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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. március 31. 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, 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.

Igazoltan távol: Hausmann Mária képviselő.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül tárgyalják még meg:

Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadását,
Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. társasági 
szerződésének módosítását,
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-15. kódszámú 
pályázat benyújtását,
Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, több funkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című, VP-6- 
7.4.1.1-16. kódszámú felhívásra pályázat beadását,
lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat beadását 

2016. évre és zárt ülés keretében:
MTS Oldtimer Kft. Sásd ingatlanvásárlási kérelmét.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Rabb Győzőné 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. / A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

3./ A helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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4. / Sásdi viziközmű vagyon értékelése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

5. / Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6. / Beszámoló a bölcsőde működéséről, térítési díj meghatározása
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az AMK igazgatója

7. / Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8. / Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadása
Előadó: Babodi Adrienn intézményvezető

9. / Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. társasági szerződésének
módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

10. / Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-15. kódszámú
pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

11. / Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, több funkciós közösségi
tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című, VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú 
felhívásra pályázat beadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

12. / Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat beadását 2016.
évre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

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

14. / MTS Oldtimer Kft.Sásd ingatlanvásárlási kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a 13./ napirendi pontot 
személyi ügyekre való tekintettel és a 14./ napirendi pontot az önkormányzat üzleti érdekeire 
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 határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a legutóbbi rendes testületi ülésük 2016. 
február 11-én volt. Majd február 22-én tartották meg a közmeghallgatást, ezt követően 
rendkívüli testületi ülések voltak.
Február 12-én tartotta a Szakképző Iskola a szalagavató ünnepségét, melyen személyesen 
részt vett, nagyon jó volt a rendezvény.
A gyereki óléti központtal kapcsolatban elmondta, hogy a központba 3 dolgozót vettek fel a 
kiírás alapján. Elsősorban sásdi embereket vettek fel (Pemecker Balázs tanácsadó, Rumbus 
Tamás szociális munkás és Gábomé Siska Marianna szociális munkás).
Ezen kívül lehetősége volt a központnak külön közfoglalkoztatottakat felvenni (Deli Mária, 
Vasvári Tünde). A gyerekesély pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy szükség volt 
kapcsolattartóra, ennek kapcsán Nagy Szilvia lett a kapcsolattartó.
Február 17-én ülésezett a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Társulás, ahol a fő napirend a házi 
segítségnyújtás volt. Ezen az ülésen a társulás nem fogadta el a költségvetését. Itt már 
elhangzott, hogy mód és lehetőség van arra, hogy nemcsak gondozónőket lehet foglalkoztatni 
a házi segítségnyújtásnál, hanem társadalmi segítőket is be lehet vonni. A következő társulási 
ülés március 8-án volt.
Március 8-án volt a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulásnak az ülése. Abban született 
egyezség, hogy ezt a társulást meg kell szüntetni.
Elmondta, hogy február 24-én adták be a testvérvárosi pályázatot. Itt a lengyel gyerek 
üdültetése lenne a cél. A gyerekek fogadásában elsősorban az iskola vesz részt. Az ideutazó 
gyerekek vendéglátását a sásdi szülők támogatják.
A közmeghallgatáson külön napirendi pontként tárgyalták a digitális táblák égőinek cseréjét. 
A testületi ülést követően levelet írtak a KLIK-nek a testület döntéséről, de a mai napig nem 
érkezett válasz a megkeresésükre. Tudomásuk szerint az égőket már kicserélték, a táblák 
működnek.
Február 25-én voltak Alsómocsoládon az Európa Park Szövetségnek az átalakulásán. Dicső 
László volt eddig ennek az egyesületnek az elnöke, ő lemondott, helyette Balog Anikó lett az 
elnök. A tárgyalás folyamán felmerült, hogy Sásdnak sem jó, hogy Franciaország a 
településük. Sásdi is megtartaná az Európa Park Napot, ha olyan település lenne, aki 
testvértelepülésük is egyben. Itt merült fel, hogy Papp Magdolna felsőegerszegi 
polgármesterrel beszél és megegyeznek abban, hogy Felsőegerszeg országa Ausztria, akkor 
cserélnének, így Sásdé lenne Ausztria és Felsőegerszegé Franciaország. A megbeszélés 
eredménnyel járt, mert Papp Magdolna elfogadta az ajánlatát. Hosszúhetényben lesz a 
következő találkozó.
