Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. november 24. napján tartott
üléséről.
Az ülés helye:

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

Jelen vannak:

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

Igazoltan távol:

Hausmann Mária, 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 Dr.
Bojtor Adriennt és Dr. Péterfai Istvánt, a Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetőjét Dr. Karakán
Bélát. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből jelenleg 5 fő van jelen, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Elmondta, hogy Pintér Gábor képviselő jelezte, hogy késni fog.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontok közül az 5-ik napirendi pontot (Sásdi
honlap üzemeltetési szabályzata) vegyék le napirendről és ezen kívül az alábbi napirendi
pontokat tárgyalják meg:

-

Szociális kölcsönök törlése behajthatatlanság miatt
MTS Oldtimer Korlátolt Felelősségű Társaság részletfizetési kérelme
2017. évi járási startmunka program benyújtása

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett és tárgyalási sorrenddel döntött:
1J Sásd újtelepi építési telkek hasznosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Bódog Tamás településmérnök, műszaki ügyintéző
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
3./ Helyi adórendelet módosítása (iparűzési)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
4./ SZMSZ módosítás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

1

57 Közvilágítás karbantartási szerződése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
67 Opel Combo gépkocsi üzemeltetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
77 2017. évi j árási startmunka program benyújtása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
87 Szociális kölcsönök törlése behajthatatlanság miatt
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
97 Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Hausmann Mária bizottság elnöke
107 MTS Oldtimer Korlátolt Felelősségű Társaság részletfizetési kérelme
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az 8-9-1Ó7 napirendi
pontokat az önkormányzat üzleti érdekeire és a személyi ügyekre való tekintettel zárt ülés
keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Napirend tárgyalása:
17 Sásd újtelepi építési telkek hasznosítása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester, Bódog Tamás településmérnök, műszaki
ügyintéző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezelőtti testületi ülésen a beszámolójában
jelezte a képviselő-testület felé, hogy a területeiket mezőgazdasági vállalkozó használja és a
testület felhatalmazta arra, hogy mivel mezőgazdasági közfoglalkoztatott pályázaton
szeretnének indulni, szeretnének pályázni, ezért ez a terület jött szóba, amit tulajdonképpen
szeretnének visszavenni, vagy is ők szeretnék művelni a területet. így a mezőgazdasági
közfoglalkoztatásba több emberre tudnák beadni a pályázatot és tudnának egy traktort is
vásárolni. Jelezte Kovács Sándor felé ezt írásban, be is jöttek hozzá személyesen megbeszélni
a dolgot és azt mondták az elején, hogy ők ezt a területet nem szeretnék visszaadni az
önkormányzatnak, de felajánlanak kettő másik területet helyette, ami az ő tulajdonukban van.
Meg is nézték a két területet, az egyik a Hömyék 40. alatti terület, a Gödrei árokig egy
nagyon vizes terület, melyet ők sem tudnak rendesen művelni, a másik terület pedig a
benzinkúttal szemben a vízmű felöli oldal, ez a terület is ugyan úgy víz alatt áll. Megmondta
Kovács Sándornak, hogy mezőgazdasági tevékenységet szeretnének folytatni, elsősorban
krumplit és hagymát szeretnének termeszteni és ez miatt alkalmatlanok azok a területek,
amiket felajánlott. Van egy régi haszonbérleti szerződés, ami 2013-ban köttetett velük. Az
összeg is elég alacsony, amit fizettek ezért a területért. Bódog Tamás és Jegyző Úr is készült,
hogy a kivetítőn meg tudják mutatni, hogy pontosan melyik területről is van szó.
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Dr. Kai dog Béla i egyző elmondta, hogy a haszonbérleti szerződés ugyan lejárt, de
alapvetően él, mivel bérbeadó köteles írásban jelezni ha a szerződés jövőbeni
meghosszabbításától el kíván tekinteni.
Kovács Sándor folyamatosan úgy használja a földeket, mint bérlő és 1.000 Ft-ot fizet egy
évben összesen az egészre. December 1-ig, ha bármilyen ettől eltérő döntést hozna a testület,
