Szabotin kertészetből 50 db cserjét kellett 
vásárolni. Két szigetbe tudták ezeket a cseréket beültetni, van egy harmadik sziget is, de azt 
majd jövő évben telepítik be.
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Április- 3, napján a képviselő-testület Pintér Gábor képviselő és családja meghívására 
Balatonendréden volt kapcsolatépítő tréningen. Nagyon jól sikerült ez a nap, mindenki jól 
érezte magát. Megköszönte a Pintér családnak a meghívását.
A Baranya megyei Önkormányzattal a pályázatokkal kapcsolatban megtartották az 
egyeztetést. Akkor még első helyre került a védőnői pályázat az Arad u. 1. szám alatt. Itt 
május 4. a beadási határidő. Ez a pályázat az egészségügyi alapellátás című pályázatban most 
nem lesz beadva, mert sokkal nagyobb horderejű pályázatként az energetikai pályázatba 
fogják beadni az ősz folyamán. A fogorvosi rendelő kialakítása maradt Ennek május 4. a 
beadási határideje. Erre elkészítette az Investmen Kft. a műszaki tervet.
Az energetikai pályázatnál szó volt a középiskola és a Dózsa Gy. u. 33. szám alatti 
épületekről, hogy erre is beadják a pályázatot. Kiderült sajnos, hogy erre nem tudják így 
beadni a pályázatot. A középiskolára be lehet adni a pályázatot, ennek a beadási határideje 
szeptember 30. A Pécsi Szakképzési Centrumtól be kell kérni egy hozzájárulási nyilatkozatot, 
ami alapján ott ez az oktatási tevékenység folytatódni fog.
A szociális alapellátás, az idősek napközi otthonos ellátását az energetikai pályázatba fogják 
betenni. A csapadékvíz elvezetési pályázatnak a beadási határideje július 29.
Mecsek-Dráva társulási ülésre kapott meghívást, melyen részt vett április 4-én. Elhangzott, 
hogy nagyon sok önkormányzatnak van tartozása, a felszólításokat majd kiküldik az érintett 
önkormányzatoknak. Állítólag a tartozásokra pályázni lehet. Az általuk küldött anyagban 
szerepelt a kisüzemek között Oroszló is. Megkérdezte személyesen, hogy mikor indul el a 
telep. Azt mondták, hogy lezárult a projekt, de igazából ez a Dél-Komhoz tartozik, de 
részükről nem volt ott szakember, aki érdemben tudott volna választ adni.
A tűzoltóörssei kapcsolatban elmondta, hogy az ivóvíz kiváltását kérték a DRV Zrt-től. A 
rekonstrukciós keret terhére meg tudnák csináltatni mindezt, de eddig még nem kaptak 
választ. Április 29-én fog Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetővel Siófokra menni a DRV 
Zrt. ülésére, ahol a vízmű vagyonról is többek között szó lesz. Az építési engedély már meg 
van  ̂napokon, belül elindul a közbeszerzés.
Pécsváradon Koszorús Tímea aljegyzővel közösen voltak egy foglalkoztatással kapcsolatos 
projekt tájékoztatóján. Ezt a rendezvényt a Kormányhivatal kezdeményezte. Elsősorban a 
vállalkozókat várták volna, de nem voltak sokan. A rendezvényen három járási hivatal 
képviseltette magát. A rendezvényt Dr. Horváth Zoltán hivatalvezető úr nyitotta meg, de 
felszólalt Dr. Karakán Béla hegyháti járási hivatalvezető is.
Április 11-én levelet kapott a TÖOSZ-tóL melyben értesítették, hogy a testület javaslatára a 
szövetség Dr. Kajdon Béla jegyző részére a Tűzzománc Emlékplakett kitüntetést odaítélte. 
Április 21-én voltak Veszprémben közösen, ahol ezt a kitüntetést jegyző úr átvehette. 
Véleménye szerint jegyző úr 26 évnyi munkássága során megérdemelte ezt a kitüntetést. 
Ebben az évben ilyen kitüntetést 3 személy kapott. A maga és a képviselő-testület nevében 
ismételten gratulált jegyző urnák a kitüntetése alkalmából.
Bregó Jánossal már egyeztetett a megvásárolandó eszközökkel kapcsolatban, de még nem 
kapott végleges választ.
A Dózsa u. 12. szám alatti lakással kapcsolatban megtörtént az értékbecslés. Ami ajánlatot 
Magyari János tett az megfelel az értékbecslés által számított árnak.
Ebben az évben is kaptak felhívást a szúnyogirtásra. a tavalyi évben is ők végezték a 
szúnyogirtást. A tavalyi évben kb. 50 eFt-ba került, most is megrendelik majd.
