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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016, szeptember 01. napián tartott 
üléséről.

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

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

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Székely Szilárd, Pál Csaba, Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdön Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, 
Nagy Lajós László pénzügyi irodavezető, Hompola Júlia 
jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Hausmann Mária és Pintér Gábor képviselők.

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 
Mátyásné Dr. Berthe Krisztinát és Dr. Hevesi Évát, a Hegyháti Járási Hivatal 
vezetőhelyettesét. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 5 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

- a szociális tűzifa pályázat beadása
- tájékoztatás az aktuális pályázatok kiírásáról.

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. / Sásd Város Önkormányzata 2016.évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló
beszámoló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3. / Beszámoló az adóügyi munkáról
Előadó: Dr. Kaidon Béla jegyző

4. / Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
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57 Szociális Étkeztetés Szolgálatnál munkaruha juttatási szabályzat 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

6./ Tájékoztatás a szociális tűzifa pályázat eredményéről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

77 Tájékoztatás az aktuális pályázatok kiírásáról
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

8./ Egyebek

97 Lakásbérleti szerződések megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Koszorús Tímea aljegyző

107 Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átadott hatáskörben hozott döntéseiről 
Előadó: Hausmann Mária a bizottság elnöke

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 9-107 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 :

17 Beszámoló a lei árt 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 2016. június 16. napján tartott testületi 
ülésen döntöttek a deák téri buszmegálló világításának problémájáról, megszavazták a 
villamosvezetékek cseréjét 50e Ft összegben. A szilikonos vezetők cseréje a napokban fog 
megkezdődni, mert Boda László, aki a munkát ígérte, eddig táppénzen volt, de mire megjön 
az ősz, és korán sötétedik, addigra a Deák téren lévő üzlet előtt is lesz rendes világítás.
A Temető utca 1. szám alatti önkormányzati ingatlannál, ahová testületi döntés alapján 
hamarosan beköltöznének, de ennek függvénye az volt, hogy a volt fogorvosi rendelő 
eladásából (Dózsa utca) származó bevétel megérkezzen. Eddig 2,3m Ft Összeg érkezett, a 
hátralévő 2.7m forintot szeptember végéig ígérte a vevő. Merk Zsolt is megvizsgálta a helyet 
az utóbbi testületi ülésen említett WC kapcsán, aki úgy becsülte, hogy körülbelül lOOe 
forintos beruházás lenne a piacok és egyéb programok miatt szükséges WC kialakítása. Erről 
legutóbb nem döntöttek, ezért javasolta a testületnek, hogy döntsenek a Temető utca 1. szám 
alatti WC körülbelül lOOe Ft összegű kialakításáról.

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül ~ az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
122/2016. (IX.01.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a 
Temető utca 1. szám alatti WC kialakításához (legfeljebb lOOe 
Ft összeg erejéig).

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

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Temető u. 1. szám alatti önkormányzati 
ingatlannál további probléma a kémény. Nem muszáj új kéményt kialakítani, de a jelenlegit ki 
kell javítani, mert visszajön a füst és tűzveszélyes is. Éhhez elegendő egy meszelés.
A szövetkezetek kérdésében Koszorús Tímea aljegyzővel is sokat beszéltek, ennek a részleteit 
szeretné most a képviselőtestülettel megosztani, és felhívta rá a figyelmet, hogy lesz olyan 
téma, amiben feltétlenül dönteniük kellene. Az Operando és a Talionis nevű szövetkezetek 
tevékenysége tavalyi évben megszűnt, a tartozásukat áthozták az idei évre. Az Operando 200e 
forinttal, a Talionis 150e forinttal tartozott. Akkor jegyzőkönyvezték, hogy levelet kell nekik 
írni, ami meg is történt, de annak eredménye nem volt, ezért most javasolja, hogy döntsenek 
arról, hogy peren kívüli eljárást indítsanak a két szervezettel szemben az összesen 350e 
forintról.

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
123/2016. (DCOn KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete megegyezik 
abban, hogy az Operando és Talionis nevű szervezetek ellen 
peren kívüli eljárást indít az összesen 350e Ft tartozásuk 
behajtására.

Határidő: 2016. október 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy további három szövetkezettel kapcsolatban is 
dönteni kell. Ezek a Luminitza, az Arbeider és a Munkaóra nevű szövetkezetek. Váradi Péter 
és Dr. Korpáczy Szilvia által fenntartott szervezetek. Ezek á szervezetek is tavaly április óta 
csak a székhelyüket tartják fenn pályázat miatt, de ők is tartoztak még a tavalyi évre. A 
Munkaóra 25e forinttal tartozott, ezt rendezték. Az Arbeider 225e forinttal tartozott, ebből 
125e forintot fizettek, maradt lOOe Ft tartozásuk. A Luminitza 75e forinttal tartozott, ebből 
50e forintot fizettek, maradt 25e Ft tartozásuk. A fenti szervezeteknek újabb felszólító 
leveleket írnak.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy még egy szervezetről kell beszélni, ez pedig a 
ZöldERŐ Szociális Szövetkezet, ifj, Notheisz József ügyvezető szervezete, amivel 
kapcsolatban nehéz helyzet lépett fel. Ők 25Oe forinttal tartoznak a tavalyi évről. Velük 
kapcsolatban akkor született testületi döntés, hogy írjanak neki levelet. Ez megtörtént. Azóta a 
harmadik elnöke van a szervezetnek, jelenleg Notheisz Éva. Elmondta, hogy Koszorús 
Tímeával megnézette ezt a levelet, és hogy meddig áll a szerződésük a szervezettel. E szerint 
2Ö17. április 30. napjáig van velük szerződésük, de a mai napig nem fizettek be semmit. A 
levélben az állt, hogy rendezzék a tartozásukat, és mivel nem végeznek tevékenységet, ezért 
ne tartsák fenn a helységeket és nyilatkozzanak, hogy szükségük van-e még az irodára és a 
hátsó raktárhelységre, mert arra télen a közmunkaprogramhoz szükség lenne betonelemek és 
kerítés gyártására, mivel az fűthető. A levél június 28-án ment el, akkor Notheisz Éva azt 
válaszolta, hogy július 30-ig rendelkezésükre bocsájtják az irodát, és átköltöznek a műhelybe, 
de ez nem történt meg. Utána ismét írtak neki egy levelet Koszorús Tímeával, melyben 
többek közt kifejezték a szerződés felbontására irányuló szándékukat is, mivel nem végeznek 
aktív tevékenységet, az Önkormányzatnak pedig szüksége lenne a műhelyre. Erre a levére 
Notheisz Éva válasza az volt, hogy szeptember 15-ig az irodából kiköltöznek, a 
megszüntetésben együttműködnek, és a műhelyt is kiürítenék szeptember 30-ig.

Ellenben azt állítják, hogy a 250e Ft tartozást ők beépítették oda, mivel létrehoztak 
vizesblokkokat, mosdót, zuhanyzókat, és hogy ezt számítsák bele a tartozásukba, ami 
egyébként az ő meglátásuk szerint kevesebb, mint amit az önkormányzat jelzett feléjük. 
Koszorús Tímeával megnézték, hogy ilyesmiről, beépítésről áll-e bármilyen írásos feljegyzés 
a szerződésben, de e szerint a ZöldERŐ szövetkezet mindezt pályázati költségen, önerőből 
végezte el. Minderről egyeztetés szükséges.

Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy a ZöldERŐ kérte-e tőlük ezt az 
átalakítást, a vizesblokkok kialakítását.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szerződésben benne van, hogy megkapják a 
bérbeadói hozzájárulást az ilyen elvégzendő munkálatokhoz, de csak saját költségükre.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy épp ezért a feléjük irányuló tartozástól 
eltekinteni nem lehet, és csak akkor bontják fel a szerződést közös megegyezéssel, ha a 
tartozásukat rendezik. Az ügyben még szeptember hónapban intézkedni kell a 
közmunkaprogram érdekében is, ezért a tartozás és a kiköltözés ügyében újabb egyeztetéseket 
fog kezdeményezni.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy 2016-ban Sásdon három alkalommal volt 
ingyenes szúnyogirtás a Katasztrófavédelem felajánlásából, de utána ugyanolyan rossz 
állapotok uralkodtak, többen panaszkodtak, ezért azonnal fizetős szolgáltatást kellett 
kiegészítésül rendelni. Ez nem volt probléma, mert egy régebbi döntés alapján az ilyen
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helyzetekre felkészültek, a költségvetésben szerepelt. Erre a célra a költségvetés maximum 
230.00 Ft-ot biztosít a 15 ha-os területen. Elmondta, hogy most, a harmadik ingyenes 
szúnyogirtás után ismét rossz állapotok uralkodnak, az idő tiszta, és jön a Pitefesztivál is, 
úgyhogy kellene még egy irtás saját költségen, mivel a Katasztrófavédelem három ingyenes 
irtása már megtörtént.

Dr, Kaidon Béla jegyző azt javasolta, hogy egyszer még az önkormányzat fizessen egy 
szúnyogirtást, mert most még nagyon meleg van és nagyon sok a szúnyog. Több nem kell, 
mert később jön a hideg idő.

Rább Győzoné polgármester javasolta a testületnek, hogy szavazzanak egy önkormányzat 
által fizetett, ez évben való utolsó szúnyogirtásról.

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 5 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
124/2016. flX.0U KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testület a 
Katasztrófavédelem három ingyenes szúnyogirtása után egy 
második szúnyogirtást rendéi az önkormányzat költségén, 
melynek összege előreláthatólag körülbelül 228.600 Ft.

Határidő: 2016. szeptember 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy előzőleg egy testületi ülésen Urvald Péter 
képviselő által már volt szó a kopjafák felújításáról. Az ügyben az intézkedés megtörtént. 
Elmondta, hogy beszélt az erdészettel, a 6 darab 3 méteres faanyag el is lett szállítva az akkori 
döntés alapján Ács Lászlóhoz, ahonnan Végh Sándor műhelyébe fog kerülni, ez 45.263 Ft-ba 
került. Lehet, hogy a faanyagból marad vissza, akkor azt majd félre lehet tenni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy szerinte érdemes lenne az évenkénti 
költségvetésbe beépíteni ezeknek a kopjafáknak a kezelési költségét, mivel ez nem egy olcsó 
dolog. Ezeket évente át kellene kenni ahhoz, hogy az állapotukat meg tudják őrizni, most is 
azért mentek tönkre, mert nem voltak kezelve. Csak ami a szoborkertben van, az kifogástalan 
állapotú. Végh Sándor felajánlotta, hogy ha az anyagot biztosítják, ő lekeni, vele érdemes 
egyeztetni, hogy a többi kopjafát is vállalja-e, és figyeli-e, mikor szükségessé válik a kezelés.