akkor még hivatalosan lehet velük közölni.
Bódog Tamás településmérnök, műszaki ügyintéző elmondta, hogy átnézték a szerződést,
melyből kiderült, hogy nincsen formailag meglévő szerződésük. Ahogy polgármester asszony
is mondta, Kovács Sándor felajánlott más területeket, többféle megoldás is érdekelné őket. Itt
a kérdés az, hogy a testület hogyan dönt, a teljes területet vegyék-e vissza vagy meghatározott
területnagyságot megegyezve egy új bérleti szerződésben foglalt összeggel.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy a START
munkaprogramban három elem van. A szociális, a mezőgazdasági és a nagy értékű, ahol 15
millió Ft lehet a dologi kiadás, de ott vállalni kell 5 ember további foglalkoztatását. A
szociális elem elszámolható költsége 112.000 Ft/fő/hó, tehát abból fizetnék a bért és a
maradékból a dologi kiadást, ez nagyon minimális. A mezőgazdaságnál van 150.000 Ft és
180.000 Ft/fő/hó, itt egyébként 10-15 ember foglalkoztatásával esetleg tudnának egy olyan
összegre eljutni, hogy egy új traktort vehetnének és hozzá egy burgonyavetőt. 1 ha területen
2-4 főt lehet alkalmazni, eddig nekik 1 ha területük volt plusz gyakorlókért, így tudtak 7
embert foglalkoztatni, 6 ember munkás+ 1 munkavezető. Tehát ha ezt fel szeretnék emelni
több főre, akkor nagyobb területre van szükségük. Igazából ez az egy olyan önkormányzati
területük van, amire nem volt szerződésük.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ez a terület kialakított építési telkek, fel vannak
parcellázva. Ez a szerződés azért jött létre, mert az önkormányzat akkor örült annak, hogy volt
olyan fölművelő, aki helyettük karbantartotta ezt a területet, szánthatta, művelhette ezt a
területet. Akkor még nem gondoltak erre, amikor ez ki lett alakítva, hogy sajnos az építések
ennyire vissza fognak esni, gyakorlatilag nincs építkezés. Nagyoíi jó fekvésű terület
egyébként.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy arról is
volt szó, hogy nem az egész területet kell nekik visszaadni, hanem csak egy részét. Továbbá
elmondta, hogyha művelnék azt a területet, akkor tudna az önkormányzat rá földalapú
támogatást felvenni, hektáronként közel fél millió Ft-os tétel.
Urvaid Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogy nagyjából 200x300 m-es területről
beszélnek, ebből 4 ha terület kellene minimum az önkormányzatnak és az 16 fő
foglalkoztatását jelenti?
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy majdnem
8 ha-ról beszélnek, de így is kiesik majdnem 1 ha, amit a Dömséék művelnek ebből.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy annak idején kényszer szülte, hogy tartsák rendbe a
területet. Ezen nincs mit gondolkodni. Vissza kell venni a területet, mert ha kukoricát vetnek
bele és megigénylik a földalapú támogatást, akkor is jobban járnának vele. A közmunka
program változása lesz jövőre, akkor jelentősen csökkeni fog a közmunkások száma. A
Járáson lesz egy referens, akinek az lesz a feladata, hogy az embereket visszaterelje a munka
világába.
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy vannak olyan emberek, akiket az életbe nem
lehet a munka világába visszaterelgetni. Ők azokba az emberekbe gondolkodnak, akik
évtizedek óta vannak és megbízható emberek.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy
véleménye szerint a 10-15 fő tartható.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy mind a kettő félnek meghallgatta az érveit. Jogi
akadálya nincsen, hogy a területalapú támogatást megkapják. Mindenképpen célszerű lenne
ebbe az irányba menni és gondolja, hogy a testület is úgy látja, hogy a pénzügyi előnyeit
élvezni kellene ennek a földterületnek. Valamekkora részre közfoglalkoztatásilag tudnak
nevezni, a növénytermesztésnek is van haszna. Elmondta Kovács Sándornak, hogy az
önkormányzat is valami megoldásban gondolkodik hasznosításra, annyit kértek, hogyha
lehetséges az önkormányzat műveli egyik részét a másik részét meg művelteti bérmunkába
legalább alvállalkozóként számítsanak rá, mert már elég régóta művelték és becsülettel
művelték a földet. Megértik, hogy az önkormányzatnak gazdasági értékei vannak és azokat
meg kell vívni, csak azt szeretnék, hogy amennyiben az önkormányzatnak érdeke az
együttműködés, működjenek együtt és, ha valamire már az önkormányzat nem tart igényt had
jöhessenek be ők partnerként.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy természetesen, erre ígéretet is tett neki.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, hogy 4 ha