Február 29-én sürgető levelet írt a Vagyonkezelőnek a vízmű vagyonnal kapcsolatban. Azóta 
már újabb ismétlő levelet írt részükre, de válasz egyik levélre sem érkezett.
A Temető u. 1. szám alatti lakással kapcsolatban elmondta, hogy Búzás Zsuzsanna által bérelt 
önkormányzati lakásban február vége óta nincs áram, jelen pillanatban sincs. Boda László 
kiment a lakáshoz, megnézte a vezetékeket és megállapította, annyira elöregedett a rendszer, 
hogy kintről az oszloptól kell behozni újra az áramot, ezt ő nem tudja megcsinálni. Közben 
beszélt Koller Zoltán villanyszerelővel, aki meg tudja csinálni, hogy újra legyen áram. Ennek 
ára kb. 60-100 eFt között van. A munkát megrendelte a szakembernél.
Március 3-án személy szerint Pál Csabával és Merk Zsolttal kint jártak a helyszínen, mely 
szerint az Arany J. utcában kivágásra került fák helyére új fákat kell ültetni. A Hősök terén is 
megnézték a virágbolt mellett található 2 db elszáradt fenyőfát, melyet szintén ki kell vágni.
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Összeszámolták, hogy kb. 40 db fára van szükségük. Beszélt Pintér Ottó erdészetigazgatóval, 
aki felajánlotta az önkormányzat részére a 40 db ingyen fát. Az Arany János utcában a 
hiányzó fák helyére már elültetésre kerültek a fák.
Március 5-én került megrendezésre a Vállalkozók Bálja. Megköszönte a testületnek a bál 
megrendezéséhez nyújtott támogatását. A testület támogatta az év Vállalkozói Díj 
adományozását, melyet az idei évben Horváth Lajos az Y-Pulyka Kft. igazgatója kapott, ezen 
díjat a bál elején részére átadták. Külön megköszönte az ÁMK minden dolgozójának, Bódog 
Vilmosnénak és Urvald Péternek a segítséget. Megköszönte az ÁMK konyha dolgozóinak és 
Sohonyai Bernadett élelmezésvezetőnek a munkáját, akik nagyon finom ételeket készítettek a 
vendégek részére. Megköszönte a Szakképző Iskolának, Pinczés Andreának és Kovácsné 
Müller Erzsébetnek a munkáját, segítségét. Továbbá megköszönte a Karawanka zenekarnak a 
színvonalat zenei szolgáltatását. Szabó Hedvignek a szép énekeit, mellyel a vendégeknek 
szerzett meglepetést. Megköszönte a testületnek is, hogy részt vettek a bálon. Bejelentette, 
hogy jövő évben, 2017. március 11-én tartanák a Vállalkozók Bálját.
Elmondta, hogy Balog Mária sásdi lakos a vízdíi tartozása miatt vállalta az Önkéntes munkát, 
mely szerint hétvégenként összeszedi a szemetet a városban. A tartozása tekintetében május 
21. napjáig kell dolgoznia.
Március 8-án volt a következő szociális társulási ülés, ahol a kialakult vita alkalmával arra 
jutottak, hogy a társulás tanácsa Pénzügyi Bizottságot hozott létre, aki kéthavonta összeül és 
végignézik a társulás költségvetését. A bizottság elnöke Megyeri Vilmos mindszentgodisai 
polgármester lett, tagjai: Gelencsér Gábor gödrei polgármester és Eizemann János 
baranyaszentgyörgyi polgármester lettek. Pályázatot hirdettek szakképzett gondozói munka 
betöltésére.
Március 9-én voltak a sásdi óvodában aljegyző asszonnyal közösen. Az óvoda konyhájáról 
Szilágyiné Tériké szakácsnő nyugdíjba vonult, helyette fel kell venni szakképzett szakácsot. 
Beérkeztek a pályázatok, meghallgatták őket, akit felvettek dolgozót Olmann Lászlóné 
kishajmási lakos. Volt sásdi pályázó, de a szakmájában nem dolgozott még, a kiírás úgy szólt, 
hogy legalább két év szakács gyakorlata legyen. így ő nem felelt meg a kiírásnak. A dolgozó 
munkába állt és pozitív visszajelzések érkeztek a dolgozóval kapcsolatban.
2016. március 17-én zárt testületi ülést tartottak, ahol az Ozsgányi-féle ingatlannal 
kapcsolatban döntöttek. Másnap azonnal levelet küldtek az ügyvéd úr részére a testület 
döntéséről. Eddig még nem érkezett válasz.
Tájékoztatta a testületet, hogy TOPSZ gyűlésen vett részt, fontos volt a részvétel az ügyben, 
amiről a testület már korábban döntött, április 1-én döntenek a testületi javaslatról.
2016. március 23-án volt a sásdi általános iskolában pályázat útján a 12 órás sportnap, ami 
nagyon jól sikerült. Nagyon örült annak, hogy ezen a rendezvényen az óvodások is részt 
vettek. Véradás is volt ezen a napon. Vérnyomásmérés, vércukorvétel is volt, jelen volt a 
védőnő, doktor nő. A rendőrségi bemutató sajnos nem sikerült a rossz időjárás miatt.
2016. március 15-i ünnepséggel kapcsolatban elmondta, hogy személyesen a reggeli 
ünnepségen vett részt. Pintér Gábornak külön megköszönte a szép műsor megrendezését, ami 
nagyon színvonalas műsor volt. ígéretet tett arra, hogy nem lesz máskor ez az ünnep, mint a 
napján, több negatív visszajelzést is kapott, hogy március 15-én nincs ünnepség. A megyei 
önkormányzat meghívásából Mágocson vett részt a március 15-i ünnepségen, ahol Nagy 
Csaba elnök úr tartott ünnepi beszédet. Ezen az ünnepségen hetedik osztályos gyerekek adtak 
műsort, nagyon szép volt az ünnepség. Ezután Kovács Lilla iskolaigazgatónak említést tett 
arról, hogy át kellene gondolni az iskolában, hogy ezután ne a negyedik osztályos tanulók 
adjanak műsort, hanem a felsősök. Igazgató asszony elmondta, hogy az általa tett felvetésről 
már ő is gondolkodott.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, aki a negatív visszajelzést tette azzal kapcsolatban, hogy 
miért nem napján volt az ünnepség, erre annyit tud reagálni, hogy ők talán még nem 
dolgoztak gyerekekkel. Ez az ő javaslata volt, hogy tegyék meg március 11-én, mert három 
nap próbanélküliség a gyerekeknek az nem jó. Továbbá többen elutaztak a hosszú hétvégén, 
nem tartózkodtak Sásdon.