Rabb Gvőzőaé polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen Pál Csaba képviselő 
jelezte, hogy a régi színpad nincs jó állapotban, ezért Nagy Róbertnál a nagy színpadból le lett 
vágva egy rész. Ez egy erős, fémkeretes színpad, ugyanabban a méretben, mint az előző volt,
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ez a Pitefesztiválon már használható is lesz, de már az ünnepségen, augusztus 20-án is ezt 
használták, és bevált.

Elmondta, hogy Dr. Jusztinger János alpolgármester jelezte neki a legutóbbi testületi ülés óta, 
hogy a Hömvék 40. szám alatti épület teraszának sarka le fog dőlni. Az egyik bérlő 
felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzattól kap anyagot, ő hajlandó elvégezni.
Merk Zsolt, a Kft. ügyvezetője felmérte a helyszínt, körülbelül 2.000 Ft költségre lehetett 
számítani, ezért a lakó megkapta az anyagot és el is kezdte a munkát azonnal. Cementet, 
homokot és sódert kellett vinni, a munkálatoknak pedig vége, a sarkot megcsinálták.

Az uszoda ügyével kapcsolatban is szerette volna tájékoztatni a képviselőtestületet. 2016. 
június 21. napján kapott egy levelet, akkor zárult le a beadás határideje, akkor bontották a 
borítékokat. Felsorolta, hogy kik azok, akik jelentkeztek, ezek a következők: a Szabadics 
Építőipari Kft. Szombathelyről, az O és R Építőipari Kft. Sellyéről, a Primogen Kft. 
Budapestről, a Water Solution Kft. Tolnából, még két másik budapesti építőipari cég. A 
pályázat 368.271.737 Ft-ra (plusz az ÁFA) van kiírva.

A lakosságból többen jelezték az elmúlt időszakban, június végétől azt is, hogy az ivóvíz 
minősége rossz. Ez ügyben megkeresték a DRV 2rt. üzemeltetőt.

2016. július 5. napján levél érkezett az MNV Zrt-töl a volt vízitársulati irodaház kapcsán, amit 
a Magyar Állam tulajdonából szerettek volna megvenni. A levél lényege az volt, hogy a 
kérelmüket továbbították, és hogy á tulajdonba adásról a Kormány fog dönteni. Egy évben 
egyszer, legfeljebb kétszer van ilyen kormánydöntés, hogy tulajdonba adnak-e egy ingatlant, 
de az MNV Zrt. döntése alapján kerülnek a listára az adott igények.
Ehhez a témához kapcsolódik a közfürdő is. Erről küldött egy levelet a képviselőknek. 2015 
nyarán kellett beadni a közfürdőkre a pályázatot. Abból a megfontolásból adták be a 
pályázatot, hogy ott, ahol a közmunkások dolgoznak, legyen egy ilyen lehetőség. Sajnos nem 
tudták megszerezni a tulajdonjogot az ingatlanra, ezért arra ezt a pályázatot nem lehetett 
benyújtani. Szorított az idő, ezért másik helyszínt jelöltek meg, szerencsére Komlóról meg is 
kapták az engedélyt, így lett a kijelölt hely a mázsaház (volt vásártérnél). A munkálatok már 
el is kezdődtek. A körlevelet a képviselőknek tudomásulvétel szempontjából küldte ki, mert 
ehhez kapcsolódik a mosodák kérdése is: szeretnének egyet kialakítani abból is. A helynek 
van egy nyitott terasz része, az alkalmas volna ezeknek a mosodáknak a kialakítására.

2016. július 6. levél érkezett az önkormányzat részére, hogy Sásd városa nyert a napközis 
Brzsébet-táborra 414e. Ft-t, a pályázatot a Család- és Gyermekjóléti Központ valósította meg, 
ezúton is szerette volna megköszönni Babodi Adrienn vezetőnek a munkát. A tábor július 25- 
től július 29-ig tartott. A gyerekek elmeitek a Balatonhoz, kirándultak Felsőegerszegen, 
összességében az egész program remekül sikerült, a gyerekek nagyon élvezték.

2016. július 13-án megkapták a volt vízi közmű társulati épület kulcsait a Kossuth Lajos 
utcában. Sajnos egyből másnap nagy vihar volt, és egy fenyőfa a telekről rádőlt a szomszédok 
gyümölcsfáira, ezért az ottani fát kivágatták.

A Pedagógiai Szakszolgálat tetőszerkezete nagyon régóta problémás volt, ezért levelet kellett 
írni ebben az ügyben is. Július 7-én Páva Péternek, a tankerület igazgatójának írtak, abba a 
levélbe a korábban vállalt egy millió forintos összeget is beleírták. Pár héttel később kaptak 
egy telefont, mi szerint megköszönték a felajánlást, a munkákat meg fogják csinálni. 
Augusztus elején láthatóan el is kezdtek dolgozni. Többszöri telefonos egyeztetés után éppen
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a testületi ülés napján tettek nála személyes látogatást, Dr. Kajdon Béla jegyzővel együtt 
fogadták őket. Megkapták a megállapodást, azt az ülésre is elhozta magával.
Ebben az áll, hogy a Sásd Város Képviselő-testülete által korábban meghatározott egy millió 
forintos Összeget a munkálatok befejezése után számlázzák csak, mert a testület kérése is az 
volt, hogy csak a munka elvégzése után utaljanak.

2016. július 20-án rendkívüli ülés volt a GYEP pályázat, Roma Kisebbségi Önkormányzat, a 
Támogató Szolgálat, az idősek napközbeni ellátása, a határozati döntések alapján történt 
elhelyezkedések miatt. A Támogató Szolgálat a volt adósok helyére került. A Kft-nk 
kimeszelt, megjavították a tetőt, így az idősek a hátsó részt is birtokukba vehették. Mindenki 
kifejezte köszönetét. Ekkor határozták el, hogy sportpályázatot is benyújtanak, és a 
játszóterekkel is foglalkoznak. Ezekkel kapcsolatban máris tettek intézkedéseket.
Egy előző testületi ülés során megegyeztek, hogy a Fáv András utcában a játszóteret Varga 
Imre lefesti, ha biztosítják számára a festéket. Merk Zsolt ügyvezető azóta felmérte az 
állapotokat, és árra jutottak, hogy ne csak a Fáy András utcában legyenek lefestve a játékok, 
hanem a város többi játszóterén is. Ez összesen egy körülbelül 30e. Ft-os tétel lenne. A 
sportpályán egy közmunkás dolgozik a játszótér lefestésén, és a deák téri játszótér eszközeit is 
indokolt lefesteni. A képviselőtestület egyhangúlag tudomásul vette az intézkedést.

Rabb Gvőzőné polgármester ehhez még hozzáfűzte, hogy a lakosság által jelzett 
problémákat a játszótereken már javítják, ami balesetveszélyes volt, azok megoldódtak, a 
hiányzó homokot és gyöngykavicsot pedig a napokban Jáger György hozza. A Fáy András 
utca játszóterén, a temető felé a kerítést kiépítették, és mivel felkerült a korlát, most már attól 
sem kell tartani, hogy a kisgyerekek a garázsok felé ki tudnak szaladni az útra.

Elmondta, hogy 2016, július 25-én érkezett egy levél, mi szerint július 27-én a DRV Zrt. 
Önkormányzati Kommunikációs Osztályvezetője és munkatársa ellátogatna a sásdi 
önkormányzatra. Az látogatás oka az volt, hogy a DRV Zrt. megszünteti az ügyfélszolgálatot 
Sásdon. Ezzel kapcsolatban azonnal kifejezte egyet nem értését ő is és Dr. Kajdon Béla 
jegyző is. A DRV Zrt. munkatársa azt mondta, írásban is megküldték erről a döntést, hogy 
szeptember 1-től megszűnik az ügyfélszolgálat. Legközelebb Dombóváron elérhetőek, a 
Hunyadi tér 2. szám alatt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a DRV Zrt. a költséghatékonyság és a takarékosság 
jegyében tette meg ezt a lépést. A tevékenysége és működése jogszabály által meghatározott, 
külön hatóság által jóváhagyott működési engedéllyel rendelkezik, és azt köteles betartani, 
ami az ő működési engedélyében van. Saját üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, amit 
csatolnia kellett mellékletként a működési engedély kérelméhez Sásd város esetében, és abban 
sem szerepelt ügyfélszolgálati iroda.
A jogszabály nekik kedvez, mert kimondja, hogy kötelezően 2Ö.ÖÖÖ fő fogyasztói körhöz 
tartozik ügyfélszolgálati iroda, ezért van az most Dombóváron, mert így éri el a körzet ezt a 
létszámot. Máshol, például Tamásiban, fiókok vannak, Sásd sem fért bele a létszámba, így a 
sásdi gyakorlatilag egy kirendeltségként, információs pultként üzemelt. Ezt gyakorlatilag saját 
hatáskörben döntötték el, az üzemeltetési szabályzatban Sásd nem is szerepelt, már akkor is 
ügyeltek erre, tehát Sásdnak nincs mire reklamálnia, a jogszabály sem a várost támogatja. Ez 
egyértelműen barátságtalan lépés részükről. Minden közszolgálati céget felszólítottak már 
arra, nem csak a DRV Zrt-t, hogy a költségeket úgy csökkentse, ahogy tudja, ennek 
eredményeként a sásdi ügyfélszolgálat megszűnik. Arra is hivatkoztak, hogy kevés az ügyfél, 
de ez sem volt teljesen igaz, hiszen nagyon sokan vették igénybe az ügyfélszolgálat 
támogatását. A legnagyobb probléma, hogy most Dombóvárig kell mennie a lakosságnak
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ezért. Sajnos tudomásul kell venni, hogy a városnak nincsenek jogi eszközei ahhoz, hogy ezen 
változtatni tudjon.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy szeretné még tájékoztatni a DRV Zrt. kapcsán 
a képviselőket arról, hogy a Dózsa György utcában hamarosan elkezdődnek a vizes 
karbantartási munkák, aláírták a megrendelést, a munkának e szerint 2016. december 31-ig 
kell elkészülnie. A Kossuth Lajos utcában is ki lesz cserélve a vezeték 210 méteres szakaszon, 
erről már év elején is volt szó, ennek a költsége 6.092.000 Ft, a Dózsa György utcában 140 
gumimembránt fognak kicserélni, ennek a költsége 3.852.000 Ft, és szintén ebben az utcában 
három ólmozott bekötő vezetékek kiváltása, annak a költsége 572.000 Ft.