terület bőven elég lenne nekik.
Székelv Szilárd tanácsnok elmondta, hogy ne szabjanak testületileg határt maguknak, mert a
Merk Zsolt a városgazdálkodás segítségével tudni, hogy hektár terület kell.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit K ft ügyvezetője megkérdezte, hogy hány
hektár volt a szerződésben?
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy 3,5 ha-nak látszik.
Bódog Tamás településmérnök, műszaki ügyintéző elmondta, hogy igen kb. 3,5 ha.
Pr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy él a szerződés?
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ráutaló magatartással igen.
Pr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy határozott vagy határozatlan idejű?
Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ettől most határozatlan, mert azóta is művelik a
területet.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy Kovács Sándorral 2013.
december 31. napján kötött haszonbérleti szerződést szüntesse meg és ne kössön a szerződő
féllel új szerződést, továbbá a 403/68 hrsz. alatti Önkormányzati földutat mérettesse ki és
tegye alkalmassá az érintett földterületekre a folyamatos bejárást, közlekedést.
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 Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
169/2016. (XI.24.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Kovács
Sándor 7370 Sásd, Kaposvári u. 35. szám alatti lakos, mezőgazdasági
vállalkozóval a Sásd 2013. december 31. napjával kötött haszonbérleti
szerződés 1. pontjában körülírt és mezőgazdasági művelésre átadott belterületi
földterületek további használatát megszűnteti. A képviselő-testület a szerződő
féllel nem kíván új szerződést kötni és a nevezett földterületek használati jogát
sem kívánja más részére átadni. A képviselő-testület egyúttal 4Ó3/68 hrsz. alatti
önkormányzati földutat kiméretteti és alkalmassá teszi az érintett
földterületekre a folyamatos bejárást, közlekedést. A képviselő-testület
elrendeli az újtelepi építési telkeken történő átjárási tilalmat. A földút utólagos
kialakításával kapcsolatban az érintett telektulajdonosokat egyidejűleg ki kell
értesíteni.
Határidő: közlésre 2016. november 30.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
2./ Beszámoló a lejárt 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 az utolsó testületi ülésük 2016. november 24én volt. A ZöldERŐ Szociális Szövetkezettel már hónapok óta foglalkoznak, mert tartozásuk
van a Szövetkezetnek, amelynek az összege 250.000 Ft. Az ezelőtti testületi ülésen abban
döntöttek, hogy levelet fog írni Notheisz Évának, mert tulajdonképpen ő a Szövetkezet
vezetője. Elsősorban kiemelték és kérték tőlük, hogy olyan elérhetőséget adjanak, ahol fel
tudják velük venni a kapcsolatot. Ebbe a levélbe meg lett írva, hogy a szerződést felbontanák
szeptember végével. Semmilyen választ nem kaptak rá. A képviselő-testület úgy döntött, hogy
fizesse ki a hátralékos összeget, nem kívánják az eszközeiket, gépeiket beszámítani a bérleti
díjba. E-mailen tudták elküldeni a levelet, mert semmilyen más elérhetőségük nincs. Ezen
kívül a fizetési meghagyást elindítja az önkormányzat. Azóta sem kaptak semmilyen választ.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy akkor mi lesz a következő lépés?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mivel nem reagáltak semmit, ezért megkéri az
aljegyző asszonyt, hogy indítsák el a fizetési meghagyást.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy hova adták fel a levelet?
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Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy e-mailen küldték el a levelet, arra a címre
ahonnan ők is írtak levelet.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy postai címük nincsen? Nem lenne hivatalos
átadás, de még is tudnának róla.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy mivel Notheisz Éva a Szövetkezet vezetője,
így vele kell tárgyalnia. Biztos, hogy elolvasta a levelet, de nem reagált rá, máskor is
elolvasta. Megy a folyamat a maga útján továbbra is.
Elmondta, hogy a városban több helyre is kerültek fa szemétgyűjtők, melyeket a
városgazdálkodás készített, alkotója Jusztinger Lajos volt. Az erdészettől kaptak ingyen
deszkákat és abból lettek elkészítve, folyamatosan készülnek most is.
Elkészült a hentes előtt a járda, ahol a nagy gödör volt, most már járható mopeddel is.
