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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 16. napján tartott

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 
T anácskozóterem 
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Hausmann Mária képviselő, 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.

Székely Szilárd képviselő.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Külön köszöntötte a Bm. Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és 
Törvényességi Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztályának részéről Dr. 
Fülöp Andreát és Dr. Bojtor Adriennt. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő 
jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

Sásdi Általános Iskola mogilányi gyermekek táboroztatására vonatkozó támogatási 
kérelmét,
Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja támogatási kérelmét. 

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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. / Önkormányzati viziközmű vagyonnyilvántartása, értékelése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Sásdi Általános Iskola támogatási kérelme a mogilányi gyermekek táboroztatására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

4. / Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja támogatási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:
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5./ Földhasználati szerződés az önkormányzat 013/20. hrsz-ú legelő ingatlanára 
Előadó: Dr.Kajdon Béla jegyző

6.1 Aktuális lakásügyek
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7. / Helyi kitüntetési javaslatok
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8. / Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 5-8./ napirendi 
pontokat az önkormányzat üzleti érdekeire és a 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 leiárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Deák téri buszmegállónál este nagyon sötét 
van, ezzel a problémával már többen megkeresték. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. 
dolgozója Boda László villanyszerelő megtekintette a villamoshálózatot. Megállapította, hogy 
teljes mértékben a villamos vezetékeket ki kell cserélni. Ez a Rákóczi u. 20. szám alatti épület 
lapos tetején megy keresztül, így egész nap süti a nap a vezetéket. Tehát olyan vezetéket kell 
lefektetni, ami bírja az időjárást. A becsült költség kb. 50 eFt körüli összeg lenne.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a villamosvezetéket cseréljék ki, 
melynek becsült összege kb. 50 eFt.

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

99/2016. (VI. 16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Deák téri 
elektromos vezeték cseréjéhez, melyre 50 eFt-ot biztosít a karbantartási 
keretből.