A Sásdi Család- és Gyermeki óléti Központnak van egy kérelme, mely szerint a 2016. évben 
szervezett napközis táborhoz kémek az önkormányzattól hozzájárulást. A Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság ülésén megtárgyalták. A kérelem lényege, hogy a 
központ nyári napközis tábort szervezne az itt élő általános iskolások részére, főleg olyan 
gyermekek részére, aki az iskolában tehetségesek.
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A listát majd elkérik az iskolából. Gyermekenként ez 2.000,-Ft/fő összeget jelentene. A 
bizottság támogatta, hogy a sásdi gyerekek részére a szociális keretből biztosítja.
Az iskolában szeretnék a vívószakosztályt létrehozni. Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsági ülésen beszéltek erről. A bizottság úgy döntött, hogy anyagi támogatást nem tud 
nyújtani az edzőnek. A döntésről tájékoztatni fogja az iskolát, meg kell hirdetni a gyermekek 
között ezt a lehetőséget és úgy tud működni, hogy térítés ellenében a szülők vállalják ezt a 
költséget.
A Zölderő Szociális Szövetkezet annak idején nagy lendülettel elkezdte munkáját Sásdon. 
Sajnos már több mindent hallott erről a cégről, április 19-ével minden dolgozót elküldték. 
Felhívta a cég vezetőjét és megkérdezte, hogy mi történt. A kérdésére úgy válaszolt, hogy két 
héten belül új embereket fog felvenni és alkalmazni. A szövetkezetnek 4 havi bérleti díj 
hátraléka van, ami 50 eFt/hó, ez összesen 200 eFt. Tájékoztatta a vezetőt azon elképzelésről, 
hogy az új fogorvosi rendelőt ott szeretnék majd kialakítani pályázat útján, tehát onnét majd el 
kell költözniük. A szövetkezet vezetője azt mondta, hogy részükről ennek semmi akadálya, 
irodára nem is lesz szükségük, ők csak gyártani szeretnének. Sajnos, ami tény, hogy több 
dolgozónak már karácsony óta tartoznak a bérkifizetéssel.
A Baranya megyei Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak kiírták a pályázatot  mely 
szerint a Polgárőr Egyesület tud pályázni.
Április 22-én volt a Német Nemzetiségi Est ahol az óvodás és iskolás gyerekek szerepeltek 
az iskola aulájában, nagyon szép volt a műsor. Megköszönte a Német Nemzetiségi 
Önkormányzatnak a munkáját ennek az estnek a megszervezéséhez. Ezen az estén a 
Közösségi Házban tartották meg a Borversenyt, mely rendezvény szintén nagyon jól sikerült. 
Az év borásza Kovács Sándor sásdi lakos lett.
A hivatalban megkereste őt személyesen Dusnokiné, aki már korábban is járt a hivatalban 
azzal a panasszal, hogy a háza előtti híd az árvíz során megrongálódott. Elmondta, hogy 
Székely Szilárd volt polgármester akkor ígéretet tett arra, hogy mivel bérli a földjeit, ezért 
majd rendbe teszi a hidat.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok ezzel kapcsolatban elmondta, hogy 
kaszálónak bérelte ki Dusnokiné földjét. Valóban polgármesterként tett olyan ígéretet, hogy 
megcsinálja a hídját. Annak idején az árvíz miatt kellett felszedni az átereszeket, mert ha nem 
teszi meg az önkormányzat, akkor elúsztak volna az ott lévő házak.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Dusnokiné azt mondta, hogy a múlt évben is 
várt erre, de nem javították meg a hidat. Kérte településfejlesztési tanácsnokot, hogy a hidat 
csináltassa meg.
A létesítendő uszodával kapcsolatban elmondta, hogy a gázvezeték beszerelése megtörtént a 
telken belül. A Sportközpontokból keresték és azt a tájékoztatást nyújtották, hogy elindult a 
közbeszerzés. Jövő hét keddig ígérte a végleges szerződés megküldését.
Megkapták a felhívást az Integrált Térségi Gyerekprogramok EFOP pályázattal kapcsolatban. 
Itt a járások család- és gyermekjóléti központjainak a fenntartói, tehát az önkormányzatok 
tudnak majd pályázni. Nagy Szilvia a héten volt Budapesten egy tájékoztatón. Megbeszélték, 
hogy az illetékeseket jövő hét csütörtökön összehívják és a részletekről tájékoztatják.