Felkereste Takácsné Arankát a karácsonyi fényfüzér miatt, mivel tavaly a nagy hó miatt
elszakadt, ezért nincs a Hősök terére semmilyen fény. Ajánlatot tett a Takácsné, hogy
kipróbálják az új fényfüzért, 3 vagy 4 fenyőfa lesz kivilágítva ezzel és ha tetszik, akkor
15.000 Ft-os áron eladná nekik.
A tegnapi nap folyamán ismét beszélt Koller Zoltánnal és megkérdezte tőle, hogy mi volt a
csúszás oka, hogy a villanyoszlop még mindig nem került a földbe a Fáy utcában. Azt
mondta, hogy közművek vannak azon a területen és ezeket neki meg kellett néznie, de most
már küldeni fogja a Kiss Norbert urat a hét folyamán, aki kiássa az oszlop helyét és utána ők
pedig beállítják a helyére és lesz világítás. Ennyit tudott intézni.
Dr. Jusztinger János alpolgármester megköszönte az intézkedést.
Rabb Győzőné polgármester elmondta továbbá, hogy november 8-án volt az egyeztető
megbeszélés a KLIK-el. Sajnos nem hozta a várt eredményt. A Közösségi Ház használati
szerződésével kapcsolatosan próbáltak egyeztetni, nem tudott végig ottmaradni a
megbeszélésen. Az volt a baj, hogy mind a három fél részéről nem voltak itt az érintettek.
Kell egyszer a pécsi KLIK részéről, hogy legyen itt valaki, a szigetvári KLIK részéről és a
megyei Szakképzési Centrum részéről. Ami a megbeszélés lényege lett volna, nem jutottak
előre, ezért levelet írt a három vezetőnek, ami november 8-án el is lett küldve, de semmilyen
választ nem kapott. Ezért felhívta a tegnapi nap folyamán telefonon Kalapáti Attila Ádám urat
és ígéretet tett arra, hogy december 7.-e után fognak tudni leülni, mert a Szakképzési Centrum
vezetője külföldön van. Ebben az évben mindenképpen meg kell, hogy beszéljék ezt a dolgot.
November 3-án megkeresték a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarától, hogy gazdafórumot
szeretnének január 18-án Sásdon, ez már az előző években is volt, az ÁMK épületébe lesz
megtartva.
A Baranya Megyei Rendőrkapitányság létrehozta a rendőrség határvadász egységét, ahol az
országos kapitányság kérésére 3.000 fővel szeretnék az állományt bővíteni és ez miatt kértek
tőlük erre egy helyszínt. Az ÁMK épületét jelölték ki erre, november 29-én lesz 14.00 órakor
a toborzó tájékoztató.
Rabb Győzőné polgármester jelezte, hogy Pintér Gábor képviselő megérkezett a testületi
ülésre.
November 8-án 11.00 órakor a sásdi tűzoltóőrs kivitelezésével kapcsolatban helyszínbejárás
volt a Temető u. 1. szám területén. Annyit tudott meg, hogy november 28-án 13.00 órakor
zárul a közbeszerzés és utána tudják meg, hogy ki lesz a kivitelező. A DRV-nek levelet kellett
írniuk, mert a telken van az ivóvizes nyomvezeték, több alkalommal is jeleztek feléjük, de
választ nem kaptak, hogy mikor végzik el a munkát.
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November 4-én a Zsolnay Negyedben volt egy rendezvényen a Baranyai Megyei
Önkormányzat meghívásából vett részt. Előadó volt Dr. Navracsics Tibor az Európai
Bizottság kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztosa. Nagyon sok érdekes dolgot
mondott a fiatalokkal kapcsolatban.
November 9-én volt az Idősek Napközi Otthonában a hurkatöltés, melyen részt vett. A
testületből még Urvald Péter és Pintér Gábor ment el. Köszönik szépen a finom hurkát, amit
készítettek.
November 11-én volt a Német Kisebbségi Önkormányzat által szervezett Márton napi lámpás
felvonulás. Sok család vett részt ezen a rendezvényen. Többen részt vettek itt is a képviselők
közül.
November 12-én Bátyus bál volt az ÁMK-ban. Az óvoda és bölcsőde Szülői Munkaközössége
szervezte. Nagyon jól sikerült a bál, 17Ö fő vett részt, szép bevételre tett szert az óvoda.
November 15-én a Baranya Megyei Önkormányzat meghívására a Foglalkoztatási Paktummal
kapcsolatosan vett részt Pécsett. A Kormányhivatal részéről Homyák István tartotta a
tájékoztatót. Lényege ennek a Paktumnak, hogy 14 éves kortól akár 60 éves korig kerülhetnek
bele emberek, regisztrált munkanélkülieknek kell lenni, de most már közfoglalkoztatottak is
bekerülhetnek. Január hónapban fognak jönni hozzájuk is, A legfontosabb, hogy munkahely
kell és emberek kellenek.
Ugyan ezen a napon rendőrségi fórumot tartott a Dakos József r. dandártábornok, megyei
rendőrfőkapitány. Nem tudott sokáig maradni, mert 15.00 órára mennie kellett a hivatalba az
uszodával kapcsolatosan. Átadta a területet a kivitelezőnek, be is van kerítve a terület.
December 7-én lesz az uszoda alapkőletétel 9.30 órakor.