Határidő: június 30.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Temető u. 1. szám alatti önkormányzati 
ingatlannál ki kell alakítani wc helyiséget, hiszen amíg a piacot itt működtetik a wc helyiséget 
meg kell oldani. Mindenféleképpen fontos, hogy ezt megoldják, hiszen az augusztus 20-i 
rendezvény helyszínét is itt jelölték meg.
Elkészült az árok Czirkelbach Árpád újtelepi lakos családi háza utáni árok. A nagy 
esőzésekkor most nem áll meg a víz, a hordalék sem áll meg az árokban. Most kifolyik a 66- 
osútra.
A Hömyék 19. szám alatti volt pásztorháznál jövő héten hétfőn teljesen elkészül a wc. 
Elkészült végre a hömyéki vízelvezető árok Székely Szilárd ingatlana előtti részen, ahol 
nemcsak rácsot építettek be, hanem lépcsőzetesen lapokkal is kirakták ezt a részt.
Május 21. napján rendezték meg a Közösségi Házban az Életet az éveknek Bm. 
Szervezetének ünnepségét, mely szerint több településről érkeztek a nyugdíjasok. Több mint 
200 fő résztvevője volt a rendezvénynek. Elnök asszony megköszönte a testület felé, hogy 
biztosították számukra a helyszínt. Külön megköszönte a konyhasóknak az ebéd készítését, az 
AMK dolgozóinak a segítségüket, továbbá megköszönte Pintér Gábornak, aki a jó hangulatért 
a zenét szolgáltatta. Megköszönte a sásdi Őszidő Klubnak a házigazda szerepét. A találkozó 
nagyon jól sikerült.
Május 22-én volt a sásdi Vegyeskarral Komlón a színházban, ahol szerepeltek. A fellépésük 
nagyon színvonalas volt. Megköszönte részükre a Vegyeskar meghívását.
Megkereste a Mecsek Háza Egyesület, akik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt 
..Védőháló a családokért” című felhívás címén pályázatot fognak benyújtani. A pályázatnak, 
az együttműködésnek az a lényege, ha nyer a pályázat, hogy a projekt keretében a 
gyermeknap alkalmával és adventi időszakban megrendezésre kerülő családi napok 
támogatása célcsoport megszólításával, a programokon való részvétellel és a szervezésben 
történő közreműködéssel Sásdon 6 alkalommal lenne nők és fiatal lányok 
esélyegyenlőségének témakörében, fiatal családi életre való felkészülés témakörben lennének 
tréningek. Itt egy együttműködési megállapodást kellene kötnie az önkormányzatnak, 
semmiféle kötelezettséggel nem jár.
A Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat és a Sásdi Polgárőr Egyesület részére bútorokat 
szállítottak az irodáikba. A roma önkormányzat átadta a kulcsokat aljegyző asszony részére, 
véglegesen elköltöztek onnét.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok 15,13 órakor megérkezett a testületi ülésre.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a bútorokat Bregó Jánostól hoztak.
A szövetkezetekkel kapcsolatban tájékoztatta a testületet, mely szerint a korábbi testületi 
ülésre behozta, hogy a szövetkezeteknek mekkora az adóssága. Aljegyző asszonnyal közösen 
levelet írtak a szövetkezeteknek a tartozásaik miatt.
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A Zölderö Szociális Szövetkezet 6 havi tartozásuk van. Felhívta a vezetőt, aki elmondta, hogy 
ő külföldön tartózkodik egy hónapig. Kérte, hogy váljanak még egy hónapot. Elmondta 
részére, hogy már nagyon sokat várt az önkormányzat. Úgy gondolja, hogy meg kellene 
indítani a szövetkezettel szemben az eljárást. A felszólító levelet elküldték, amit nem vettek 
át, mert nem jött vissza a tértivevény. A Talions, Operando Szövetkezetek is tartoznak, azt 
kérték, hogy peren kívüli eljárást indítson az önkormányzat ellenük. A többi szövetkezet 
elismerte a tartozást, kérik továbbra is fenntartani a helyet, ígéretet tettek arra, hogy a bérleti 
díj hátralékukat rendezni fogják. Sok idő eltelt azóta, véleménye szerint újra levelet kell írni 
részükre.
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező ingatlannal kapcsolatban elmondta, 
hogy lejárt az ajánlattételi határidő. Az önkormányzat ajánlatot tett 8 mFt-ra, a másik ajánlat 
szerint az Ács és Társa Kft. 7 mFt-os ajánlatot tett. A testületnek döntenie kellene abban, 
hogy fenntartja a 8 mFt-ot vagy visszalép a 7 mFt-os ajánlat javára. Az Ács és Társa Kft. ezt 
az irodahelyiséget felújítaná.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a kistérségi társulás 
munkaszervezeti feladatait az önkormányzat látja el. Van a kistérségi társulásnak inkasszója, 
fennálló tartozása?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha levonják a 8 mFt-ból a 3.897 eFt-ot, a különbözet az 
adósság, ebből valami az államkincstárnál van inkasszó, valamennyi az önkormányzat felé 
fennálló tartozás.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, ha a pénzükhöz szeretnének 
hozzájutni, akkor milyen lehetőségek vannak. Ha nincs inkasszó a számláján, akkor ebből a 
pénzből kifizetheti a tartozását, ha van inkasszó a számláján, akkor ebből a pénzből az 
önkormányzat nem jut pénzhez.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy itt ők adnának 3.897 eFt-ot a kistérségnek a 
különbözeiét már beszámítva az adósságba, a tulajdonrészüket beszámítva, és akkor kapnának 
egy ingatlant. Ha a 7 mFt-ot elfogadják és azt mondják, hogy a kistérség változtassa meg a 
döntését, és Sásd visszalép, akkor az történik, hogy Sásd nem pénzt ad, hanem pénzt kap.