Dr. Kaidon Béla jegyző felhívta mindenki figyelmét, hogy az ezzel kapcsolatos már 
megjelent felhívást alaposan tanulmányozzák át.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint nagyon jó lenne, ha június 
15-ig elkészítenék a dokumentumokat.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, nem kell elkapkodni, mert kettő év van rá.

Székely Szilárd településfejIesztési tanácsnok elmondta, hogy az ülést megelőzően részt 
vett a Humánügyek Bizottsága ülésén, ahol erről tárgyaltak és nagyon szoros határidők 
vannak.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság ülésén megtárgyalták Szabó Gyula sásdi lakos beadványát, melyben sérelmezi, 
hogy sem előtte, sem mögötte nem jó az árok és ez az önkormányzat hibája. Felhívja az 
önkormányzatot, hogy az eddig keletkezett kárát térítse meg. Az egészségi állapota is a vizes 
háza miatt következett be. Mindennek az önkormányzat az oka. Azt is kérte, hogy a házát az 
önkormányzat szigeteltesse be. Vizsgálatokat szeretne végeztetni szakemberek bevonásával, 
ezzel kapcsolatban megkérdezte, hogy ezt ki fizeti. Válaszában elmondta, hogy a 
szakembereket az fizeti, aki megrendeli.
Tájékoztatta a megjelenteket, hogy elkészült a mentőállomásnál az út szélesítése, amire 300 
eFt volt elkülönítve. Továbbá elkészült Gál Istvánék melletti kerítés is.
Megjelent a „Virágos Magyarországért” pályázati kiírás, melynek május 31. a beadási 
határideje. Az idei évben is szeretnék benyújtani a pályázatot. A Főkertész Szövetségnek is 
megköszöni majd az ajándékba nyújtott cseréket, fotókat is készít róla, melyet úgyszintén 
elküld részükre.
A fonvódligeti klímával kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
megvitatta az I. és II. verziót. A bizottság az I. verziót fogadta el, mely szerint az épület 
emeletén lévő 6. és 7. szobába kerülne klíma, mely közel 500 eFt-ba kerül.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Dr. Simon Zoltán ügyvéd tájékoztatta, hogy a 
lakbérhátralékosokkal kapcsolatos fizetési meghagyásos eljárások lezárultak, 5 személyt érint. 
Tehát már végrehajtható szakaszban van az ügy. A kilakoltatásra ki van tűzve a per, de erre 
majd augusztusban kerül sor.
Magvari János kérelmével kapcsolatban elmondta, hogy az 5 mFt vételár tartható.
A pályázatokkal kapcsolatosan elmondta, jó hír, hogy az energetikai pályázat kapcsán a 
polgármester asszony nevében megkeresték a középiskolát, illetve a Szakképzési Centrumot, 
ők a vagyonkezelők, tehát nélkülük nem tudnak pályázni. Partnerségi hajlandóságot mutattak. 
Nekik kötelezettséget kell vállalniuk, hogyha lezárult a pályázat, akkor 5 évig ezzel a jelenlegi 
funkcióval üzemeltetni kell. Jövő héten hétfőn 8 órára a megye fele a fogorvosi pályázatot át 
kell adni teljes dokumentációval. Ami műszaki dokumentációt kapnak, ezt az anyagot minden 
testületi tagnak ki fogja küldeni email-ban. Ha majd a megvalósíthatósági tanulmány is 
elkészül, ezt is kiküldi majd mindenkinek áttanulmányozásra. Sajnos szembesülni kellett 
azzal, hogy az előkészítések elindultak most az egészségház és a szociális rész felújításának a 
műszaki szállításánál és összevetették a pályázati kiírással, kiderült, hogy ezeknek a 
beruházásoknak nagy része energetikai jellegű. Ez viszont költségigényes. Egyrészt ennyi 
pénz nem áll rendelkezésükre, másrészt azt is írja a pályázat is és az energetikai is, hogyha az 
egyikbe az energetikát kötelező érvénnyel be kell emelni az egészségügyibe és a szociálisba, 
akkor a másikba már nem pályázhatnak. Ha az energetikaiba pályáznak, akkor nem 
pályázhatnak a másikba. Éppen ezért úgy döntöttek, hogy az egészségügyibe és a szociális 
pályázatba nincs annyi pénz, amiből ezt meg lehetne tenni, ugyanis van egy fontos 
követelmény, hogy úgy kell a felújítást, átalakítást végezni, hogy az un. DD-hez közeli 
energetikai tanúsítványnak megfeleljen. Emiatt teljesen körbe kell szigetelni az épületet, 
mellette olyan fűtési rendszert kell kialakítani, olyan hőszigetelős nyílászárókat, amelyek 
garantálják ezeket a mutatókat. Az energetikai pályázat beadási határideje szeptember 30.
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A másik pályázat a vidékfejlesztési alapból, ez a pályázat kétséges. Két dologról 
beszélhetnek. Az egyik, hogy a tulajdoni lap szerint be van jegyezve mind a két lakásra az, 
hogy ezek lakások. Az önkormányzati lakások felújítását ez a projekt, amit az önkormányzat 
választott, ez az utcaképet meghatározó homlokzat felújítása, ebbe ez nem fér bele. Arról kell 
meggyőzni az elbírálókat, hogy ennek nem ez a funkciója, hanem egészen más funkciója van 
és közösségi célokat szolgál. A másik probléma, hogy az esélyegyenlőségi feltételeknek meg 
kell hogy feleljen az ingatlan, ez azt jelenti, hogy legyen akadálymentes bejárata és 
akadálymentes WC-je. Ezek nélkül nincs közösségi tér ma már. Erre viszont 3.200 eFt-os 
költségvetést készítettek, amit vagy befogad a pályázat vagy nem. Az önkormányzat beteszi, 
hogy szükséges a beruházáshoz, de nem ez a fő hangsúly, hanem a külső homlokzat 
felújítására és az ehhez kapcsolódó belső járulékos költségek, melyek a belső nyílászárók 
cseréje. Ez kb. bruttó 35-40 mFt között van, ennek kell az 5 %-át összetenni. A veszély 
fennállhat, hogy esetleg az akadálymentes bejáratot, wc-t kiszedik és azt az önkormányzatnak 
kell megcsinálnia. A nevezett lakásoknak a funkciója teljesen megváltozott, hiszen jelenleg a 
Faodú Egyesület használja. De ideköltözik majd a Polgárőr Egyesület és a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat is. Jelen pillanatban festés alatt vannak a helyiségek. A Polgárőr Egyesület 
vezetőjével és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökével május közepén közös szemlét 
tartanának. A tervek szerint mindketten május végével beköltözhetnek. Ami gondot okozhat, 
hogy bútor van, csak székek nincsenek. Valószínű az nemzetiségi önkormányzatnak 
szükséges lesz székek vásárlása.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a vízitársulatnál, ha lesznek székek és 
használhatók, akkor majd abból adnak részükre.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a hétvégén Antal Attila több 
okból panaszt tett nála. Észrevételezte, hogy Búzás Jánosné a Hömyék 40/A. szám alatti 
ingatlanból kiköltözött, ezen lakás előtt méteres gaz áll.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a fekvőrendőrt is meg kellene csinálni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, amit még megjegyzett Antal Attila, 
hogy Hömyék felé a bekötő útnál ott vannak a régi vasbeton oszlopok funkció nélkül, ezt 
onnét ki kellene venni és elvinni.

Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ő ezeket a dolgokat már korábban is 
említette.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy többször megkereste már őt 
és más képviselőket is Czirkelbach Árpád Sásd, Jókai utcai lakos árok ügyben.

Rabb Győzőné polgármester tudja miről van szó, a kft. elkezdi gyártani az elemeket és 
megcsinálják az árkot.

Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy a Bohnert néni és a Kismándor Gyula háza 
előtt, ami a Pásztorház melletti terület, nagy a gaz, ezzel is valamit csinálni kellene.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy Orbán Éva vezetésével szociális ellátó központ 
működik, ott dolgoznak társadalmi segítők, akik például a fűkaszálásban, fűnyírásban tudnak 
segíteni, őket kell keresni ilyen ügyben. Idősekhez kimennek és segítenek nekik jelképes 
összegért.

Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy őt is szintén Antal Attila hömyéki 
lakos megkereste, mely szerint esőzéskor az átereszek nem engedik át a vizet. Ezt 
mindenképpen meg kellene csinálni, mert ez probléma.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezek már hosszú évek problémái. Elmondta, 
hogy a felmerült problémákkal kapcsolatban Merk Zsolt ügyvezetővel beszélni fog.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a temetőhöz, ahogy kanyarodnak be, ott is van egy nagy 
füves terület, amit kaszálni kellene, hiszen az véleménye szerint közterület.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok a GYEP programmal kapcsolatban elmondta, 
hogy nem két év van rá. Nagy Szilvia is jelen volt az ülést megelőzően tartott bizottsági 
ülésen, ahol elmondta, hogy nem két év múlva kell beadni. A megvalósítást minél előbb meg 
kell kezdeni. Ha el tudnák érni, hogy augusztusra teljesen hiánypótolt dokumentumot 
beadnának, az nagyon jó lenne, ahhoz viszont júniusban be kell adni az előzetes 
megvalósíthatósági tanulmányt. Ehhez már nagyon sok dokumentum, nagyon sok humánerő 
rendelkezésre áll. Az érdekeltek nagy része ugyanaz, akik az előző programban részt vettek. 
Nem lett több oktatási intézmény és költségvetési szerv a térségben, csak kevesebb, akik részt 
vettek benne. Az elképzeléseiket gyorsan meg tudják fogalmazni, mert mögöttük van több 
mint hároméves lebonyolított program. Nagyon komoly tapasztalataik vannak, azok a 
dokumentumok, illetve azok a programok, amik megvalósultak benne, jól dokumentáltak. Ha 
módosítani szeretnének benne, arra van lehetőség. A keret látszólag többnek tűnik, de sajnos 
kevesebb lesz, mert a program 5 éves. Az előkészítéseket, egyeztetéseket hamar le tudják 
bonyolítani, mert van egy jó csapat, akik tudnak dolgozni. Az előkészítésre nagyon oda kell 
figyelni, emiatt hamar be lehet nyújtani. Az első lépés megvalósíthatósági tanulmány 
elkészítése, annak a tartalmát a felhívás elég részletesen kimondja. Véleménye szerint el lehet 
készíteni júniusig a dokumentumot, nem kell hozzá két év. Nem a pályázatról beszél, hanem a 
megvalósíthatóságról. Hiánypótlást követően augusztus 1-el első bírálati ciklus kezdetére 
hiánypótolt formailag teljes dokumentumot tudnának benyújtani és az oktatási intézmények, 
akik váiják a programot minél előbb, el tudnák kezdeni jövő év elejével, ami az értékeléshez 
szükséges. Ezért is hívja fel a figyelmet, a bizottság is ezért ült össze. Nem kell megijedni a 
programtól, hiszen tudják, hogy mi van benne.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, arról van szó, hogy a pályázatot megfelelően 
megalapozottan kell előkészíteni, nem szabad elkapkodni. Ezt a megvalósíthatósági 
tanulmányt nagyon komoly nyilvános vitán kell végig vinni. Erre idő kell, hogy minden 
résztvevővel megvitassák.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok ő sem azt mondta, hogy kapkodni kell, mert 
akik várják a programot, ők sem elkapkodni akarták, hanem várják a szakembereket.
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IJrvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy annak idején Kocsisné Walter Ilona 
benne volt a programban, ő a KLIK összes iskoláját tudja képviselni.
Javasolta Nagy Szilviának, hogy a Gyerekesély Bizottsággal vegye fel a kapcsolatot. Ennek a 
projektnek ez a bizottság a „motoija”.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy lezárult az önkormányzat utolsó 
közalapítványának a megszüntetése, tehát a Sásd Kultúrájáért Alapítvány végelszámolással 
megszűnt. Megköszönte Gál Attila munkáját.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy a beszámolót fogadják el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