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy értesítik-e az önkormányzatot a 
konkrét napokról, amikor dolgoznak? Nyáron többször volt vízhiány a környéken, és ha 
dolgoznak, akkor sem lesz víz, ezért jó lenne előre tudni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy kötelességük előre jelezni a tervezett karbantartási 
munkákat, de ezt egyébként eddig mindig megtették.

Pintér Gábor képviselő 16:38 órakor megérkezett a testületi ülésre.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok jelezni szerette volna, hogy a városban az 
egyik akna beszakadt, a vasfedél ketté van repedve, ezt a DRV Zrt-nek is jelezték. A DRV 
Zrt. akkor azt válaszolta, hogy meg lesz javíttatva, de egyébként „kibír még egy embert”. A 
nyílás akkora, hogy egy kerékpár majdnem bele tud csúszni. Megint kellene szólni, 
megrendelni ezt a munkát is, mielőtt nagyobb baj nem lesz. Nem csak a törés baj, hanem az 
is, hogy aknafedél alá van mosva, nincs alátámasztás körülötte, és Csak akkor veszik észre, ha 
valaki egyszer majd eltűnik benne.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Petőfi utcát is jelezték a DRV-nek, ahol 
csőtörés volt, Bódog Tamás két levelet is írt nekik, de a mai napig nem csinálták meg azt a 
részt. Most megír akkor egy harmadikat is.

Elmondta, hogy július végén nála járt Gadámé Somogyvári Mariann képviselő, a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat alelnöke, hogy lemond tisztségéről. Augusztus 9-én volt a Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat következő testületi ülése, ahol a soron következő emberek 
listáján mentek lefelé, de senki sem vállalta el, míg el nem jutottak Orsós Antalhoz, Sásd 
Gárdonyi Géza utca 90. szám alatti lakoshoz, aki vállalta, ezzel ő lett az alelnök is.

Augusztus 5-én érkeztek Sásdra a lengyel gyerekek. Nagyon jól érezték magukat Sásdon is, a 
Balatonon is, és legfőképpen Pécsett. Találkozott a mögilany-i igazgatóval és a kísérő 
pedagógusokkal. Az igazgató úron keresztül a polgármester is üdvözletét küldte a testületnek, 
és sajnálatát fejezte ki, hogy a sásdialc nem látogatják meg őket szeptemberben, amiről szó 
völt régebben. Azóta a látogatás tervezet időpontja áprilisra módosult. A lengyelek nagyon 
szépen megköszönték a vendéglátást, és jövőre a sásdi gyerekeket várják Lengyelországba.

Augusztus 10-én Sásdon jártak a Virágos Magyarország pályázat miatt bejárásom többek közt 
á paksi önkormányzat részéről, mindent megnéztek. A közmunkások szorgalmasan söpörtek, 
kapáltak, ami nagyon tetszett nekik. A paksi hölgy megjegyezte, hogy ez nagyon szép, és 
hogy ő is tudja, hogy milyen nehéz egy kisvárosnak közmunkásokkal virágosítani, de Sásd 
nagyon rendezett, és az intézmények előtt a virágok is szépek. Elmondta, hogy a
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közmunkásoknak is szeretné megköszönni azt a két-három napot, amikor különösen nagy 
szorgalommal dolgoztak.
Augusztus 17-én meglátogatta a szigetvári tankerület vezetője, Kalanáti Attila és vele érkezett 
Kocsisné Walter Ilona, járási tankerületi igazgató. A lényeg az volt, hogy januártól fel kell 
állniuk, legkésőbb akkor az új központosításnak egyenesbe kell állnia. Szóban annyit jeleztek, 
hogy Kocsisné Walter Ilona továbbra is szeretne maradni, de nem tudni, hogy ez így lesz-e. A 
testület régebben már döntött arról, hogy ha a Gyerekesély pályázat nyer, akkor az irodára 
igényt tartanának, de ez a megbeszélés csak szóbeli volt, így a jövőre nézve nem tudni, mi 
lesz pontosan. Jelezte nekik, hogy ha igényük vagy kérésük van, azt írásban jelezzék, de ilyen 
eddig nem érkezett.

Augusztus 18-án meglátogatta a Pécsi Szakképzési Centrum Sásdi Vendéglátóipari 
Szakképző Iskolájának úi igazgatója. Kovács Zsuzsanna is, aki üdvözölte a képviselőtestületet 
is. Kovács Zsuzsanna jelezte, hogy szeretnének ugyanúgy részt venni mindenben, a 
Pitefesztíválon is ott lesznek.

Augusztus 17-én és 19-én, szerdán és pénteken hatalmas felhőszakadások voltak Sásdon, 
kaotikus állapotok alakultak ki. A Család- és Gyerekjóléti Központban (Arad utca 1.) nagyon 
nagy leázások voltak, a tankonyhánál tíz-húsz cserép lecsúszott, amit aztán a következő héten 
rendbe hoztak, de a tető még így is nagyon rossz állapotban van, a cserepek repedezettek, 
elavultak.
A csapadékvíz-elvezetés is nagy problémát okozott a Szent Imre utcában, a lakosság részéről 
több bejelentés is érkezett, ezért a viharokat követő hétfőn a munkások elkezdték kitisztítani a 
csatornákat. Hatalmas mennyiségű törmeléket szedtek ki. Az Attila utca és a Kaposvári út 
találkozásánál is problémák voltak, teraszokon állt a víz, de ez meg lett oldva, most már 
elfolyik, de még nem tökéletes. Merk Zsolt ügyvezetővel együtt kimentek és megnézték több 
ízben is, hogy mit lehetne tenni. Árajánlat még nincs, csak körülbelüli összeg, de ha az ottani 
árkokat gépekkel teljesen megcsinálnák, az egy 100.000 Ft-os tétel lenne. Merk Zsolt azt 
mondta, hogy annyi mederlapot legyártottak már, hogy ha közvetlenül a járda mellett 
kiraknák, akkor még autóval is meg lehetne ott állni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester ezzel kapcsolatban szerette volna jelezni, hogy a Fáy 
András utcában szintén, már egy kisebb esőzés során sem folyik el a víz a társasházak 
árkaiban. Mivel egy adott társasházról lefolyó víz mindig egy másik társasháznál kerül 
kivezetésre, ezért a probléma is mindig másnál jelentkezik, de ezek a csatornák közterületen 
vannak, ezzel is valamit kezdeni kell, még a lépcsőházakban is állt a víz.

Rabh Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy szavazzanak a Kaposvári út és az 
Attila utca vízelvezetésének megoldásáról körülbelül 10Ö.000 Ft költségkereten belül.

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
125/2016. (IX.Ö1,) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete polgármesteri 
javaslat alapján hozzájárul a Kaposvári út és az Attila utca 
vízelvezetésének megoldásához és az árok kikotrásához lOOe Ft 
költségkereten belül.

Határidő: folyamatos, december 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Gárdonyi Géza utcában is a csapadékvíz
elvezetés már hosszú évek óta probléma, mert ott mindenki feltöltötte az árkát. Már többször 
végigjárták azt a területet, legutóbb is ágakkal, lenyírt füvei volt feltöltődve. Szerinte levelet 
kell írni az ott lakóknak, hogy állítsák helyre, mert eddig mindig az Önkormányzat vállalta a 
költségeket, pedig az ott lakók miatt alakult ki a helyzet. Megkérdezte erről a képviselők 
véleményét is.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a Gárdonyi utcának, ha 
északra nézünk, akkor a bal oldalának szakasza csak a lakótelkekről elfolyó vizet gyüjtené. 
Elfolyó víz nincs, mert ami a Diófa utcából jön le, az át van vezetve Szőke Béla sásdi lakos 
telke környékén a túloldalra. így viszont a telkekről kifolyó vizet gyüjtené csak, ami átfolyik 
az úton, a túloldalon pedig egy betonárok van, aminek győznie kellene az elvezetést.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy nem győzi el, az alsó árok sem, különösen 
felhőszakadáskor. Ott van a legnagyobb probléma, ahol még árok sincs, ott a kocsibejárókon 
hömpölyög a víz.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az sem lenne megöldás, hogy 
egy gép végigmegy az árkon, és kikotorja, mert ott autóbeállók vannak. A 15Ó méteres 
szakasz kitisztítása után pedig a vízelvezetés még mindig problémás, mert a vízgyűjtő utána 
még mindig ott megy el.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ha arra vezetnék el, amerre lejt az utca, akkor a 
buszmegálló lenne akadály, előtte árkot kéne csinálni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a buszmegálló alatt 
valószínűleg van egy áteresz. A Diófa utcai munkák során találtak másik buszmegállónál is 
60 cm-es átereszt.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy szerinte a Gárdonyi Géza utcában ilyen nincs.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy akkor az Orgona utca és a 
Gárdonyi Géza utca találkozásánál kell majd átvezetni, de az az árok sem biztos, hogy elbír 
ennyi vizet.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy hamarosan vízzel kapcsolatos szakemberek és 
építőmérnökök érkeznek a városba. Javasolta, hogy velük nézessék meg, mert ezt szabályozni 
kell.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy első körben a lakóknak kellene levelet küldeni, 
és felszólítani őket, hogy a leveleket, ágakat és egyebeket ne az árokba tegyék, ne töltsék fel.
A Móricz Zsigmond utca végéből is érkezett jelzés, azt a helyet is meglátogatták és 
megvizsgálták Merk Zsolttal. Az ottani keskeny árkot benőtte a gaz, a bokrok. Közmunkások 
lettek oda kirendelve, de sajnos kevés a férfi közmunkás, ezért lassan jutnak el oda. A 
hömyéki temető környékéről is érkezett jelzés, hogy rossz az árok és a vízelvezetés, de nincs 
annyi ember, amennyi szükséges lenne ezekhez a munkákhoz.