Pál Csaba képviselő megkérdezte, mennyi a tartozás?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezen felül a Sásd felé való tartozás 
2.200 eFt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kb. 3,5 mFt-ot kapna Sásd a 7 mFt-ból. Arról 
kellene dönteni, hogy Sásd visszavonja-e a korábban tett 8 mFt-os ajánlatát. Amennyiben nem 
vonja vissza, akkor a 7 mFt-ot nem veheti figyelembe a kistérségi társulás, csak a sásdi 
ajánlatot.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy vonja vissza javaslatát feltéve, 
hogy az Ács és Társa Kft. megvásárolja 7 mFt-ért.

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

100/2016. 0/1.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Többcélú Kistérségi 
Társulás által értékesítésre meghirdetett Sásd, Szent I. u. 23. szám alatti 
205/A/3. és a 205/A/9. hrsz-ú ingatlanokra, irodaházra beadott vásárlási 
kérelmét visszavonja.

Határidő: közlésre: június 20.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester a szúnyogirtással kapcsolatban elmondta, hogy az elmúlt 
testületi ülésen tájékoztatta a testületet, mely szerint az Antitest, aki már máskor is végzett 
szúnyogirtást, tőlük kértek ajánlatot, hogy mennyi lett volna 3 alkalommal. A válaszuk 228 
eFt volt. Nem rendelték meg, mert a múlt hét folyamán ingyenesen kapták meg a 
szúnyogirtást háromszori alkalommal.
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a kézilabda tábor levelet írt a testület felé, mely szerint 
július 4-től július 8. napjáig szeretnék megszervezni a kézilabda tábort a sásdi iskolás 
gyermekek részére. Külön döntést nem igényel, egyértelmű, hogy közösségi célról van szó a 
gyerekek esetében. Ezért kérték a Sásdi ÁMK tornatermét díjmentesen biztosítani.
A Faodú Egyesület a hétfői nap folyamán megkereste őt, hogy június 30-án szeretnének 
kulturális programot szervezni Hegyháti Kavalkád néven. Ehhez kérték a sátrat, a színpadot 
és hangosítást. Véleménye szerint támogassák a kérelmet.
Június 9-én volt a Bm. Önkormányzat Közgyűlés ülésén, ahol a megyei ITP programról is 
volt szó, a pécsi nagypiacról és bejelentették a hegyháti piacot is, továbbá szó volt a 
kerékpárúiról is. A holnapi nap folyamán megy Nagy Csaba elnök úrhoz megbeszélésre, mert 
a csapadékvizes pályázatuk, amiben már döntöttek, ennek 07.29-én van a beadása. Szükséges 
az egyeztetés, hiszen a mérnök úr, aki készíti a pályázatot, nagyon nehéz helyzetben van, 
ugyanis a régi Gödrei árkot benőtte a bokor, cserje, Mihályi Béla felöl egyáltalán nem 
közelíthető meg, a közmunkások két napig 50-50 méterig úttisztítást, ároktisztítást végeznek. 
A tisztítás után tudja csak megnézni a mérnök úr a helyszínt. Az az összeg, amiről korábban 
beszéltek, nem lesz elég erre a beruházásra. Komolyabb esőzésnél nagyon sok víz keletkezik, 
továbbá az uszoda vizét is ide kell majd engedni.