61/2016. QV.28.J KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót tudomásul vette.

2 J  Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez kapta. A 
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez a napirendi pont tárgyalása 
teljesen technikai jellegű. A bizottsági ülésen elmondta, hogy a tényékhez kellett a módosított 
előirányzatokat véglegesen igazítani. Ez szerepel a kincstár felé beadott anyagban is.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott rendelet tervezetet fogadja 
el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testulete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának

4/2016. (V.05.) számú önkormányzati rendelete

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (DI.06.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3,/ Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv nxetlékietekéitt csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos 
anyagot is mindenki kézhez kapta. A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot. Először a 
mérleget emelte ki, ez a 21. számú melléklet, 1 milliárd 614 mFt-os a mérlegük. Ez közel 400 
mFt-os emelkedést jelent. Ennek fő domináns része a KEOP-os pályázat bedolgozása. A 
pénzkészletük majdnem 30 mFt-tal csökkent, ugyanakkor az eszközoldalon más változást az 
értékcsökkenés jelentett. Ezt azért emelte ki, mert közvetlenül a mérlegzárási időpontjuk 
január 1-vel a múltkori testületi ülésen elhangzott, hogy a viziközmű vagyon újraértékelést át 
kell vezetni a mérlegükön. Új melléklet, hogy a pénzmaradvány helyett maradványról 
beszélnek, illetve eredménykimutatást kell kimutatni. Ez az első olyan évük, ahol nemcsak a 
tárgyi, hanem az előző időszak évéről is tudnak beszélni és össze lehet hasonlítani. A lényeg a 
mérleg szerinti eredményük 86 mFt-ról plusz 400 mFt-ra emelkedett, ennek az ivóvizes 
pályázat a mérlegre gyakorolt hatása jelentkezik. A maradványnál 84.861 eFt-os összevont 
maradvánnyal számolhatnak, ugyanakkor ennek a módosított összegei, amivel egy szabad 
pénzmaradványhoz elérhetnek akkorák, hogy nem tudnak szabad pénzmaradványt tervezni, 
mint a fejlesztési kiadásoknál, mint a működési kiadásoknál. Olyan kötelezettségek vannak, 
amik tervezve vannak a költségvetésben, melyek bőven meghaladják ezt a 
maradványösszeget. 56 mFt körüli a fejlesztési kötelezettség. A működésnél szintén találnak 
ilyen tételeket, illetve ami kiemelendő a szállítói kötelezettségek betervezése mind az AMK- 
nál, mind az önkormányzatnál, ami az év végi állománya 23 mFt volt. Összességében 1 
milliárd 48L505 eFt kiadással szemben áll l  milliárd 566367 eFt-os bevéteL Ennek az 
eredménye a 84.861 eFt. Ennek a felosztása működésre 1 milliárd 23 eFt-os bevétel és 947 
mFt-os kiadás van. A 84 mFt-ból 79 mFt-os maradvány a működésnél jelentkezett. Ez 
köszönhető a 2015. évben tervezett pénzmaradványnak, amit a korábbi évek maradványai is 
megalapoztak. A fejlesztésnél 545.532 eFt-os módosított főösszegek állnak egymással 
szemben majdnem 6 mFt-os bevétel többlettel. A fejlesztések megvalósulását az 5,sz. 
melléklet tartalmazza. A 8. sz. mellékletben találhatók a működési bevételek. Eredeti 
előirányzatban 90 mFt-os adóbevételt terveztek, ami jelentősen túl teljesült, 119 mFt-ra 
emelkedett, ennek többsége az iparűzési adóból teljesült. Ennek a felhasználása a rendelet 
szöveges részében is megtalálható. Ennek a beszámolási részénél kiemelendő a szociális 
kiadások finanszírozása, illetve ebben jelentős tételt az államnak terhelten visszafizetnek.
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Fái Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő 
elmondta, hogy a városgazdálkodás stabilnak mondható, ez nagyon lényeges dolog. Némi kis 
tartalékok vannak, de óvatosan kell gazdálkodni. Az iparűzési adó egy részét a szociális 
szférára vissza kell fordítani.