Rabb Győzőné polgármester a volánbuszok parkolásával kapcsolatban elmondta, hogy 
örökös problémát jelent az, hogy a sofőrök néhányan a saját házuk előtt parkolnak. Nagy 
problémát jelentett a Mária utcában Albert Attila buszsofőr esete is, hiszen hajnalban indul, 
járatja a buszt, ami hangos, a lakok már felháborodtak. Itt a Mária utca végén kitették a 
súlykorlátozó táblát, hogy ne itt járjon ki. De máshol nem tud kijárni a busz. A Rónaiék felöl 
a ház oldalánál már teljesen lesüllyedt az út széle. A másik ilyen probléma az Attila utcában 
lakó Kiss Tamás buszsofőr esete, aki szintén a háza előtt parkoltatja a buszt. Az utca lakói 
már többször szóltak, hogy nem tudnak kiállni a busztól. Személyesen beszélt Kiss Tamással. 
Levelet írtak Bódog Tamás műszaki ügyintézővel a Volánnak, amire válaszként jött, hogy 
majd személyesen kijönnek a volánosok. Úgy gondolta, hogy meg lesz jelölve a parkolóhely 
részükre, mely a Hősök tere mögötti parkolóhely lesz. Véleménye szerint egy volánbuszosnak 
sem kell a saját háza előtt parkolnia. A következő probléma lesz majd annak a sofőrnek, aki a 
létesítendő uszoda területén parkol. Az sem maradhat így tovább, tehát ő sem parkolhat majd 
ott. Ami tény, hogy az önkormányzatnak nem kötelessége helyet biztosítani a buszok 
parkolására.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, amennyiben lesz arra lehetőség, hogy 
buszvégállomást tervezzenek, akkor majd ott kell, hogy álljanak. Úgy tudja, hogy 15 busz van 
egyidejűleg Sásdon napközben, amikor a külsős buszok is bejönnek. Egyetért azzal, hogy 
keressenek egy olyan helyet, ami erre alkalmas lehet.

Rabb Győzőné polgármester kérte ez ügyben a testület támogatását. Az uszodával 
kapcsolatban elmondta, hogy kivágatta a fákat, amelyek útban voltak. Ennek költsége 150 
eFt-ba került. Lefényképezésre kerültek a kivágott fák, látni lehet, hogy milyen korhadt 
állapotban voltak már. A Bm Kormányhivataltól jelezték, hogy az uszoda építésével 
kapcsolatban kiadták az építési engedélyt. Jövő hét folyamán jönnek a gázt, villanyt 
bevezetni.
A rendőrség kérésével kapcsolatban elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság ülésén ezt már megtárgyalták. Elmondta, hogy van egy tábla, mely 
„Őt is hazavárták”, ilyen feliratú tábla több helyen ki van állítva az útszélen. A rendőrség 
szeretné, ha Sásd környékén is lenne ilyen tábla kihelyezve. 12 db táblát számoltak, ennek 
összege 360 eFt-ba került volna. A bizottság úgy döntött, hogy Sásd város 3 db táblát 
vállaljon, melyet a Sásdra bejövő útvonalra, ahol baleset volt, ott legyen majd kihelyezve.
A tűzoltóőrssel kapcsolatban elmondta, hogy kormányrendeletben megjelent a sásdi 
tűzoltóőrs, sőt a Dunántúli Naplóban is megjelent az erről szóló cikk. Levelet kapott a 
Belügyminisztérium gazdasági igazgatóhelyettesétől. A tűzi vízcsappal kapcsolatban azt 
kérik, hogy közterületen legyen és ne az ő területükön. Hamarosan elindul a közbeszerzés, 
ígéretet kapott arra, hogy a Belügyminisztériumból jönnek majd Pécsre és Sásdon megállnak 
majd.
Tájékoztatta a testületet, hogy megkereste a „Minden gyerek lakion jól” Alapítvány, mely 
szerint a levél lényege az volt, hogy Sásd, mint járási központnál keresnek olyan helyiséget, 
ahol tartós élelmiszereket tudnának tárolni.
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Majd az alapítvány emberei idejönnének és kihordanák a csomagokat a hátrányos helyzetű 
gyerekekhez. Jövő héten csütörtökön érkezik a szállítmány.
A Klíma Trió Kft, megkereste az önkormányzatot, hogy helyiséget szeretnének bérelni. A 
testület ezt megtárgyalta, ezután másnap tájékoztatta a céget, hogy mennyi a helyiség bérleti 
díja. Válaszukban közölték, hogy találtak más helyszínt, nem tartanak igényt a helyiségre.
A Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Irodától Pécsről levelet kapott, mely szerint 
mellékelten megküldték az Országfutás 2016. Sásdot érintő ütemtervét. Május 4-én délelőtt 
11 órakor lenne ez a futás. A stafétabotra szalagot lehet kötni, hogy a település is részt vett 
ezen a futáson, a szalag mindenki által egyedi, amely tartalmazhatja a település színeit, 
címerét. A szalagot majd elkészítteti Rill Béla sásdi vállalkozóval. Ebbe a toborzó futásba 
bevonták az óvodásokat és iskolásokat is. Sásdnak a Sásd táblánál kell őket fogadni, majd a 
Kossuth Lajos utcán végig jönnek a hivatalig, majd a Hősök teréig, utána a sportpályáig, 
ezután mennének Meződre.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnök, képviselő elmondta, 
hogy a bizottság megtárgyalta az írásban megkapott vizitársulat eszközlistái át. A bizottság 12 
db eszközfajtát válogattak ki, ennek ossz értéke 810.500,-Ft. Polgármester asszonyt 
felhatalmazták, hogy 500 eFt-tal indítson.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a vízitársulat épület együttes 
megvásárlására előszerződést kötöttek és abba benne foglaltatik, hogy március 31-ig 
adásvételi szerződést kötnek a felek. Az adásvételi szerződés tervezet elkészült, mely a 
napokban aláírásra fog kerülni. A szerződésben az van, hogy a birtokba adáskor fogják 
kifizetni a vételárat, ez pedig június vége lesz. A tulajdonjog bejegyzés sem fog megtörténni, 
hanem tulajdonjog fenntartással lesz a szerződés megkötve, a földhivatalnál már ott lesz az 
önkormányzat bejelentése. Amikor fizettek, akkor fogják a tulajdonjogot megszerezni. 
Polgármester asszony küldött levelet a vagyonkezelőnek, majd utána egy sürgető levelet, de 
válasz egyikre sem érkezett. Nagyon fontos részükre, mert a garázsokat törvényesen, azt amit 
megvettek, nem tudják megközelíteni, csak ezzel az állami tulajdonú műhelysoron keresztül.
A létesítendő tanuszodával kapcsolatban elmondta, hogy több fát már nem vágnak ki. Viszont 
ki kell szedni az összes tuskót a most kivágott fák esetében és az uszoda területén korábban 
kivágott fák esetében. Egy-két héten belül a gázleállás is várható, sőt a villany kiépítése is 
megkezdődik. A víz és szennyvíz esetében várni kell, mert még mindig nincs szerződésük. 
Tájékoztatta a testületet, hogy a Fáy A. utcai garázssoron a világítás felszerelése megtörtént.
A KEOP-os pályázat miatt személyesen járt a kivitelezővel az ÁNTSZ-nél. A munkák 
folynak, a végső elszámolás minden szempontból a Közreműködő Szervezet felé december 
31 -ig kell megtörténnie. Sásdon a próbaüzem most kezdődik. Amíg a medencébe kiengedett 
víznek a háromszori vízmintavétele nem lesz meg, addig nem engedik rá a vizet.

Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy a múlt hét folyamán telefon 
kereste meg egy vállalkozó, mely szerint szeretne istállót keresni, mert 5000 db pulykát 
szeretne nevelni pályázat útján. Kérte a testületet, aki tud ilyen helyiségről, jelezze. Személy 
szerint Niedling Gyulát javasolta megkeresni és az oroszlói volt sertéstelepet.
Javasolta a képviselő-testületnek, 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.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

48/2016. (711.31.) 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./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
rendelet módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta két olyan döntés van, ami évről évre visszatérő, nem 
igényel túl nagy belátást a képviselő-testület, a döntéshozó részéről, tehát vagy jogszabályok 
vagy több éves gyakorlat által behatárolt, ezért úgy gondolták a jegyző úrral, hogy jobb ha a 
bizottság hatáskörébe adják a közneveléssel együtt, ezek a beiratkozás rendjének a 
meghatározása és az éves karbantartási szünetnek a meghatározása. Célszerű lenne a bizottság 
hatáskörébe adni. A bizottság elfogadta és egyetért a módosítással.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
rendelet tervezetet 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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete

a képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3.1 A helyi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy teljesen új rendelet tervezetet készített, aminek 
alapja a korábbi rendelet, de ez már elavulttá vált, hiszen régi jogszabályokra hivatkozott, ami 
már hatályon kívül helyezésre kerültek. Bemutatta a testületnek a díszpolgári címhez 
nyújtandó díszláncot, amit Ilovay Zsuzsa ékszerkészítő iparművész készített. Jelenleg ebből 3 
db lánc van. A kiadott anyag 80 %-a a régi rendelet tartalma. Ami teljesen új az, hogy 
beemelte az Év Vállalkozója Díj-at, mert a testület erről döntött. A Díszpolgári Cím 
adományozásánál a 4. bek. e./ pontjánál nemcsak azt írja, hogy ingyenes díszsírhelyet kap, 
hanem kiegészítette, hogy ingyenes díszsírhelyet vagy-és a temetési költségekhez pénzbeni 
támogatást biztosít. Összeget nem írt, amikor aktuális, a testület majd dönt az összegről.
A Sásd Városért Díj esetében és minden más címnél dísztárgy, ajándéktárgy adományozható, 
az 1. számú mellékletben konkrétabban körülírja, hogy olyan az alkalomhoz illő dísztárgy, 
amely tartalmazza Sásd város címerét, a kitüntető díj megnevezését és az adományozás évét. 
Az, hogy mi legyen a dísztárgy, arról a testület dönt adott esetben.
Az Év Vállalkozója Díjat azon vállalkozások (gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók) 
vezetői kaphatnak, akik Sásd város gazdasági életében kiemelkedő teljesítményt nyújtanak, és 
e teljesítményükkel hozzájárulnak a foglalkoztatási helyzet javításához, az önkormányzat 
iparűzési adóbevételeinek gyarapításához. Az Év Vállalkozója Díj évente egyszer 
adományozható. Nincs konkrétan meghatározva, hogy a kitüntető címeket mikor adják át, 
valamilyen jelentős eseményhez köthető legyen. A kitüntetettekről nyilvántartást vezetnek. 
Fontos változás, hogy a korábbi rendeletben aranykönyv is van, amit nem találnak, de soha 
nem vezették, ezért ez kikerült a mostani tervezetből.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
rendelet tervezetet 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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete

3/2016. (IV.08.) önkormányzati rendelete

a helyi kitüntetések adományozásáról

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

4./ Sásdi viziközmű vagyon értékelése
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy 2013. 
decemberében döntött a testület arról, hogy mégsem méreti fel a víziközmű vagyont, illetve nem 
értékelteti fel. Csak a szennyvíz vagyont vállalta volna a DRV Zrt. 3 mFt-ért. Az NFM rendelet szerint 
a víziközmű vagyon tulajdonosa, illetve a vagyon üzemeltetője számra kötelező e feladat elvégzése. A 
DRV Zrt. most mégis bevállalta ezt az értékeltetést. Az üzemeltetési szerződésük nem kötelezi őt erre, 
tehát ez nincs szabályozva. Tapasztalható, hogy a DRV Zrt. pozitívan áll az önkormányzatok vállalt 
kapcsolata irányában. A községek is 2013. évben csatlakoztak, az ő részükre is elvégezték a 
vagyonértékelést számukra is térítésmentesen. Az értékelést elkészítették, az önkormányzat részére 
átadták az értékelési tanúsítványt és a részletes leltárt tartalmazó CD-t is. Tudomásul vették, hogy 
2015-től a könyveibe nem tudják átvezetni, de 2016. január 1-vel meg tudják csinálni. 
Szándéknyilatkozatot szeretnének kérni, de a szándéknyilatkozat kategóriáját sem meríti ki, mert úgy 
fogalmaz, hogy előreláthatólag a későbbiek folyamán, ha az önkormányzat szeretné megismételtetni a 
vagyonértékelést, akkor az ő szolgáltatásukat szeretnék igénybe venni, ez számukra lenne fontos most, 
hogy ők ebben az irányban tovább indulnának-e, nyilván szeretnének. Az önkormányzatnak élő 
szerződése van egy céggel az összvagyonukra vonatkozóan, aki a vagyonértékelésüket, a 
vagyonkatasztert végzi.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott határozati 
javaslatot 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 Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - 
az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

49/2016.(111.31.) KTFL számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete, a tulajdonában lévő 
víziközművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített 
vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Sásd 
Város Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a víziközművek 
vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből 
közzéteendő adatokról szóló 24/2003. (V. 29.) NFM rendelet 2 §. (2) bekezdése 
értelmében saját nyilvántartásain 2016. január 1-i fordulónappal átvezeti. A 
vagyonértékelés szerinti vagyonérték 809.120.075,- Ft. Az Önkormányzat 
tulajdonában lévő víziközmű vagyon értéke a 2015. június 30-i fordulónappal 
elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben 
rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő 
megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban 2016. január 1- 
jével valósul meg oly módon, hogy a 2015. június 30-i fordulónappal 
megállapított vagyonérték a 2015. július 1. -  december 31. között aktivált 
beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A 2016. 
január 1-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték 
alapján került megállapításra.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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5./ Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, térítési díj meghatározása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy már évek óta nem változtatnak a díjon, a 
szolgáltatás jól működik. A mostani díj tartását egyébként némileg az engedi meg, hogy nőtt 
az ellátottak száma, nőtt a lefőzött adagszám.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a húsvéti szünetben 34 gyerek szülője kérte az 
étkezést. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatta a testületet, hogy első nap 6 gyerek volt az 
étkezőben étkezni, második nap 3 gyerek volt, és a többi napokon egyáltalán nem ment senki. 
Az élelmezésvezető nagyon mérges volt, hogy még az ingyen ebéd sem kellett, csupán azért, 
mert nem lehetett hazavinni éthordóban. A vidéki gyerekekét hazavihették, de Sásdon nem 
lehetett ezt megtenni, mert a törvény nem engedi meg. Valamennyi szülővel szeretne majd ez 
ügyben beszélni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

50/2016. (111.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről szóló beszámolót 
elfogadja azzal, hogy a térítési díjon változtatni nem szükséges, hatályban 
maradnak a három éve megállapított intézményi térítési díjak.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

6./ Beszámoló a bölcsőde működéséről, térítési díj meghatározása 
Előadó: Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a 
beszámolóban leírta az intézmény személyi, tárgyi feltételeinek a törvényi megfeleltségnek 
való megfelelést.
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Beszámolt a beíratott gyermekek létszámáról, százalékolva kiszámolta a havi statisztikát a 
kihasználtságról. Elmondható, hogy átlagban 75 %-os kihasználtsággal működik a bölcsőde. 
Ehhez készített egy táblázatot is. A kihasználtságukat bizonyítja, hogy egész évben átlagban 
12 beíratott gyelmekkel működött az intézményük és a közeljövőben várhatóan ez a létszám 
nem fog csökkenni, tehát 100 %-os kihasználtsággal működik a bölcsőde. A tárgyi és 
személyi feltételeik minden leírtaknak megfelelnek.
Játékvásárlásra nagyobb összeget még nem kellett fordítani, mert a pályázatból megvásárolt 
játékokkal jól tudnak gazdálkodni, félretették és az elhasználódott játékokat folyamatosan 
tudják cserélni. Egyetlen egy nagyobb változás történt a pályázati eszközbeszerzés óta, hogy 
az akkori fektetőket lecserélték egy hálós fektetőre, amivel a gondozó néni jobban tudja az 
ágyazást biztosítani a kisgyerek részére. Segítséget kaptak a Hegyhát Ifjúságáért Egyesülettől, 
illetve a Szülői Munkaközösségtől. Az öltözőbe a Szülői Munkaközösség hozzájárulásával 
öltözőszekrényt készíttettek a bölcsődei gyermekeknek. Karbantartási munkákat kellett 
megoldaniuk, amit jelzett a műszaki csoportnál. A biztosítási keretösszegbe nem fért bele, 
mert olyan kisösszegű, amiért nem volt érdemes benyújtani a kárigényt. Kétszer volt kisebb 
csőtörés.