Megköszönte az augusztus 20. napi ünnepségen jelenlévőknek a részvételt. Nagyon szép 
ünnepség volt; délelőtt szentmise volt, majd Rab-Kováts Éva grafikus kiállítását nyitották 
meg. Külön megköszönte Maksay Zsuzsának azt a szakmai felkészültséget, és azt a tudást, 
amivel ezeket a képeket elemezte, valamint az ÁMK-nak is megköszönte a helyszín 
biztosítását. A kiállítás a Pitefesztiválig megtekinthető. A nap további részében délután a 
gyerekeknek játszóházat biztosítottak, aztán motoros bemutató volt, a nap végén pedig 
Thequila zenéjére szórakoztak a résztvevők. Nagyon sokan voltak, de semmi probléma nem 
adódott a rendezvényen.

Augusztus 23-án Sásd zászlajával részt vettek a Totalitárius Diktatúrák Áldozatainak Európai 
Emléknapján, az emlékmeneten, Budapesten. A kormany.hu weboldalon több képpel 
szerepeltek is. Az emlékmeneten személyesen üdvözölték Rétvári Bence parlamenti 
államtitkárt; Megköszönte képviselőtársainak a részvételt.

Augusztus 24-én a Magyar Államkincstártól érkezett egy levél, melyben tájékoztatták, hogy a_ 
csapadékvíz-elvezetési pályázatot döntésre terjesztették elő, tehát a pályázatot elfogadták.

Augusztus 27-én volt az Európa Nap - Kispályás Labdarúgó Kupa Hosszúhetényben. Mivel 
Sásd az Európa Park tagja, ezért Urvald Péter képviselővel úgy érezték, illene egy 
focicsapatot felállítani. A rendezvényről nem a legjobbak voltak a visszajelzések, 
szervezetlenségre, összevisszaságra panaszkodtak a résztvevők. Sásd városa ezeken a 
rendezvényeken Franciaországot képviseli, pontozásban harmadikak lettek, csoportban 
negyedikek.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a költségek és az eredmények fényében a 
következő években azért érdemes átgondolni a részvételt ezeken a rendezvényeken.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a KEHOP szemléletformálási pályázat 
keretem belül egy együttműködési megállapodást kötöttek a Mecsek-Völgység-Hegyhát 
Egyesülettel.

Augusztus 24-én megbeszélést tartottak a szeptember 17-én esedékes Bor- és Pitefesztiválról, 
amelyre már kiküldték a meghívókat. Délután négy órára várja a képviselőket az ünnepélyes 
testületi ülésre, mely során kitüntetéseket fognak átadni, de egyébként egész nap várja a 
képviselőket a programokon is. A rendezvényre érkezik Körösfö delegációja. Pontos választ 
még nem kapott, hogy kik jönnek, de az igazgató úrral beszélt, ő és a tánccsoport 
mindenképpen jönnek, de várják a település új polgármesterét és képviselőit. Csütörtökön este 
érkeznek, és családoknál lesznek elszállásolva, tehát három éjszakát Sásdon töltenek.
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Pénteken Pécs a program, szombaton a Pitefesztiválra mennek, vasárnap az ebéd pedig a 
tankonyhán lesz, amire a képviselőtestületet is szeretettel meghívta.

A Kossuth utca 1. szám alatti ingatlannal kapcsolatban a testület egy korábbi ülésen úgy 
döntött, hogy ott helyezik el a falugazdászokat. Túrós Izabella jelezte, hogy csak a jövő héten 
tud menni, hogy megnézze az irodát. Merk Zsolt közben jelezte, hogy az YPulyka is szeretne 
maradni jövő év tavaszáig,

Merk Zsolt és a munkások ki lettek küldve Magyarhertelendre. A fűnyírás, karbantartás 
megtörtént, de nagyon sok a falevél, amivel nem lehet mit kezdeni, több éve gyűlnek. 
Elégetni nem lehet őket, mert túl közel vannak a fák.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy meg kéne vizsgálni a jógi 
lehetőségeket, hogy elindulhasson az elbirtoklási eljárás, mert másképp nem fogják tudni 
rendezni annak az ingatlannak a sorsát.

l)r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ennek utánajárt, egyeztetett, beszélt illetékesekkel, 
de ez nem járható út. Nem lehet elbirtokolni, mert nem felelnek meg a jogszabályi 
feltételeknek,

Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, miért elbirtoklásról van szó, hogy ha 
ráépítettek?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy azért, mert egy 1 m2-es területen ráépítettek a 
szomszéd telkére.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ez a kis rész is probléma, 
mert mikor be akarnak adni egy felújítási pályázatot, akkor sosem kapnak majd az ingatlan 
tulajdonosaitól beegyező határozatot, mert nagyon sok a társtulajdonos.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ő nagyon szívesen megnézi, jogilag 
hogy áll ez a dolog.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy szerinte derítsék ki pontosan, kik még a 
társtulajdonosok, és javasolta, hogy a képviselőtestület bízza meg Dr. Jusztinger János 
alpolgármester urat, hogy a magyarhertelendi ingatlannal kapcsolatos ügynek járjon utána, és 
a következő testületi ülésre hozzák önálló napirendi pontként.

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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
126/2016. (IX.01.) KTH, számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 
javaslatára felkéri Dr. Jusztinger János alpolgármestert a 
magyarhertelendi ingatlan tulajdonosi viszonyának és az 
értékesítéssel kapcsolatos eljárások lehetőségének vizsgálatára.

Határidő: folyamatos, december 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy már szerepel a költségvetésben, hogy á 
rendőrség épülete és a Család- és Gyermekjóléti Központ, tehát az Arad utca 1. számára 
problémát jelent a villámelhárítás. Kértek árajánlatot Koller Zoltántól, e szerint 782.4Ö0 
forintba kerülne a munka a két ingatlanon, ez tartalmazza a villámelhárítót, a szabványossági 
jegyzőkönyvet, villámvédelmi jegyzőkönyvet. Ez már előkészítésben van, ezért még egy 
ajánlatot be fognak kérni, mivel ez a munka elég sürgős.

Augusztus 31-én járt Nagy Csaba Megyei Közgyűlési Elnök Úrnál, hogy egyeztessen a 
következő fontos TOP pályázatról. Ez a pályázat most az Arad utca 1-re vonatkozik. Nem 
külön úgy, hogy Védőnői Szolgálat és Idősek Napközi Otthona, hanem Energetikai 
Pályázatként szeretné beadni a pályázatot 90m. Ft-ra. A pályázat tartalmáról Dr. Kajdon Béla 
jegyző fog részletes tájékoztatást adni.

Pr. Kaidon Béla jegyző átvette a szót. Elmondta, hogy az hivatali dolgozók közt személyi 
változások történtek. Mihályi Péterrel a munkaviszony közös megegyezéssel megszűnt, ezért 
2016. szeptember elsejével helyére Rab Norbert sásdi közgazdász lett felvéve, határozott 
időre, a Munka Törvénykönyve szerint. Fő és kizárólagos feladata a pályázatok előkészítése, 
menedzselése, végrehajtása lesz, ez ügyben már dolgozik is. A másik személyi változás Tollár 
Mónika távozása, aki anyai örömök elé néz és szeptember közepétől szülési szabadságra 
megy, helyét Hompola Júlia veszi át. Júlia több mint két éve az önkormányzaton dolgozik Dr. 
Papp Leila mellett, az ő ajánlásával vették át, így mostantól ő írja az ülések jegyzőkönyveit.

Az uszoda kérdésével kapcsolatban elmondta, hogy az elektromos kábelfektetés megtörtént. 
A Kossuth és Petőfi utca sarkáról a kábel fold alatt el lett hozva. Megrendelték a 
szennyvízleállást is, de a DRV Zrt. még nem intézkedett. Bízik benne, hogy ha a 
közbeszerzési eljárás elindult, vannak már pályázatok, és ajánlati kötöttség is ván, akkor á 
felek is komolyan veszik majd a kérdést.

A polgármesterasszony meghívást kapott szeptember ötödikére, hétfőre, Szigetvárra, a Zrínyi 
Miklós halálának 450. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségre. Koszorúzni is fognak.

A Kistérség irodája el lett adva, erről a testület korábban már hozott döntéseket. Sajnos az 
első körben meghirdetett irodaházat nyilvános liciteljáráson belül először nem tudták eladni. 
Az induló ár 8m. Ft volt, 7m. Ft-ra kaptak ajánlatot az Ács és Társa Kft-től, ezért a Társulási 
Tanács az ülésén eredménytelennek nyilvánította a pályázatot, azonban úgy döntött, ismét 
meghirdeti, és amennyiben nincs jobb ajánlat 7m. Ft-nál, akkor felhatalmazták Gelencsér 
öábor elnök urat, hogy eladhassa ennyiért az ingatlant. Ez meg is történt, mert második 
körben sem kaptak más ajánlatot, csak az Ács és Társa Kft-től, így nekik lett eladva az
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ingatlan, a szerződést már készítik. Szeptember 30-ig kell birtokba adniuk, ezért elkezdtek 
kipakolni. Az immár az önkormányzat tulajdonában álló Kossuth utca 1. szám alatti 
ingatlanba hordják át folyamatosan az iratokat és bútorokat.

A Vizitársulat részéről kaptak egy írásos kérelmet Bregó János igazgató aláírásával ezzel 
kapcsolatban kérte a testület jóváhagyását, kérdezte véleményüket. Bregó János a levelében 
elmondta, hogy még nem tudnak kiköltözni, még rengeteg iratuk van, a végelszámolás még 
nem fejeződött be, így kérte a tisztelt testületet, hogy még három hónapig maradhassanak az 
ingatlanban térítésmentesen.

Rabb Győzőné polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy két helységről van szó.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy ez magába foglalja-e a fűtést is? Mert 
ezzel lehet probléma.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy Bregó János legelőször szóban azt mondta, hogy 
azért van szó két helyiségről, mert ebből egy beláthatatlan ideig iratok tárolására, raktározásra 
kellene, egy pedig néhány hónapig -  és ebben a tél is benne lehet -  iroda céljából. Ők a hét 
néhány délelőttjén ott dolgoznának.

í)r. Kaidon Béla jegyző azt javasolta, hogy mivel három hónapról vólt szó, ezért november 
3Ö-ig hagyják el az épületet, különben a fejlesztési tervek megvalósulását gátolja a jelenlétük.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Bregó János kérelmét fogadják el, 
majd az épületet a megbeszéltek szerint az ott dolgozók november 30-ig hagyják el.