Rabb Gvozőné polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott rendelet tervezetet fogadja 
el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzatának 

5/2016. (V.05.) számú önkormányzati rendelete 

Sásd Város Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról 

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4J  Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló rendelet 
módosítása (bölcsődei gondozási díj bevezetése)
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, megnézte a megyében működő bölcsődék gondozási 
díjait. A magánbölcsődéknél akár 10 eFt és feletti összeg is lehet a gondozási díj, de az 
önkormányzati fenntartású bölcsődéknél nem ilyen összegű a gondozási díj. A sásdi 
önkormányzat által betervezett 6 eFt magasnak számít, tehát a napi 300,-Ft-os díj működik 
pld. Szentlőríncen, működik 25ö,-Ft-ban Pécsen, de Komlón pfd. 100,-Ft a napi térítési díj. 
Személy szerint javasolná, hogy lehet Sásdon magas lesz a térítési díj, de adják meg azt a 
kedvezményt, hogy csak a ténylegesen igénybevett bölcsődei napokon kelljen a szülőnek 
megfizetni a díjat. Erre a jogszabály lehetőséget ad.

ürvatd Péter kulturális tanácsnok megkérdezte van-e arra esély, hogy valaki behatja a 
gyereket és nem viszi el a bölcsődébe?

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, nem hinné, hiszen a szülő azért szeretné vinni a 
gyermekét a bölcsődébe, mert dolgozni szeretne visszamenni.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint legyen 200,-Ft/nap a térítési díj, így kb. 4000,-Ft 
lenne a díj.
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ürvaid Péter kulturális- tanácsnok véleménye szerint csak a gondozási napot kellene fizetni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott rendelet tervezetet fogadja 
el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

6/2016. (V. 05.) önkormányzati rendelete

az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 
2/2015. (Ü.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./ Beszámoló a 2015. évi belső ellenőrzésről 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a napirendi ponttal kapcsolatos részletes írásos 
előterjesztést mindenki kézhez kapta. A tavalyi évben a belső ellenőr nagyon átfogó 
vizsgálatot végzett. Néhány önkormányzatot és magát a sásdi hivatalt is vizsgálta. Csak 
Sásdra vonatkozóan csatolta be az intézkedési javaslatot. A jelentés 6. oldalán szerepel az 
ellenőrzés összesítése, mely szerint l db megfelelő- volt, korlátozottan 22 db, gyenge-, kritikus-, 
elégtelen értékelés nem volt. Ami hiányként leírásra került bizonyos nyilvántartások vezetése, 
ezeket már megvalósították. Olyan számlákat fogadnak be, ami nem a címükre van kiállítva, 
pld. polgármesteri hivatalra vannak kiállítva a számlák és hiába mondják el, hogy nincs már 
polgármesteri hivatal, egyszerűen nem veszik tudomásul. Tehát belső számlázást kell végezni, 
hogy befogadták. Az önkormányzatnak feladatot fog jelenteni az önköltség számításánál,, ez 
az un. zöldtennények. Az új önkormányzati törvény 41.§. 9. pontja szerint kellett volna egy 
rendeletet alkotniuk, amelynek az a lényege, hogy a külső szervek támogatására vonatkozó 
szabályokat ebbe a rendeletbe kell megalkotni. Ez a szabályozás teljesen hiányzik. Ezt a 
rendeletet meg kell alkotni.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a 
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a testületnek.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési jelentését és 
azokat az intézkedési terveket, amelyeket önkormányzatra, hivatalra és azon belül is 
különböző tevékenységi körökre kiadtak, fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

62/2016. (TV.28.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési 
jelentését és intézkedési terveket elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb GyŐzőné polgármester

6./ Rendkívüli önkormányzati támogatásra (ÖNHIKI-s) pályázat beadása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az 
önkormányzat likviditási helyzetére való tekintettel be kell nyújtani ezt a pályázatot. Maga a 
pályázat most 3 pilléren fog állni, az egyik az, hogy vannak számlák, amiket nem fizettek ki, 
kb. 20 mFt, amiről szó van. A másik, hogy a tavalyi, illetve idei szociális társulásra fizetett 
különbözetet, ami 5-6 mFt, ezt Sásd mind megelőlegezte és ez az önkormányzat bevételeiből 
hiányzik. A harmadik pedig a közoktatási célú hozzájárulás havi 3 mFt-os összege. A 
tavalyiak elszámolása most megtörtént, a visszajelzés alapján minden rendben volt.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a települési önkormányzatok 
rendkívüli önkormányzati támogatására a pályázatot nyújtsa be.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

63/2016. (1V.28.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az önkormányzat 2016. évi 
költségvetésére, a kialakult likviditási helyzetre és a fizetési kötelezettségekre 
tekintettel 2016. évben pályázatot nyújt be a 2016. évi költségvetési törvény 3. 
sz. melléklet III. 1. pontja alapján a települési önkormányzatok rendkívüli 
önkormányzati támogatására.