Rabb Győzőné polgármester amikor március 15-én ott járt az óvodában, elmondta, hogy 
nagyon szép volt az ovisok ünnepi műsora. A kis bölcsisek is ott ültek és figyelték az 
ünnepséget, nagyon aranyosak voltak.

Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója elmondta, hogy igyekeznek mindenbe bevonni 
a bölcsiseket, amibe csak tudják. Úgy érzi nagyon jó dolog, hogy az iskolával kapcsolatban 
olyan pozitív együttműködés indult el kölcsönösen, ami egyébként eddig is működött.
A gyermekvédelmi törvény mondja ki, hogy a gondozási díj bevezetésére vonatkozó, ami az 
igénylő által fizetendő térítési és a gondozási díj kiegészítésével történik meg a pénzügyi 
fedezet, tehát az önkormányzat a normatíva biztosítása mellett lehetőséget kap a gondozási díj 
bevezetésére is. Amit a korábbi években testületi határozat értelmében a testület nem kívánt 
ezzel a lehetőséggel élni. Azonban 2015. novemberében volt egy ellenőrzésük, ami szintén 
megerősítésre kerítette azt a lehetőséget, hogy újra bevigye a bizottság elé megtárgyalásra. A 
bizottság ebben az évben úgy döntött, hogy bevezetteti a gondozási díjat, ami szerint egy 
maximális összeget gondoltak ki. Tudni kell, hogy ennek a megállapítása jövedelemfüggő, 
tehát nem egységes díjról van szó, hanem minden család a saját jövedelméhez igazítva kerül 
kiszámításra a nap díj és ez szorozva az ellátott napok számával. A bizottság támogatja és 
elfogadta, ennek bevezetése 2016. szeptember 1.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott Sásdi 
ÁMK Bölcsődéjének féléves beszámolóját fogadja el és a 2016. szeptember 1. napjától 
bevezetésre kerülő havi maximum 6 eFt gondozási díj megállapításával értsen egyet.

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 

51/2016. (111.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd AMK Bölcsődéjének féléves beszámolóját elfogadta.

A képviselő-testület elfogadta a 2016. szeptember 1. napjától bevezetésre kerülő havi 
maximum 6.000,-Ft gondozási díj megállapítását.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a gondozási díj bevezetését majd rendeletben kell 
szabályozni, a következő ülésre majd napirendi pontként tárgyalni fogják.

7./ Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az öt évre alkotott, de kétévente szükségszerűen 
felülvizsgálandó esélyegyenlőségi programjukat szükség esetén módosítani kell. Akkor úgy ítélte meg 
a képviselő-testület, hogy a folyamatban lévő járási esélyteremtő program miatt is aktuális lenne, nem 
beszélve az időközben bekövetkezett változásokról. Időközben nemcsak a járási esélyteremtő 
program, de a tavaly elfogadott ITS miatt is szükséges volt, hogy ne csak a helyzetbemutatás, de az 
intézkedési tervben is némi módosítást kell végezni. Főként az ITS az, amely az intézkedési tervben 
megjelenik, tehát az ott kitűzött fejlesztési célok megjelennek már az intézkedési tervben.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

52/2016. (111.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 
(2013-2017) a felülvizsgálatát elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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8./ Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai programjának elfogadása 
Előadó: Babodi Adrienn intézményvezető

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Babodi Adrienn intézményvezető hiánypótlásként visszaküldték a programot. A tavalyi 
évben még nem volt meg a végrehajtási rendelet és január 1-én lépett hatályba az új törvény. 
Ez alapján kellett átírni a programot.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
szakmai programot 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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

53/2016. (111.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete az írásban kiadott jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ szakmai 
programját elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

9./ Sásd és Térsége Terület és Humánfejlesztési Nonprofít Kft, társasági 
szerződésének módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

r

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a bíróság kér testületi határozatot is, ezért kell most 
a testületnek erről döntenie.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott 
határozati javaslatot fogadják 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 Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 

54/2016.(711.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd és Térsége Terület
és Humánfejlesztési Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság 2016. március 3-
án megtartott taggyűlésén a következő határozatok, valamint a módosított
Társasági Szerződés aláírására hatalmazza fel Rabb Győzőné polgármestert:
1. Sásd Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a Sásd és Térsége 

Nonprofít Kft. a 2013. évi V. törvény alá helyezkedjen.
2. Sásd Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a társaság törzstőke 

emelésében nem kíván részt venni. Jóváhagyja, hogy a Szigetvári 
Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület valamint a Humán Innovációs Csoport 
Nonprofít Korlátolt Felelősségű Társaság a törzstőke emelésben részt 
vegyen egyenként 1.240.000,- Ft értékben.