Megkérdezte ván-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 Önkormányzat Képviselő-testületének 
127/2016. fIX.01.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja Bregó 
János kérelmét. Ennek alapján a Vízitársulat térítésmentesen 
2016. november 30. napjáig használhatja a Kossuth utca 1. szám 
alatti volt irodaházukat. Ezt követően kötelesek az általuk 
használt ingatlan részt birtokba adni.

Határidő: november 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az Egészséges Ivóvíz pályázatnál megkezdődött a 
vagyon üzembe helyezési eljárás. Kishajmás, Mindszentgodisa, a Sásd-Palé összekötő és a 
vázsnoki rendszer teljesen kész, és egy külön eljárásban üzemeltetésben át is adták, a vagyon 
aktiválása folyamatban van, és külön megállapodással térítésmentesen az önkormányzatok 
tulajdonába fogják adni a törvényi rendelkezések és a szerződések alapján. Viszont 
mindenkinek kötelessége lesz külön, a szolgáltatón keresztül az üzemeltetési engedélyt 
megszerezni.
Sásdon az új technológia beépítése elindult, eddig ugyanis a DRV Zrt. szoftverei nem voltak 
kompatibilisek ezzel a víztisztító technikával. Ez megoldódott, az új vastalanító már megy, a 
napokban az ammóniamentesítő is el fog indulni, és az új víztározót is hamarosan elkezdik 
használni.
A kivitelező felé újra ki kellett adni a jótállási garanciabiztosítékot, mert október végéig 
mindenképpen változások, eredmények kellenek, mert még a pályázati pénzeket sem küldték 
meg, több millió Ft hiányzik, ezt megelőlegezték, de ennek feltétele, hogy pénzügyileg és 
műszakilag ezt a beruházást lezárják.

A TÓP-os pályázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy a csapadékvizes már befogadásra 
került, a közreműködő szervezet az Államkincstár. Az előkészítést a Megyei Önkormányzat 
Hivatala végezte.

Az Arad utca 1-re vonatkozó Energetikai Pályázattal kapcsolatban a testület május 19-én, a 
77/2Ö 16-os határozat értelmében a támogatási kérelem benyújtásáról már döntött, azt 
szeptember végéig kell benyújtani, de kiderült, hogy előbb az energetikait kell beadni, hogy 
utána nekücezdhessenek a felújításnak. A testületi határozatban első helyen az Arad utca 1. 
szerepel, ezért erre fókuszált a polgármesterasszony elsődlegesen, és erre ígéret van 90m. Ft- 
ra. Az Investment Kft. a pályázat előkészítését megkezdte, a mérnöki munkák folynak. Volt 
egyeztetés, amiből több dolog is kiderült. Például az, hogy a tetőhöz nem lehet hozzányúlni, a 
pályázat csak azzal enged dolgozni, amivel hőt, energiát lehet megtakarítani.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy figyelni kell rá, hogy az 
előző akadálymentesítéses programnál energetikai munka is volt, annak még nem járt le az öt 
éves fejlesztési-fenntartási kötelezettsége, azt ne cseréljék ki.

í)r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy erre visszatérnek. Folytatta az egyeztetés során 
kiderült negatívumok felsorolását. E szerint a tetőszerkezetet, ami nagyon rossz, ebből a 
pályázatból sem lehet megcsinálni. Erre jövőre, áz átalakítási pályázat során lehet mód, há 
már a hőtechnikai szabványnak megfelelő lesz az épület.
Az épület be lesz csomagolva, szigetelve, emellett fűtéskorszerűsítés is lesz, mert a pályázat 
előírja: kettő darab faelgázosító kazán lesz beállítva.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy kérni kellene róla referenciát, 
hogy hogyan működik, van-e valakinek ilyen a környéken, mert abban a fa, ha nem szabvány 
alapú, akkor a dolgozók sokat fognak vele szenvedni.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ennél a kazánnál csak teljesen száraz fával lehet 
dolgozni, frisset nem.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy a napkollektoros módszerrel nem 
lehet-e dolgozni? Ahhoz a tetőszerkezetet át kéne alakítani, mert súlya van, ezzel a tetőt meg 
lehetne erősíteni.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt nem bírja el a pályázat. Akadálymentes WC-ket 
is ki kell alakítani az épületben lévő mind a három szervezetnél, mert a jelenlegiek közül 
olyan is van, ami működési engedélyt se fog kapni jelen állapotában. Hiányzik az 
akadálymentes közlekedés is, amit a tervezők majd megcsinálnak. Az összes ablakot is ki kell 
cserélni.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke megkérdezte, hogy 
ez utóbbit nem zárja-e ki az előző pályázat?

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az üvegezést kell megváltoztatni. Már nem 
kétrétegű kell, hanem három. Ha 2011 előtt volt a legutóbbi beruházás, akkor nem lesz belőle 
gond, de ennek még utánanéznek, de az ablakokkal addig is dolgozni kell, mert hőmérések 
lesznek. Ez egy nagy épület, három szervezet van benne, hét tulajdonossal rendelkezik, és a 
szabvány megmondja, hogy az épület energetikájának hogyan kell működnie. Ez jövőre meg 
is valósulna.
Sajnos a Kossuth utcában a középiskola épületének energetikai felújítása a TOP pályázatból 
nem megvalósítható. Kizárja a felhívás, mivel a vagyonkezelő a Pécsi Szakképzési Centrum. 
Viszont az országos kiírásra a Szakképzési Centrum tudna pályázni, de nem konkrét 
épületekre, hanem intézményekre összevontan, többek közt a sásdira is. A 
polgármesterasszonnyal meg fognak fogalmazni egy levelet, hogy szorgalmazzák és 
kezdeményezik, hogy ebbe a csomagba tegyék be a sásdi épületet is, mivel elég rossz 
állapotban van.

Mátvásné Dr, Berthe Krisztina, a Bm. Kormányhivatal képviselője távozott az ülésről, 
előtte megköszönte a lehetőséget a részvételre. További jó munkát kívánt.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Szent Imre utca 14. szám alatt is az energetikát 
kell megcsinálni először, de az mindenképp átcsúszik a jövő évre, amire oda kell figyelni, 
mert a koncepciók szerint jövőre minden pályázatot be kell adni, és utána már nem lesz kiírás. 
Tájékoztatta a testületet egy újabb pályázati lehetőségről, ami már megjelent, csak még nem 
lehet beadni: ez az úi GYEP-hez kapcsolódó infrastrukturális fejlesztés. Az új GYEP 
pályázatot augusztus 31. napjával beadták. Ha ez az új GYEP nyer, akkor lesz egy új, fontos 
felhívás. Annak kiegészítésére, az ottani szolgáltatások elősegítésére megjelent az 
infrastrukturális háttérre vonatkozó felhívás, ahol különböző eszközöket lehet vásárolni, 
felújítani. lOOm. Ft vissza nem térítendő támogatásról van szó, ebben lehet a Család- és 
Gyermekjóléti Központ működését biztosító vagy segítő ingatlanok felújítását is tervezni, de 
problémák merülnek fel. A KEIK iroda lehet, hogy ott marad a rendőrség mellett, ebben az 
esetben pedig nem újíthatják fel azt a részt, a Kossuth utca 1. szám alatti ingatlant pedig a 
Gyerekesély Irodájához kell felhasználni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a kis tornaterem mellett van 
egy felújított irodaépület.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy azt az iskola használja.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy az épület belső szárnya, ahol zenekari 
próbák voltak régen, ahhoz senki sem nyúlt, és nem is használják.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez akkor sem jó ilyen célokra, mert a város 
fejlesztési terveivel nem Összeegyeztethető, ott ilyen típusú létesítményt nem lehet létrehozni. 
Az elhelyezéssel van gond, ugyanis a GYEP iroda ahol lenne, csak úgy lehet felújításra 
pályázni, hogy ha az az épületrész, amit felújítanak, azt a GYEP programba is be lehet vonni. 
Ezt meg kell indokolni, szakmailag alátámasztani, mert szakmai tervet is kell készíteni hozzá. 
Tehát csak iroda önmagában nem elég. Pontosan ezért nem lehet a Kossuth utca 1. szám alatti 
ingatlant erre felhasználni, mivel az irattárként funkcionál, és a falugazdászokat is ott 
helyezték el. A KLIK iroda megfelelő lett volna.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy szerinte a TÉKA garázsait 
kellene átépíteni, annak az udvarát rendbe tenni, szigetelni. Ott megfelelőek lennének a belső 
terek is közösségi célokra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez nem rossz ötlet, de nagyón sok tulajdonosa van 
annak az épületnek, és így nagyon körülményes lenne a közös munka.

Székelv Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a tulajdonosok egyrészt 
többnyire sásdiak, másrészt a felújítások alkalmával is készségesek voltak. Amikor 
felkeresték őket korábban, mindegyikük hozzájárult, hiszen az ő vagyonuk nőtt ezzel,