I)r. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a helyszíni bejáráson mindkét 
tanácsnok úr részt vett, közösen tekintették meg az árok helyzetét.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy június 2. napján Sásdon jártak a leendő uszoda 
helyszínén a Nemzeti Sportközpontoktól. Elindult a közbeszerzés, az érdeklődők 
megnézhették a helyszínt. Azt a tájékoztatást kapta, hogy június 13-án 14 órakor lezárult a 
közbeszerzés. A pályázatra nemcsak 300 mFt lesz, mert állami beruházás lesz, hanem több 
mint 300 mFt. 300 nap alatt keli megépíteni az uszodát.
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A szőlősgazdák kérelmét tolmácsolva elmondta, hogy mart aszfaltot vettek a Soltút Kft-nél, a 
Kft-től pótkocsis traktort kértek és 4 fő dolgozót.
Június 14. napján járt a volt vizitársulat épületében. Bregó János úgy nyilatkozott, hogy az 
önkormányzat július elején birtokba veheti az egész telepet.
A Foglalkoztatási Központtól diákmunkára kapott támogatást, mely szerint július hónapra 6 
főre, augusztus hónapra 6 főre kapott támogatást.
Tájékoztatta a testületet, hogy Babai Ferenc egyéni vállalkozóval többször beszélt telefonon 
az elmaradt szennyvíztisztítás miatt, megígérte, hogy jönnek és elvégzik a munkát, ami 
elmaradt, de eddig még nem jelentkezett. Ezért levelet írt, mely szerint utólagos ellenőrzésük 
során megállapították, hogy a Szent I. u. 23. szám alatti ingatlannál és a Rákóczi F. u. 3. szám 
alatti óvoda ingatlannál bizonyos munkálatok nem lettek elvégezve. Az óvoda esetében egy 
aknatisztítás elmaradt, valamint itt és a Szent I  u. 23. szám alatti ingatlannál csatornarendszer 
kitisztítása nem volt teljes körű. Kérte a vállalkozót és egyúttal felszólította, hogy garanciális 
kötelezettsége keretében ezeket a munkálatokat végezze el.
A Rákóczi utcai fasorokkal kapcsolatban a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
helyszíni szemlét tett a bejelentés alapján. Kérte elnök urat, hogy a szemléről tájékoztassa a 
testületet.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy a bizottság tagjai megnézték az említett fasort. Különbséget kell tenni a fák 
között is, hiszen vannak magánfák és az önkormányzat által ültetett fák is. Különös gondot 
okoz Dr. Várnai József háziorvos ingatlana előtti fa, emiatt szólni kellene.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ő már szólt neki korábban is, és úgy 
nyilatkozott, hogy ő nem akaija kivágni a fát.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
elmondta, hogy nem is kell kivágni, csak fel kellene vágni.
A bizottság úgy döntött, hogy az utcasoron lévő fákat az út felöl és a járda felöl 2 m 
magasságig fel kell vágni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az ott lévő bokrokat is vágni kell, mert van, amelyik 
benyúlik az útra.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet a korábbi döntésének megfelelően, az idei 
évben is július 18-29. napjáig a hivatal közigazgatási szünetet tart, tehát zárva lesz, de az 
ügyelet biztosítva van.
Tájékoztatta továbbá a testületet, hogy Mihályi Péter műszaki ügyintéző közös megegyezéssel 
július 31. napjával megszüntette a közszolgálati jogviszonyát. Sikerült a helyére előzetes 
megbeszélés útján találni dolgozót Rab Norbert személyében, egyelőre határozott időre szóló 
megbízással, aki korábban is pályázatokat írt. Jelenleg a Vendéglátóipari Szakképző 
Iskolában dolgozik 4 órás állásban.
Az új GYEP előkészítése kapcsán Babodi Adriennel beszélt, folynak az előkészületi 
munkálatok, megbízási szerződések. Kérte tőle, hogy Ő, Gábor Gyula és Kisvári Ágnes 
közösen döntsék el, hogy kinek mennyi díjazást gondoltak.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy június 5-én választások voltak Körösfőn, ahol 
az ú] polgármester Bódis László lett. Elmondta, hogy szeptember 17-én érkeznek majd Sásdra 
a pitefesztiválra.
Tájékoztatta a testületet, hogy az MTS Oldtimer Kft-vei aláírta az ingatlanra vonatkozó 
adásvételi szerződést. 300 eFt előleget befizettek, a fennmaradó összeget 30 napon belül 
fogják kiegyenlíteni.