3. Sásd Város Önkormányzata hozzájárul, hogy a társaság 5 tagú 
felügyelő bizottsága 3 tagúra módosuljon. Valamint a lejárt jogviszonyú 
felügyelő bizottsági tagok helyett 2016. március 3-tól az alábbi 3 fő 
felügyelő bizottsági tag taggyűlés általi megválasztásához hozzájárul: 
Fábián Szilárd, Gombos Ágnes, Zentai Krisztina.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

10./ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című TOP-3.2.1-15. 
kódszámú pályázat benyújtása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy korábban is volt erre már lehetőség. A 
pályázat azért nem került beadásra, mert nem volt az épületnek funkciója. Ezért 
kezdeményezte, hogy pld. a Faodú Egyesület költözzön ebbe az épületbe. Ezen kívül április 
hónapban költözik majd a Polgárőr Egyesület és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat. így már 
lesz az épületnek funkciója, tehát a pályázat benyújtható. Jövő héten csütörtökön fognak a 
megyéről kijönni a hivatalba ezzel kapcsolatosan.

Urvald Péter kulturális tanácsnok kérte, hogy amennyiben lenne olyan kimenteden forrás, 
akkor a TÉKA épületét is nézzék meg, ha lesz rá lehetőség.

Dr. Kaidon Béla jegyző a TOP-os pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy polgármester 
asszony helyszíni bejárást tartott a leendő fogorvosi rendelő kialakítása miatt mérnök 
szakember bevonásával.
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A dolgok jelenlegi állása szerint, amivel a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
is egyetértett, a Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti ingatlanban a mentőállomás mögötti volt 
költségvetési üzemi irodaépületben lenne kialakítva. A falugazdászok pedig a volt vizitársulat 
épületébe költöznének át.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok egyetértett a javaslattal.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy két pályázatot nem adhatják be az egészségügyi 
blokkba, meg kell bontani az egészségházat és a fogorvosi rendelőt, mert ez két pályázat. Le 
kellett venni a fogorvosi műszereket, ami kb. 8 mFt. így kb. bruttó 25 mFt marad, ebből lejön 
még a 10 % az előkészítésre, kb. bruttó 22,5 mFt van ahhoz, hogy ezt kialakítsák. Az 
Investmen Kft-t bízták meg a felméréssel, ők is azt mondták, hogy a költségvetésben ezt 
minden szempontból megfelelőbb lenne, mert korábban a testület döntése alapján már az 
épületet beszigetelték, viszont a nyílászárók vissza vannak, belsőleg korszerűsíteni szükséges 
mindenképpen. Amikor a megvalósíthatósági tanulmány elkészül, akkor kell majd erről 
döntenie a testületnek.

Rabb Győzőné polgármester elmondta azért is ez a helyszín, mert ez az épület egy olyan 
épület a város központjában, aminek nagyon rossz a tetőszerkezete, sajnos lapos tetős, 
állandóan leáznak az irodák. Ezt a tetőszerkezetet is meg kell javítani a folyamatos leázások 
miatt. Egészségcentrum lesz a neve, mert két rendelőt szeretnének kialakítani, egy háziorvosi 
rendelőt és egy fogorvosi rendelőt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a pályázat szinte az önkormányzatokra íródott. A 
pályázatnál nincs önerő. A szakmai tanulmánynál, az illeszkedési vizsgálatoknál az 
energetikát külön kiemelte, hogy abba a programjaikat, beleértve az ITS-t is, kiemelten 
kezeljék ezt a kérdést, és a testület már akkor megfogalmazott egy ilyen fejlesztést, ennek 
keretében, ha megnézik az anyag 5. oldalát, az önállóan támogatható tevékenységek a 3.1.1.a. 
pontja, ez az amiről a polgármester asszony beszélt. Tehát épületek hőtechnikai jellemzőinek 
javítása, ezen belül külső határoló szerkezetek, beleértve a pince- és zárófödémeket vagy a 
fűtött tetőteret határoló szerkezeteket, utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével 
vagy korszerűsítésével, vagy az épületek nyári, passzív hő védelmének javításával.
1986-ban egy akkori pályázati felújításból sikerült a Kossuth L. u. 2. szám alatti volt 
járásbírósági épületet felújítani. A nyílászárók teljesen tönkrementek, a víz ellen is 
szigetelték, de sajnos nem jó. Minimum 10 mFt-ra lehet pályázni. A c. pont alapján 
napkollektort is fel lehet tenni. A l l .  oldalon a 6. pontra hívta fel a testület figyelmét, mely 
szerint az a.) pont szerint alap- és középfokú oktatási intézmények és kapcsolódó épületeiket 
érintő beruházás (sásdi középiskola). Az anyagban található a területspecifikus melléklet is, 
ami megyére leosztva van, pontrendszert tartalmaz. Minimum 10 mFt-ot, de maximum 400 
mFt lehet. A támogatási kérelmeket 2016. április 22-től lehet beadni szeptember 30-ig.
A pályázat előkészítésére hatalmazza fel a polgármester asszonyt. Javasolta, hogy a megyei 
hivatalt bízzák meg az előkészítéssel. A pontrendszerben olyan szakmai kérdéseket 
pontoznak, amihez az önkormányzat nem tudja a pontos szakmai hátteret biztosítani. Nagyon 
fontos, hogy a nevezett épületet megmentsék, mert nagyon rossz állapotban vannak.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy ezzel most kizárták a TÉKÁ-t?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezzel jelenleg igen.
Elmondta, hogy jövő csütörtökön jönnek ki a megyéről egyeztetni a pályázati lehetőségekről.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy hatalmazza fel a 
testület a polgármestert arra, hogy az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésével 
kapcsolatosan felvegye a kapcsolatot a Megyei Szakképzési Centrummal a Kossuth u. 2. szám 
alatti épület energetikai felújításának előkészítésére.
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:

Sásd Város Képviselő-testületének 

55/2016. (III.31.) KTH. számú határozata

1. Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete felkéri polgármesterét, hogy 
a TOP-3.2.1-15. kódszámú pályázatok elkészítéséhez vegye fel a 
kapcsolatot a Megyei Szakképzési Centrummal a szakképző iskolának 
helyet Sásd, Kossuth L. u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan 
energetikai felújítására vonatkozó együttműködésre.

2. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a 272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 
szerint felkéri a Baranya megyei Önkormányzatot a projekt tekintetében a 
közreműködésre.

Határidő: május 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

11./ Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, több funkciós 
közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című, VP-6- 
7.4.1.1-16. kódszámú felhívásra pályázat beadása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a vidékfejlesztési program 
keretében a VP-6-7.4.1.1-16. kódszámú felhívás 2. célcsoportja lehetőséget nyújt arra, hogy a 
Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti volt 2 db szolgálati lakásnak helyet adó önkormányzati 
épületnek a részbeni felújítását elvégeztessék. Az ingatlan már közösségi célokat szolgál, 
valamint a Dózsa Gy. utca egyik meghatározó épülete, mivel a már felújított városházával 
szemben helyezkedik el és megjelenésével, kialakításával is az utca egyik meghatározó eleme. 
A pályázat önerős, kötelező az 5 % önrészt biztosítani. A pályázható összeg maximum 50 
mFt. A kaposvári Investment Kft-vel terveznénk a műszaki előkészítést elvégeztetni, valamint 
fel kívánjuk kérni Rudnay Balázs korábbi projektmenedzserünket is az együttműködésre. Az 
önkormányzat Kft-jével szükséges konzorciumi megállapodást kötni, ezáltal tudjuk biztosítani 
a kormányrendeletben meghatározott feltételeket (272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet) 
Természetesen a konzorcium vezetője az önkormányzat. A képviselő-testület tagjai a jegyzői 
szóbeli előterjesztéssel egyhangúlag egyetértettek.
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Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy az előterjesztésben elhangzottak alapján 
hozza meg döntését.

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:

Sásd Város Képviselő-testületének

56/2016. (111.31.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete megtárgyalta a „Javaslat 
településképet javító fejlesztésekhez kapcsolódó pályázat benyújtására” 
vonatkozó előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. Sásd Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a VP-6-7.4.1.1-16 
kódszámú, „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, 
többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai 
korszerűsítés” című pályázatra a Sásd belterület 151/1. hrsz-ú, Sásd, Dózsa 
György u. 33. szám alatti ingatlan felújítása vonatkozásában.
A támogatási kérelem címe: A településkép javítása Sásdon.

2. Sásd Város Önkormányzata konzorciumi együttműködési megállapodást 
köt az önkormányzat által alapított 100 %-ban tulajdonát képező Sásd 
Városgazdálkodási Nonprofít Közhasznú Kfi-vel (7370. Sásd, Szent Imre 
u. 14.) az 1./ pontban meghatározott pályázat támogatási kérelmének 
benyújtására. A Konzorcium vezetője Sásd Város Önkormányzata.
A Képviselő-testület az írásos előterjesztésként csatolt megállapodás 
tervezetet j ó váhagyj a.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására 
valamint a pályázattal összefüggő jognyilatkozatok megtételére és a 
konzorciumi együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: 2016. július 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

12./ Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázat beadását 
2016.évre
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a pályázat elsődleges célja azon települések 
támogatása, amelyekben az önkormányzati, az állami, illetve egyéb víziközmű-szolgáltató 
által végzett lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és tisztítás költségei a 
víziközmű-szolgáltatásból származó lakossági felhasználásból származó árbevételt jelentősen 
meghaladják.
Javasolta, hogy a 2016. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat beadását. 

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

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

Sásd Város Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat, tartózkodás nélkül - az alábbi 
határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének 
57/2016.(111.31.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 2016. évi lakossági víz- és 
csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar 
Államkincstár felé.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az állami támogatás 
igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására.

Határidő: 2016. április 21.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

E g y e b e k

Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte a maga és a lakók nevében, hogy a Fáy 
A. utcai garázssor világítása megtörtént és elkészült. Most 2 db oszlop lett felállítva 
viszonylag közel egymáshoz. Szeretné kérni, hogy a jövőben, ha lehetőség lenne egy 3. 
oszlop felállítására, ami a garázssor déli részére lenne felállítva, mert ott teljesen sötét van.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, nem tudja, hogy mennyibe került, mert még számla nem 
érkezett a hivatalhoz.

Dr. Jusztinger János alpolgármester vélemény szerint a leendő 3. oszloppal annyit 
bevilágítanának, mint ezzel a meglévő 2 oszloppal. Kérte, ha megérkezik a számla, akkor 
jelezzék feléje, hogy mennyibe került ez a beruházás.

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.