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az Arad utca 1. szám alatti épület tetőjének 
megemelésével is esetleg a tetőtérben kialákíthatóak lennének irodák. Ezzel a tető kérdése is 
meg lenne oldva.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a födémmel lehetnek 
problémák. Mikor ő megnézte, nagyon régi típusú födémet látott, gyenge. Ezt meg lehet 
erősíteni, de az nagyon drága lenne.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a KLIK-nél négy helyiség van. Annak elégnek 
kéne lennie. A Család- és Gyermekjóléti Központ is ott van mellette. Szóban már jelezte 
feléjük, hogy hiába kérik, nem fogják tudni visszakapni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ott is ki kéne Cserélni a nyílászárókat, be kéne vinni 
a WC-t az épületbe, akadálymentesíteni, és korszerűsíteni a fűtést.
Van mód és lehetőség 15 személyes busz vásárlására is. Ebben most nem kell dönteni, ezek 
csak alternatívák. A szolgáltatásokhoz szükséges informatikai eszközök körében legfeljebb 20 
személy személyi számítógépének vagy laptopjának beszerzése is támogatható. Mivel ezeket 
á dolgozóknak lehet beszerezni, ezért 8 főről van itt szó.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ez járás szintű program, a 100m. Ft oda 
lett elosztva, amiből nem gondolja, hogy Sásdnak a 100%-át fel kéne használnia.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az előző pályázatnál is ezen 
kaptak össze a települések. Valamilyen szintű egyeztetést le kell velük folytatni, de azt egy 
szakmai terv után kellene. Nem Sásdra találták ki a teljes fejlesztési részt. A felújítási rész a 
sásdi ingatlanra vonatkozik, de a teljes forrást nem lehet erre lekötni, mert a településeken is 
szeretnének a szakmai megvalósítók eszközöket kapni. Ami a szakmai megvalósításhoz 
okvetlenül szükséges, azt állítsa Össze egy szakmai stáb.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pályázatnak akkor van értelme, ha a hivatal 
csinálja meg, mert közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni, műszaki tanulmányokat kell 
készíteni. Ez Sásd Város Önkormányzatának pályázata, ez infrastruktúra beszerzésre 
vonatkozik. A működtetési költség és teher is Sásd önkormányzatát fogja terhelni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ezt nem a hivatalnak kell 
megvalósítania, mert ez egy szakmai program és szakmai pályázat. Nehezen akarták kiadni a 
támogatást, de rájöttek, hogy vannak térségek, ahol szükséges, és az infrastruktúrát is szintre 
kell hozni. Pont Sásdon már van sok dolog, így nehezen indokolható, hogy valóban az lenne 
benne, hogy a gyermekjóléti központokra költhető.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy egy kötelező eleme van a pályázatnak az ingatlan- 
felújításon felül, amit évente meg kell csinálni, ez pedig a projektben kialakított külső 
közösségi tér, játszó és sportudvar kialakítása. Legalább egy darab, tehát Sásdon egy 
játszóteret vagy sportudvart ki lehet alakítani vagy fel lehet újítani.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy ez az előzőben is benne volt, ki is 
alakítottak több helyen, és ez szerinte szakmai dolog. Különbséget kell tenni szákmai 
szempontból.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy erről előterjesztés kell mindenképp, és 
véleményeztetni kell a kiemelt szakmai projekt megvalósítójával, akivel együttműködési 
megállapodást is kell kötni, ezt a megvalósítónak kell elfogadnia.

Székelv Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy nem csak civil szervezetek, 
hanem önkormányzatok is a partnerek, akikben ez erős visszatetszést szülhet, aminek 
következtében lehet, hogy nem is szeretnének majd olyan szinten részt venni a programban, 
hogy annak a sikeressége az előzőéhez hasonló legyen. Megkérdezte, hogy minden program 
Sásdon lesz-e?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem, de a Család- és Gyermekjóléti Központ 
szervezi meg valamennyi településen, ezért lehet az ingatlanfejlesztéssel élni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy szerinte ez szakmailag biztosan nem állja 
meg a helyét, hogy a teljes összeget Sásdra költsék. Amit lehet, és ami indokolható, azt 
hozzák a településre.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy szakmai tervet kell kidolgoztatni, azt kell 
véleményeztetni ezekről a fejlesztésekről a kiemelt szervezettel. Ha ők jóváhagyják, akkor 
nincs probléma.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ő inkább azt szeretné, hogy 
az infrastrukturális rész támogassa a program színvonalát. Meg kell nézni a program szakmai 
tartalmát, a leendő munkaszervezet pedig jobban ki tudja találni, tegyenek ők javaslatot a 
program megvalósítására. Eddig is ők csinálták. A térségi településekkel erről nem kell 
egyeztetni, de a program megkívánja, hogy a településeken is kihasználják a forrásokat, 
máshová is kell tenni eszközöket, ami prioritást élvez azzal szemben, hogy valamilyen helyi 
infrastruktúrával foglalkozzanak. A busz például nagyon kellene, és a Gyerekesély irodáját is 
rendbe kéne hozni a jogszabályoknak való megfelelés miatt az EU-s pályázatokhoz.
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Urvald Péter kulturális tanácsnok szerint a szakmai programhoz kell igazítani azt, mire 
megy el a pénz. Ha például nem utaztatnak, akkor a busz sem indokolt. Ezek a beszerzések 
olyanok, hogy például ahol van egy játszószoba, oda játékokat vásárolnak, az utazó 
pszichológusnak, a logopédusnak, gyógy-testnevelőnek megvették a speciális dolgokat.

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a pályázat nem erről szól, hanem ingatlan
felújításról, gépjárműbeszerzésről, és az étkezési eszközök bevásárlásáról, meg az 
informatikában húsz laptopról. A megfelelő írásos előterjesztéssel részletesen ősszel fogja a 
képviselőtestületet megkeresni.

Rabb Győzőné polgármester megkérdezte, hogy van-e még valakinek a lejárt határidejű 
ügyekhez hozzáfűznivalója.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy á nyári kátyúkról érdeklődne, 
haladnak-e a munkálatok.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsággal együtt közösen megbeszélték. Annyiban tudtak megegyezni, hogy mivel még 
nem tudni az adókból befolyó összegről, hogy mekkora lesz, ezért most nem akarnak 
költekezni, úgyhogy a Fitt kocsma előtti járda, a húsbolt előtti gödör a Rákóczi út 
kereszteződésében, a Dózsa György és József Attila utca kereszteződésénél található gödör, és 
a Fáy András és Zöldfa utcákat összekötő útszakasz lesz egyelőre megcsinálva. Javasolta, 
hogy a képviselőtestület a javaslatát a kátyúk kijavításáról 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-téstülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül — az alábbi határozatot hozta;

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
128/2016. (IX.01.J KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Rákóczi 
Ferenc út központi kereszteződésének környékén, a Fitt kocsma 
és a húsbolt előtti részen, a Dózsa György és József Attila utca 
kereszteződésénél található kátyút, és a Fáy András és Zöldfa 
utcákat összekötő útszakaszt kij avíttatj a.

Határidő: folyamatos, november 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a régi iparterületen, a telephelyen kátyúzni 
fognak, az ottani vállalkozók saját magük veszik meg a mart aszfaltot, és minden más 
kelléket.
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy azt a DRV Zrt-vel kell 
egyeztetni, arra van fejlesztési keret. Ha az önkormányzat megrendeli a munkatervet, akkor 
elvégzik, mivel az a DRV Zrt. aknafedele, és az süllyedt meg.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Fáy András utcában van egy 
ledobott villanyoszlop, ami hetek óta ott fekszik. Ezt oda kellett volna felállítani a 
garázsoknál, ahol most a legsötétebb van, ahová nem jut be semmi fény. Ahová fel kéne 
állítani, oda van lefektetve, de a garázssor még mindig sötét. Már tűzifát is rápakoltak.

Rabb Gvőzőné polgármester 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 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta;

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
129/2016. (IX.01,1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete Rabb Győzőné 
polgármester beszámolóját a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb 
eseményekről elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Merk Zsolt ügyvezető azt mondta, hogy annyi anyagot fog onnan kapni, hogy azzal a Fáy
András utcában és a Dózsa György utca végén a gödröket meg tudják csinálni. A járdáról még
egyeztetni kell.

2./ Sásd város önkormányzata 2016.évi költségvetésének 1. féléves teljesüléséről szóló 
beszámoló
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság megtárgyalta ezt a napirendi pontot.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy miután kiment az írásos anyag, 
érkeztek arra vonatkozóan észrevételek, hogy a féléves állapot nem tükrözi, és nem 
tartalmazza azokat az adatokat, amelyeket a legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen feltártak és 
megvizsgáltak.
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Az adóbevételi terv alakulása, illetve olyan plusz bevételek, amelyek azóta felhasználásra 
kerültek, például a közfoglalkoztatás kiadott előlege. Félévkor plusz 90m. Ft-ot mutatott az 
egyenleg. Ez úgy jöhetett létre, hogy az előző évi 82m. Ft-ot felhasználták, és a féléves 
időszaktól kezdve ennek a felhasználása kezd megtörténni, a számlán jelenleg is körülbelül 
2Öm Ft van, aminek viszont a következő időszakot kell képviselnie, forrásként el kell látnia az 
elkövetkezendő időszak kiadásaihoz. A legutóbbi pénzügyi bizottsági ülésen is ezekről a 
kiadásokról és a bevételek további teljesüléséről, nehézségeiről volt szó, első sorban az 
adókról. Volt egy függőben lévő ingatlanértékesítés, ebből most 2m Ft megérkezett. Továbbá 
volt szó a Cafeteria 5Ó%-os végrehajtásáról, ami már folyamatban van. A beszámoló alapján 
jelentős bevételi többletet mutat ki az anyag, ugyanakkor időarányosan 46% a kiadás és 54% 
a bevétel; ez volt félévkor, a helyzet azóta változott.
Az EU-s támogatások előlege, amit a tavalyi évben önerőből megelőlegeztek, az megérkezett, 
de egy hasonló Összeget, körülbelül 15m Ft bevételt még várnak, de ez csak akkor fog 
megtörténni, ha az átadások megtörténtek, lezárták, elfogadták őket. Ez körülbelül 
novemberre várható.
A 67m Ft-os hiányt is figyelembe veszik, amit az előző verziókban és költségvetésben 
zárolási lehetőségként kimutattak, és minden félelem beigazolódik, akkor 8m Ft-os mínusszal 
zárnak. Ugyanakkor történt egy megbeszélés, amin a Pénzügyi Bizottság is jelen volt, ami 
megoldást fog jelenteni erre a problémára, aminek a lényege, hogy a tartozást két részre 
bontják, és a következő évben fogják kifizetni, de ez az adóbevétel függvénye is.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy döntsenek arról, hogy 
támogatják az ÖNHUCI pályázat beadását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2016. flX 01.j KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 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 támogatásának második ütemére.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd Város Önkormányzata 
2016. évi költségvetésének I. féléves teljesüléséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2016. (IX,01.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt költségvetésének I. 
féléves teljesüléséről szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igén szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