Pintér Gábor képviselő tájékoztatta a testületet, hogy Varga Imre Fáy utcai lakos megkereste 
az ügyben, hogy a Fáy utcai játszótér lerobbant állapotban van. Elmondta, amennyiben valaki 
az önkormányzat részéről felmérné a festékanyagot, akkor ő szívesen lefestené a játszótéren 
lévő eszközöket.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nemcsak lefesteni kellene a játszótéri 
eszközöket, hanem megjavítani, mert rossz állapotban vannak. Ez ügyben szólt már Merk 
Zsoltnak, hogy nézzék meg.

ürvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy Merk Zsolték nézzék meg a kopjafák 
állapotát is, mert rossz állapotban vannak.

Rabb Gvőzőné polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a meglévők is rossz 
állapotban vannak. Igazából mindet ki kellene szedni és újat kellene készíttetni. Végh Sándor 
sásdi lakos ígéretet tett arra, hogyha biztosítanak részére faanyagot, akkor megfaragja a 
kopjafákat.

Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy a Deák téri buszmegállóval szembeni 
területet nem kapják meg a Gellnerék?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Gellnerék a Kapós Cooptól bérlik az üzletet 
és ez is az övéké.

Hausmann Mária képviselő azért is kérdezte, mert a Deák téri lakók szeretnének odatenni 
néhány padot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a terület nem az önkormányzaté, hanem a Coop 
tulajdona.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a kerítés utáni részre kihelyezhetnek padot, az 
a rész már az önkonnányzat tulajdona.

Hausmann Mária képviselő véleménye szerint a Rákóczi utcai sövényt is vissza kellene 
vágni, mert magasan van.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a sövényt folyamatosan vágják.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Fáy utcai lakók közül többen 
megkeresték, mely szerint kérnék, hogy a testület helyezzen ki újabb villanyoszlopot a 
garázssorra, mert még mindig sötét van.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy már megrendelték.
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Javasolta a testületnek, hogy a polgármesteri 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 Képviselő-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

101/2016. fVI. 16.1 KTH. számú határozata

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

2 J  Önkormányzati viziközmű vagyonnyilvántartása, értékelése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy március 31-én erről már tárgyalt a 
testület, melynek alapján szándéknyilatkozatot tett a testület. Most van a tervezett formájában 
végleges számokkal a testület előtt a megállapodás. A gördülő fejlesztési terv elkészítésére 
ennek a beruházási része 5 eFt+áfa, a felújítási és rekonstrukciós rész 10 eFt, ez leírható a 
használati díjból, amit évente kapnak. A vagyonértékelés nyilvántartása, vezetése alapján 543 
tétel van benne, 200,-Ft/tétellel beszorozva, ez összesen 107 eFt évente. Ez az összeg nem 
írható le az eszközhasználati díjból, legalábbis a tervezet szerint.

Pál Csaba képviselő megkérdezte mennyi az I tényező összege?

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a kérdésre válaszolva elmondta, hogy kb. 9 mFt.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott együttműködési 
megállapodást 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-testülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

102/2016. (VI. 16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt önkormányzati viziközmű vagyonnyilvántartásával, 
értékelésével kapcsolatos együttműködési megállapodást elfogadja. 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Sásdi Általános Iskola támogatási kérelme a mogilányi gyermekek 
táboroztatására
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos kérelmet mindenki 
kézhez kapta. Február 29-én adták be a testvérvárosi pályázatot. A döntésről nem tudtak 
semmit. Mihályi Péter levelet írt részükre, melyre azt a választ kapták, hogy legkésőbb a 
pályázat beadásától számítva 4 hónap, amikor tájékoztatni kell a pályázót az eredményről. Ez 
az időpont június 29. lenne. A kérelem szerint a lengyel gyerekek jönnének üdülni a 
fonyódligeti táborba 30 fővel. Javasolta a testületnek, hogy 50 %-os támogatással támogassa 
az üdülést, 4 fő pedagógus, aki a táborban lenne, ők pedig ingyen üdülnének ebben az időben. 
Az állatkertbe is menni fognak a gyerekek, a belépőjegyek árát személy szerint ő fizeti. 
Javasolta a testületnek, hogy támogassák a lengyel gyerekek fonyódligeti üdülési költségeit.