Határidő: május 10.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

1J Sásd Város Önkormányzata Gazdasági Programja a 2015-2019. évre 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

■ r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az írásos anyagot mindenki kézhez kapta. A 
gazdasági program lényege a fejlesztési célok meghatározása, ezenkívül az önkormányzat 
stratégiai fejlesztési céljait tartalmazza. Megköszönte jegyző úrnak az anyag elkészítését.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a gazdasági program alapja az ITS. A legfontosabb 
változásokat emelte be, ami az önkormányzat helyzetét megváltoztatja. A fejlesztési célokat 
az ITS-ből emelték ki. Módosítani kell majd a 6. oldalon a Rákóczi u. 33. szám alatti ingatlant 
a Rákóczi u. 38-ra, elírás történt. Az önkormányzat gazdasági programja felkerül majd a 
honlapra.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata Gazdasági Programját 2015-2019. fogadja 
el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 
64/2016. dV.28.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete 
az írásban kiadott jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Sásd Város Önkormányzata Gazdasági Programját 2015-2019. 
elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester



14

8./ Sásd Város Önkormányzata kérelme a sásdi külterületi 022. hrsz-ú állami 
tulajdon önkormányzati tulajdonba adására 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy van testületi döntés, de nem konkrétan erről, hanem 
a kezelői jogról van szó benne. Ezzel kapcsolatban a kérelmet elküldték, sürgető levelet is 
írtak. De válasz a mai napig nem érkezett. Bódog Tamás műszaki ügyintézővel közösen 
megnézték a vagyonkezelő honlapját, ott látták, hogy milyen eljárási rend szerint hivatalosan 
is és elektronikusan is ellenőrizhetően be lehet adni a kérelmet. Nem a vagyonkezelői jogot, 
hanem a tulajdonjogot kérnék ingyenes átadásra. Eddig azért nem tették, mert Bregó János 
ügyvezető azt mondta, hogy az építmény a vizitársulaté. Itt megoszlott volna a föld 
tulajdonjoga és az építményé. Most határozná el a testület arra, hogy az önkormányzat 
figyelmen kívül hagyja Bregó János szándékait, és ingyenes tulajdonba adást kéme az 
önkormányzat.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének 

65/2016. av.28.1 KTH. számú határozata

1. Sásd Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. 
törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában és a Baranya- 
csatomamenti Vízitársulat (7370. Sásd, Kossuth Lajos u. 1/B.) vagyonkezelésében 
lévő Sásd 022. helyrajzi számon felvett, 7370. Sásd, Kossuth L. u. 1/B. szám alatt 
lévő, kivett épület megnevezésű, 5712 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának 
ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. 
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. a.) pontjában, valamint a 11. pontban 
meghatározott szociális szolgáltatások és ellátások fejlesztése, valamint 
vízgazdálkodás, vízkárelhárítási feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba 
venni és az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő nonprofit kft. telephelyeként a 
meglévő műhelyeket, raktárakat. Hasznosítani szeretné az ingatlant a 
településüzemeltetési és önkormányzati árvízvédelmi feladatok ellátása céljából.



15

Ezen felül a szociális feladatok ellátása keretében itt alakítanánk ki pályázati forrásból 
egy közfürdőt is, valamint alkalmassá tennénk a kft. irányítása és szervezése alatt lévő 
önkormányzati közfoglalkoztatottak tisztálkodási lehetőségeit is.
A Vízitársulattól az önkormányzat megvásárolta a 021/6. hrsz-ú ingatlan, amelyen 
garázsok találhatók. A garázsok szintén az önkormányzati feladatellátás keretében 
lesznek hasznosítva, az önkormányzati gépjárműveket itt (busz, mikrobusz, hivatali 
gépkocsik) tároljuk. A nevezett ingatlanra azonban csak a kérelmezett ingatlanon lehet 
bejárni, illetve csak azon áthaladva lehet a garázsokat megközelíteni.

3. Sásd Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek 
-  ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét -  megtérítését.

4. Az igényelt ingatlan nem áll védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7370. Sásd, Kossuth L. u. 
1/B. szám alatti, 022. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával 
kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljáijon, és valamennyi 
nyilatkozatot megtegyen.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 7370. Sásd, Kossuth L. u. 
1/B. szám alatti 022. hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására 
vonatkozó megállapodást alánja.