3./ Beszámoló az adóügyi munkáról 
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az előterjesztésnek csak részben célja, hogy 
tájékoztassa az adóügyi munkáról a testületet, a hangsúly az iparűzési adó fejezeten van, mert 
a likviditást illetően idén komoly problémák jelentkeztek. Ketten dolgoznak az adókkal, de 
több mint 27.000 a lekönyvelt tétel, és nagyon sok fajta adóról van szó.
A behajthatatlan adótartozásokról elmondta, hogy amikor a megállapított adónak a kevesebb 
mint 10%-a az adóhátralék, akkor az adócsoport nagyon jól dolgozik. Ha a kintlévőség 
azonban magasabb, mint 10%, akkor tenni kell valamit. Az építményadóval különösebb 
probléma nincs, a magánszemélyeknél azonban 686e. Ft a 10%, ezzel kapcsolatban sajnos 
fizetési letiltásokat kell majd kiküldeni karácsony előtt. A gépjárműadóval kapcsolatban a 
helyzet hasonló, 10%-nál kicsit magasabb a tartozás, de itt is vannak lehetőségek.
Az iparűzési adónál már látszik, hogy például a KATA-s adózóknál is 800e. Ft lesz a 
bevételkiesés, mert vissza kell fizetni, ebben a jogszabályi változások miatt bizonyos 
kedvezményeket tudnak érvényesíteni.
Az egyéni vállalkozókról van szó, ehhez még hozzájön, hogy 2% helyett 1.8% lett az adó. A 
szövetkezeteknél a fő probléma, hogy az egyik szövetkezet az adótörvény módosításával 
adómentességet kapott, ezek a beszerző és értékesítő szövetkezetek, és ilyen kettő is van 
Sásdon. Itt, ami adóelőleget tavaly befizettek, azt idén az adóbevallásukban visszakérik a 
jogszabályi változások miatt, és így az együttes tartozás 21.675.000 Ft. Ezt a jegyzőnek, mint 
adóhatóságnak, az adószámláról vissza kéne fizetnie a vállalkozó felé. Ez az idei költségvetést 
már önmagában borítja, és ez azt jelentené, hogy év végére komoly fizetési problémák 
merülnének fel az önkormányzatnál, ráadásul ezek a szövetkezetek jövőre sem fizetnek majd 
adót, ez komoly, 17m. Ft feletti kiesés lesz.
További 11.300.000 Ft kiesésre kell számítani az iparűzési adó csökkenésének következtében, 
ennek fő oka egyrészt, hogy jövőre gyűrűzik be a 2%-ról 1,8%-ra csökkentett adó. Másrészt a 
rezsiköltség a Kormány rezsicsökkentéssel kapcsolatos törvényei révén bizonyos szolgáltató 
cégek árbevétele csökken, innentől az adóalap sem nő. Az e-út díjánál is a kiesett Összeg több 
mint 2m Ft. Ha mindent összeadnak, akkor 2017-ben is problémák lesznek, körülbelül 29m 
Ft-os bevételkieséssel kell számolni a 6m Ft behajtatlan adótartozás mellett, aminek 
körülbelül a 2Ö% lehetséges majd behajtani, a többit nem, mert nincs mit és nincs kitől.
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Idén az érintett vállalkozóval, a szövetkezet vezetőjével egyeztető tárgyalásokat folytattak, 
ennek keretében megállapodásra jutottak, aminek lényege, hogy idén a 2lm forintos 
visszafizetésből lOm Ft-ot fog az önkormányzat visszafizetni neki 2016. december 31. 
napjáig, és a következő évben a fennmaradó összeget két részletben. A részükről jóváhagyó 
döntés még nem érkezett.
Jövőre nagyon kell figyelni a bevételek alakulását. Felmerült, hogy 2%-ra visszaállítsák az 
iparűzési adót, de a lakosság részéről nem lenne a legjobb a megítélés, ezért más 
lehetőségeket is meg kell vizsgálni. Az állam bevezette a települési adót is, amely cím alatt az 
önkormányzat szinte bármit megadóztathat, és nincs felső határ sem, ezért megvizsgálta á 
földadó kérdést is, ami tavaly lépett hatályba. Gazdasági társaságokat nem lehet adóztatni á 
kettős adóztatás tilalma miatt, csak magánszemélyt vagy egyéni vállalkozót. Összesen 
1170 ha külterületet lehetne összességében adóztatni, ami 460 db földrészlet, de a nagyobb 
földtulajdonosok pert nyertek és nem megadóztathatóak ezen a címen is, sok a társaságok 
földje is, így maradnak a kisebb területek, de azokat nem kellene tovább terhelni, úgyhogy ezt 
nem látja járható útnak,

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy akkor az iparűzési adó 
visszaemelését kell megfontolni. Ez az adóforma nem a legnagyobb adóteher. Meg kellene 
várni, hogy hogyan alakulnak a későbbiek.

fír. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ahhoz, hogy adót emelhessenek, időben kell lépni, 
januárban nem lehet, hanem már Ősszel ki kell mondani.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az adónöveléssel nem a 
bázis, hanem a csökkentett bázis növekedne 10%-kal. Nem jönne vissza 2Öm, Ft.

fír. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a jövőre számított adóbevétel márciusra durván 40- 
45m. Ft között lesz a 80m. Ft-tal szemben.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy akkor ázt körülbelül 50m. Ft- 
ra fel tudnák így emelni, úgyhogy a felemelt iparűzési adót kellene használni a földadó 
helyett.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ha azzal kalkulálnak, hogy az iskola fenntartására 
sem kell fizetniük később a 36m. Ft-ot, akkor is határeset lesz.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a hiány nem azonnal jelentkezik. 
Az ez évi iparűzési adóerő képességről nem is a következő, hanem az azt követő évben 
fognak tudomást szerezni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, szerinte valamelyik legutóbbi testületi 
ülésen téves tájékoztatást kapott a háziorvosok iparűzési adójáról. Akkor az hangzott el, hogy 
teljesen adómentesek, de az adórendelet szerint 20m. Ft éves árbevétel mellett nem 
adómentesek. Akkor arról volt szó, hogy nincs határ. Ezek szerint mégis van?

fír. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem fizetnek adót, mert nem érik el ezt az összeget.

fír. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy ha esetleg valaki eléri, akkor ezt a 
rendeletet hogyan kell értelmezni?
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Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke, képviselő
megkérdezte, hogy ha valaki mondjuk 20.1Ö0.0ÖÖ Ft keres évente, akkor az egész összegből 
kell adóznia?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezt ezek szerint ők rosszul értelmezték, mert az 
adókedvezmény mértéke az, ami nem haladhatja meg a 20m. Ft-ot, ezért a háziorvosok ebbe 
bőven beleférnek.

Rabb GvŐzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az adóügyi munkáról szóló 
beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2016. (IX.Ol.j KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Közös 
Önkormányzati Hivatal adózási tevékenységéről szóló 
beszámolót jóváhagyólag elfogadta.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a költségvetés módosításakor és a jövő évi 
költségvetés előkészítésekor a hátralékokkal elkezdenek majd dolgozni. Ezzel kapcsolatban a 
képviselőtestületet az előterjesztésben értesítette. Ehhez szeretne egy határozati javaslatot 
most benyújtani.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Dr. Kajdon Béla jegyző határozati 
javaslatát fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületé a túlfizetés 
visszafizetésére egyeztetéseket kezdeményez az adózókkal, 
valamint megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
Pénzügyi-, Gazdasági- és Városfejlesztési Bizottság 
bevonásával a 2016. évi költségvetés bevételeit érintő 
módosításokra dolgozzanak ki javaslatokat.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
133/2016. (IX.01.) KTH. számú határozata

4./ Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző'

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy 2013-ban valamilyen adminisztratív hiba folytán 
elmaradt döntést kell pótolnia a testületnek. 2013-ban a Magyarország önkormányzatairól 
szóló törvénynek a társulásokra vonatkozó új szabályai hatályba léptek, és előírtak minden 
önkormányzati társulásra egy, az új törvényhez való igazításhoz való felülvizsgálati 
kötelezettséget. Ezt akkor a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Pécs vezetésével is 
megtette. Benyújtották Sásd felé a felülvizsgált társulási megállapodást, ezt Rabb Győzőné 
polgármester el is fogadta, az aláírt megállapodást visszaküldték, de valamilyen okból nincs 
hozzá testületi döntés, de ők most kormányhivatali ellenőrzést kapnak, és szükségük lenne rá. 
Ehhez kellene most pótlólag csatolni egy testületi határozatot.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy egy ellenőrzés során 500m 
Ft-tal elmarasztalták a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulást jogszabályok megsértése 
miatt, és mivel a teherviselés közös, ezért reméli, hogy egy esetleges büntetés során nem 
fogják „szétszórni” a költségeket.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy ez most egy 2013-mas előterjesztés, csak egy 
formális dolog, Székely Szilárd ezt annak idején alá is írta. Csak arról van szó, hogy akkor 
nem volt hozzá testületi felhatalmazás. Ez egy régi ügy.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a bíróságon vitatni fogják. 
Ha fizetni kell, akkor az önkormányzatokat közösen terheli az összeg.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a megállapodásban szereplő részlet szerint 
„amennyiben a Tag önkormányzatok a Társulási Tanács elnökének írásbeli értesítésében 
foglalt határidőre az esedékes tagdíj, pénzügyi hozzájárulás rendelkezésre bocsájtását 
elmulasztják, a Társulás a Tag önkormányzat költségvetési elszámolási számlája ellen a 
fizetési határidő lejártát követő 15 nap elteltével azonnali beszedési megbízás benyújtására 
jogosult”
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Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy valószínűleg a társadalmi 
ellenállásnak köszönhetően az 500m Ft-ot központilag fogja a Kormány kifizetni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, a módosítási javaslatot fogadja el. 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2016. flX.Ol.i KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata a Mecsek-Dráva Regionális 
Szilárdhulladék Kezelő Rendszer Létrehozását Célzó 
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 
rendelkezéseinek módosítását elfogadja.

Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

5./ Szociális Étkeztetés Szolgálatnál munkaruha juttatási szabályzat 
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy 2009 óta működik a jelenlegi rend szerint a 
szociális szolgáltatások területén a kötelező munkaruha-juttatás biztosítása a dolgozó részére. 
Egy dolgozóról van szó. A kétévenkénti ellenőrzéseken minden esetben elfogadták a jelenlegi 
rendet, de a mostani ügyintéző hiányolja a rendszer szabályzását. Készíteni kellett egy 
szabályzatot. A témával egyébként minden rendben van, csak a szabályzat hiányzott, erre 
készített egy tervezetet, ami a jelenlegi helyzetet foglalja írásba, de egyébként az ágazati 
jogszabály szerint nem kötelező a munkaruha-juttatási szabályzat. Ez egy formális döntés, a 
jogszabályi kötelezettségeknek eleget tesznek, és még szabályzatot is alkotnak.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, a Szociális Étkeztetés Szolgálatnál 
munkaruha juttatási szabályzat javaslatát fogadja el.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális 
Étkeztetés Szolgálat munkaruha juttatási szabályzatát az 
előterjesztésre beterjesztettek szerint jóváhagyja.