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

103/2016. (VI. 16.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete a Sásdi Általános Iskola 
kérelmét, melyben a lengyelországi Mogilányból érkező 30 fős diákcsoport 
sásdi szülők által fizetett fonyódligeti üdülési díjhoz kért kedvezményt, 
támogatja a következők szerint:



10

Az Önkormányzat fonyódligeti táborába 30 fős gyermeklétszám után számított 
üdülési költségek 50 %-át a Képviselő-testület elengedi, azaz a vendéglátó 
sásdi szülőknek ennyivel kevesebbet kell az Önkormányzat felé befizetni. A 
Sásdi Általános Iskola részéről biztosított 4 fő pedagógus részére a fonyódligeti 
táborban a mogilányi gyerekek tartózkodási idejére térítésmentes igénybevételt 
biztosít.

Határidő: június 29.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

4./ Sásdi ÁMK Városi Könyvtára és Művelődési Központja támogatási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

r

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Bódog Vilmosné intézmény egység-vezető elmondta, hogy év elején a Mecsek 
Táncegyüttessel szándéknyilatkozatot írtak alá, de akkor még nem tudtak konkrétan dönteni. 
Az augusztus 20-i ünnepség keretében gondolták, hogy fellépjen az együttes. De erre az 
ünnepségre összesen 200 eFt-ot terveztek a költségvetésben, viszont az együttes kb. bruttó 
180 eFt fellépési díjra tett ajánlatot. Ezen a napon délelőtt Rab-Kováts Éva Sásd díszpolgára 
kiállítása nyílik a Közösségi Házban, délután a Szoborkertben légvár, ugráló vár, játszóház 
lesz, a kora esti órákban motorbemutató és este ingyenes bál lesz a Hősök terén. Viszont 
délután a színpadon nincs fellépő.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a színpad rossz állapotban van.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy inkább helyiek lépjenek fel a színpadon, ebben 
kellene gondolkodni. Javasolta, hogy ezt a pénzt hagyják meg másra, nem támogatja a 
kérelmet.

Hausmann Mária képviselő támogatja a táncegyüttes fellépését, hiszen színvonalas műsort 
látnának, nagyon jó ez az együttes.

Pál Csaba képviselő úgy látja, ha a színpad nincs jó állapotban, akkor ennek a rendbetétele 
még plusz költséget jelentene.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok javasolta, hogy bizottsági ülésen tárgyalják 
ezt meg.

Rabb Győzőné polgármester erről most kell dönteni, mert választ kell adni részükre a 
döntésről.

Urvald Péter kulturális tanácsnok véleménye szerint ezt az együttest inkább hívják meg a 
pitefesztiválra, meg kellene kérdezni, hogy akkor ráérnek-e. Úgy gondolja, hogy akkor több 
százan néznék meg a műsorukat. Viszont az augusztus 20-i rendezvény nem elég nagy ahhoz, 
hogy 180 eFt-ot most kifizessenek egy olyan fellépőre, akit kevesen néznének meg.
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Hausmann Mária képviselő 
javaslatáról döntsenek, mely szerint az augusztus 20-i ünnepségre a Mecsek Táncegyüttes 
fellépésére 180 eFt-ot biztosítson.

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

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül -  nem támogatta Hausmann Mária képviselő javaslatát.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a sásdi bor- és pitefesztiválra 
hívják meg a Mecsek Táncegyüttest

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 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásdi ÁMK 
Városi Könyvtára és Művelődési Központja kérelmében foglaltakkal egyetért, 
de az augusztus 20-i ünnepség helyett a Bor- és pitefesztiválra hívják meg a 
Mecsek Táncegyüttest. A szükséges fellépési díjat az intézmény 
költségvetésében biztosítja.

Határidő: szeptember 17.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

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

Sásd Város Képviselő-testületének

104/2016. ÍVI.16.) KTH. számú határozata