Határidő: május 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9J  Sásdi Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői pályázatának és a vezetésre
vonatkozó program véleményezése 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a KLIK, mint fenntartó megkereste a sásdi 
önkormányzatot, hogy az igazgató kinevezésében és a vezetői program elfogadásában 
szükséges lenne az önkormányzat állásfoglalása. Elmondta, hogy az intézmény vezetésére egy 
pályázat érkezett, melyet a korábbi igazgató Csajághy Miklós nyújtott be.
Javasolta a testületnek, hogy Csajághy Miklós pályázó következő tanévtől való kinevezésével 
értsen egyet és támogassa, továbbá az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére vonatkozó programot fogadja el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének 

66/2016. qV.28.1 KTH. számú határozata 

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
Csajághy Miklós pályázó 2016/2017. tanévtől való kinevezésével egyetért és 
támogatja, továbbá az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
Alapfokú Művészeti Iskola vezetésére vonatkozó programot elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

10./ Dombóvár Város Önkormányzatának Tamási fPári) -  Dombóvár kerékpárút 
létesítésére vonatkozó tervének véleményezése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

w

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos anyagot mindenki 
kézhez kapta. Sásd ehhez a programhoz a megyeieken keresztül fog majd csatlakozni 
turisztikai pályázat címszó alapján. A sásdi testületnek véleményeznie kell ezt a kiadott 
programot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, a lényeg az, hogy a nyomvonal tekintetében döntsenek.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy két verzió van. Az egyik, 
hogy a 66-os főútvonalon megy. A másik, hogy a Baranya-csatorna mentén. A határozatban le 
kellene írni, hogy a sásdi önkormányzatnak az lenne az előnyös, hogy olyan csatlakozási 
végpontot alakítanának ki, ami a Baranya-csatorna depóniáján haladna és nem a 
főközlekedési úton.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ő ezt már korábban is mondta, hogy a 
Baranya-csatorna mentén és Magyarhertelend irányába haladva legyen kialakítva a 
kerékpárút.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha a depónián menne, akkor a vízügy töltést alakítana ki.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az írásban kiadott jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt Dombóvár Város Önkormányzatának Tamási (Pári) -  Dombóvár kerékpárút 
létesítésére vonatkozó tervét támogassa azzal, hogy a csatlakozási pontot a Baranya-csatorna 
depóniáján alakítsák ki.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

67/2016. (JV.28.)KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Dombóvár Város 
Önkormányzata megkeresésére megtárgyalta és véleményezi a Dombóvár -  
Tamási (Pári) kerékpáros útvonal az egykori vasúti nyomvonalon, és a 
Dombóvár- Orfü kerékpáros összeköttetés lehetséges kialakításainak vizsgálata 
döntéselőkészítő tanulmánytervét.
A képviselő-testület egyetért és támogatja a tanulmánytervben felvázolt 
kerékpárút megépítését. A Dombóvár-Orfu összekötő szakasz Sásdot érintő 
részére a „B” változatot támogatja.

Határidő: május 15.
Felelős : a határozat közlésére: Rabb Győzőné polgármester

11./ Polgármester jutalmazása 
Előadó: Pál Csaba képviselő

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy polgármester asszony személyes érintettségét a 
testületnek el kell fogadnia. Felkérte Dr. Jusztinger János alpolgármester urat, hogy a testület 
erről szavazzon, továbbá vegye át az ülés vezetését.

Dr. Jusztinger János alpolgármester átvette az ülés vezetését.
Javasolta a testületnek, hogy polgármester asszony a napirendi ponttal kapcsolatos személyes 
érintettségéről döntsenek.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

68/2016. qv.28.1 KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete Rabb Győzőné polgármester 
napirenddel kapcsolatos személyes érintettségét elfogadta.

Dr. Jusztinger János alpolgármester átadta a szót Pál Csabának a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság elnökének.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő szóbeli 
előterjesztésében elmondta, hogy polgármester asszony az elmúlt évben lelkiismeretesen 
sokat dolgozott, ezért a bizottság úgy gondolta, hogy a testület kéthavi tiszteletdíjának 
megfelelő összegű jutalmat állapítson meg az elvégzett munkájáért.
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Br„ Jasztiflger János alpolgármester javasalta a testületnek, hagy Pál Csaba elnök úr 
javaslatáról szavazzanak.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviseiő-testülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül (Rabb Győzőné polgármester a napirenddel kapcsolatos személyes 
érintettsége miatt nem szavazott) -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

69/2016, (IV.28.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy 
Rabb Győzőné polgármester eddig végzett lelkiismeretes 
munkájának elismeréseként kéthavi tíszteíetdfjának megfelelő 
összegű bruttó 448.720,-Ft jutalmat állapít meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János alpolgármester

Rabb Győzőné polgármester megköszönte a felvetést, a testület egyhangú döntését a 
napirendi pont kapcsán. Elmondta, hogy ezután is szeretné ugyanígy folytatni a munkáját.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.
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