Határidő: folyamatos
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
135/2016. (IX.01.) KTH. számú határozata

6./ A szociális tűzifa pályázat beadása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy kiírásra került a szociális tűzifa pályázat. 
Ebben az évben 398 m3 tűzifára jogosult az önkormányzat. Ennek az önereje 505.460 Ft. 
Tavaly a 300 m3-t sem érte el a mennyiség. Javasolta a testületnek, hogy a szociális tűzifa 
pályázatot adják be.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

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

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2016. (TX.01T KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa 
pályázatot beadja, amelynek keretein belül 398 m3 tűzifa 
kerülne a lakosság körében kiosztásra. A pályázat önerejeként 
505.460 Ft-ot a költségvetéséből biztosít.
A tűzifában részesülő személyektől ellenszolgáltatást nem 
fogadnak el.

Határidő: szeptember 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

7./ Tájékoztatás az aktuális pályázatok kiírásáról 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy kiírásra került a KÖFOP 1.2.1. pályázat, ami a 
minimum követelményeknek megfelelő szoftverek, hardverek fejlesztése az 
önkormányzatoknál, ezt 2016. szeptember 15-től szeptember 30-ig lehet beadni.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az EFOP 3.3.2. a kulturális intézmények 
köznevelésének eredményességéért szóló pályázat is esedékessé válik október 17-től. Ez
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100%-ban támogatott, vissza nem térítendő támogatás, amiből szakköröket lehetne 
működtetni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy beszélt a KLIK-kel, és ez a pályázat első 
sorban iskolákra íródott. Szerinte a Gyerekesély pályázatnál is abba buktak bele, hogy a 
menedzsment milyen összeget használhat fel.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a pályázat célja „a nevelési
oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyerekek óvodán kívüli kompetenciás 
fejlesztésének, ismeretének és tudásának gyarapítása az olyan nem formális és informális 
tanulási alkalmakra, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra.” Tehát ez 
nagyban hasonlít a GYEP-re. A GYEP konferenciáján is elhangzott, hogy fel kell tudni 
mutatni egy folytonosságot, egyrészt a gyereklétszámban, másrészt hogy a fluktuáció minél 
kisebb legyen. Ha két párhuzamos pályázat indul ugyanazokra a feladatokra, akkor a másik 
pályázat mutatója lesz rossz.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy megnézte, ennek mennyire esélyes a 
megvalósítása, és a legnagyobb probléma, hogy gyakorlatilag általános iskolás gyerekeknek 
kéne szakkört tartani, amit az iskolában is meg kell a pedagógusoknak tartani, és ennyi gyerek 
nem is lenne, az óvodát pedig nem támogatják.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy megkeresték az önkormányzatot egy 
EFOP pályázat miatt, amelynek a címe: A Társadalmi Szerepvállalás Erősítése a Közösségek 
Fejlesztésével. Ez önkéntességet, karitatív munkát, közösségfejlesztést foglal magába. Az 
Önkormányzatnak kellene adnia egy olyan nyilatkozatot, hogy az adott -  egyébként egy 
társadalmi szervezet által elkészített és beadott -  pályázatot, ha elnyerik, akkor a pályázat 
keretein belül megvalósuló munka összhangba kerül a helyi esélyegyenlőségi programmal. 
Nem az önkormányzat pályázik, csak együttműködik.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ez rendben van, működni fog, alá fogja írni. 
Elmondta, hogy ezen kívül még egy pályázat van, amit a Mecsek-Völgység-Hegyhát küldött, 
erről is szeretné tájékoztatni a testületet. Fenntartható Energia Akciótervet szeretnének 
készíteni, ez egy nemzetközi pályázat, itt azonban van probléma. Mikor felhívták ezzel, azt 
mondták, csak egy együttműködést kell aláírni, de nem is magyar nyelven van a pályázat, 
hanem angolul. A levélben említett Baranya Megyei Önkormányzattal is kötik, de az elnök 
úrral előző nap beszélt, és ő nem tudta, miről van szó, ezért átküldte neki is a levelet és a 
megállapodást, hogy nézze meg, mert addig nem fogja aláírni ő sem.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy célszerű lenne velük 
együttműködni, mert biztosan nem akarják az önkormányzatot sem becsapni, mert az 
egyesületnek a tagjai ők is. Másrészt adtak egyszer ajándékba egy épület felújításához 
szigetelést, tehát nincsenek rossz kapcsolatban.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az aktuális pályázatokról szóló 
tájékoztatást vegyék tudomásul, egyúttal az ASP rendszerhez történő csatlakozás kapcsán 
hozzanak döntést a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 pályázat beadásáról.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
137/2016. tlX.01.) KTH, számú határozata

A képviselő-testület annak érdekében, hogy az önkormányzat -  a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
Törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről 
szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak 
szerint -  az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási 
kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza Sásd Város 
Önkormányzatának polgármesterét, hogy a Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a 
KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján a támogatási jogviszony 
létrejötte esetén a kedvezményezett! kötelezettségeket és jogokat 
gyakorolja Sásd Város Önkormányzata, mint Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal tagja nevében és javára.

Határidő: szeptember 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester és Dr. Kajdon Béla jegyző

8./ Egyebek

Pr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy Bubori Antal megkereste őt, hogy a 
nevében kérje meg az önkormányzatot, hogy járuljon hozzá a birkózás költségvetéséhez. A 
hétvégén mennek Horvátországba.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a birkózók beléptek a Sportkörbe.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a Sportkörben önálló szakosztály 
igazából nincs. A birkózók tagjai a Sportkörnek, tudnak célzott támogatást kapni, de nem 
számítanak külön szakosztálynak. Ha adnak pénzt, azt a Sportkörnek kell adni, ami továbbítja 
a birkózók felé. Az a probléma, hogy ezek a sportágak egyébként nem áttekinthetőek, bele 
kellene vinni valamilyen rendszert.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy őt már megkereste az igazgatónő azzal, hogy 
az asztalitenisz edzőnek a díját is az önkormányzat fizesse, mivel meghúztak egy vonalat, 
ezért külön-külön nem adnak mindenre támogatást. Ha közös érdeket szolgál, akkor a 
Közösségi Házat megkapják ingyen, de útiköltséget és hasonlókat nem fognak fizetni.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy Buzási László sportkör elnök lemondott-e?

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy még nem mondott le, de januártól ő már 
nem szeretné a posztot, de nehéz lesz a helyére embert találni, mivel ez eleve egy ingyenes
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dolog, és például a látványsport, a labdarúgás nagyon sok adminisztrációval is jár. A birkózók 
már kaptak egy éve segítséget, aztán a vívóknak nemet mondtak, ezért úgy gondolja, hogy a 
birkózókat sem kellene külön támogatni.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy amikor a Sportkör költségevetését 
tervezik, akkor ők, a Sportkör terjesszék elő az igényeket, ne ilyenkor szóljanak.

ürvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy az asztaliteniszesek például szerinte 
semmilyen pénzbeli támogatást nem kapnak.

Rabb Győző né polgármester elmondta, hogy amikor messze mennek versenyezni, akkor az 
utazási költséges keretösszegből elviszik őket.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az asztalitenisz nem annyira 
látványsport, a társasági nyereséget a futballra fordíthatják, az asztaliteniszre nem, és a többi 
sportágra sem. Hiába van egy bizonyos összeg a számlán, mert annak a meghatározott 
százalékát csak bizonyos célokra lehet fordítani, más sportágaknak nem lehet belőle átadni,

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy nincs meg ősztől a futball szakosztály 
létszáma, nem tudtak egy csapatot önállóan Összeállítani, ezért Magyarszékkel közösen 
hozták létre. Úgy gondolja, hogy ha januártól nem veszi kézbe a Sportkört a megfelelő 
személy, akkor a Sportkör működése problémákba fog ütközni. Mikor megkérdezte Buzási 
Lászlót a létszámcsökkenés okáról, azt a választ kapta, hogy inkább más településekre járnak 
focizni. Ebben az évben a Sportkör még nem tartott beszámolót, mert tavasszal elmaradt, ezt 
pótolni kellene.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az asztaliteniszt is nemzeti 
látványsporttá kéne tenni, ezért a Magyar Olimpiai Szövetség rendelkezése szerint az 
iskolákban oktatni kell az asztaliteniszt. Pintér Zoltán Komlóról, aki egyébként a Sásdra 
kirendelt munkatársa a Komlói Munkaügyi Központnak, licenszelt NBl-es asztaliteniszező.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy az általános iskola pályázaton nyert 
asztalokat, de emellett az edzést nem tudták fenntartani, mert nem fizettek eleget az előző 
edzőnek, aki sásdi volt. Őt követte egy hölgy a tavalyi tanévben, de ő sem volt megfelelő. 
Most jönne egy új ember, akinek fizetnek, viszont a saját asztalitenisz szakosztályban az edző 
ingyen csinálja.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy az első oktató 8Öe Ft-ot 
szeretett volna kapni heti két alkalomért, de a Szövetségtől csak 35e Ft-ot kaptak, amit erre 
lehetett volna használni. A szakosztály viszont önkéntes, nincs költségvetés, így ott ingyen 
kell csinálnia. Pintér Zoltán szívesen eljönne, de azért nem tud, mert ezt a kis összeget az 
utazási költsége felemészti.

Pál Csaba a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy ha 
Kovács Lilla, az iskola igazgatója meg tudja oldani jövőre, hogy mint költségvetési szerv, az 
általános iskola finanszírozza az emelt díjazását az oktatónak, akkor majd visszakompenzálja. 
A sportágak támogatása közt a testület önmagában nem tehet különbséget.



Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy a Sportkörnek fel kéne mérnie, hogy 
nincs megfelelő elnökük, mert ezt a témát az elnöknek kellene előterjesztenie, és akkor lenne 
lehetőség a támogatás megbeszélésére.

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 munkáját.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy ő beszélt Kovács Lilla ált. iskola
igazgatójával, és neki is elmondta, hogy ahogy a vívókat sem támogatták, úgy az
asztalitenisznél sem tehet kivételt.

Kmft

polgármester jegyző