Novemberben is megrendezték a Művelődési Házzal közösen az egészség hónapot, minden
évben próbálják megrendezni. Tegnapi nap folyamán pedig egészséges életmód
termékbemutató volt, elég nagy volt az érdeklődés.
Kedden volt font a Farády doktornő az Idősek Napközi Otthonban, sokan voltak, úgy látja
még is érdemes ilyen előadásokat tartani.
November 17-én voltak Barcson a GYEP pályázat miatt, de majd részletesebben a pályázati
beszámolónál szeretne róla beszélni.
November 18-ra meghívást kapott Kaposvárra a Virágos Magyarország ünnepségére, de
sajnos nem nyertek semmit, az oklevelet majd utólag küldik.
November 17-én a Humánügyek Bizottságának volt ülése, ahol sikerült elosztaniuk a
megnyert 137 m3 szociális tűzifát, amit a városgazdálkodás bonyolít le.
November 18-án volt a Szakközépiskola 20 éves, a rendezvényen meghívottként vett részt.
Pál Csaba képviselő is részt vett a rendezvényen. Oklevelet kaptak ajándékba. Volt igazgatók
tartottak tájékoztatót a múltról.
November 30-án 16.00 órakor lesz a Gulag emléktábla avatása a Történeti Téka épületénél.
Mindenkit szeretettel vár.
A Gyermekjóléti Központtal együtt december 4-én tartják meg a Mikulás váró családi
ünnepséget az ÁMK-ba.
December 9-én lesz a kézműves kiállítás és vásár az ÁMK épületében. December 17-én pedig
az ádventi vásár.
A Sásdi Mentőszolgálat szeretne Alapítványt létrehozni. Az Alapítvány létrehozásához
30.000 Ft ügyvédi díjat kellene kifizetniük, de jelenleg nincs forrásuk. Arra szeretné kérni a
képviselő-testület jelenlévő tagjait, hogy 5.000 Ft-tal járuljanak hozzá az alapítvány
létrehozásához.
Javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Mentőszolgálat alapítványának létrehozásához 30.000 Ft
összegű támogatással járuljon hozzá.
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 Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének
170/2016. (XI.24.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Sásdi
Mentőszolgálat alapítványának létrehozásához 30.000 Ft vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
Határidő: 2016. decemeber 31.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat részéről
Orsós József elnök több alkalommal is felkereste, mivel még mindig nincs fűtés náluk. Ebben
az ügyben már intézkedtek.
Dr. Bánfi Zoltán orvosi központi ügyelet ügyvezetőjétől érkezett levél a testület felé. A
Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság megvitatta ezt a kérelmet, mivel pénzügyi
hatáskör volt. Évente 255.000 Ft/hó támogatást ad az önkormányzat a központi ügyeletre.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy véleménye szerint Bánfi Zoltán doktor úr először
rendezze azokkal a községekkel, akik tartoznak neki. Aztán ténylegesen mutassa ki, hogy
mibe kerül a központi ügyelet (orvosok, sofőr, személyzet). Egyenlőre a válaszuk az, hogy ne
támogassák.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a Kistérségi Társulás is tartozott a központi
ügyeletnek, de a napokba el lett utalva a doktor úr részére. A doktor úrral közölte, hogy a
falvak valószínű más okból tartották vissza a pénzt. Remélhetőleg rendezik. A doktor úr azt
mondta, hogyha nem kapja meg a támogatást, akkor felmondja a szerződést. Ebben az ügyben
elkezdett már tárgyalni. Ezt csak tájékoztatás képen mondta el, mivel a Pénzügyi, Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság nem javasolta a kérelmet támogatásra.
Bregó János a Baranya-csatorna menti Víztársulat igazgatójától is érkezett egy kérelem. A
kérése az volt, hogy februárig had maradhassanak a vízitársulat székházában, mert még
mindig nem tudtak megszűnni. A helyiséghasználattal járó költségeket ugyan úgy megtérítik.
A következő a Sásd és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft., támogató
szolgálat kérelme. 4 gyerekre kértek támogatást, havi 33.468 Ft-ot. A Pénzügyi, Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság azt a javaslatot tette, hogy a Humánügyek Bizottsága tárgyalja meg
ezt a kérelmet.
Az óvodafűtéssel kapcsolatosan úgy néz ki, hogy megoldódnak a problémák (gázkazán
cseréje).
Megtörtént az ingatlanárverés, melyen indult az önkormányzat. Kedden este 21.00 órakor
zárult le a licitálás. Az önkormányzat volt az egyedüli ajánlattevő, tehát ők lettek a nyertesek.
8 napon belül a NAV-nak el kell utalniuk az induló ajánlat összegét, vagyis a 3.055.000 Ft-ot.
Szeretné j elezni a képviselő-testület felé, hogy energetikai pályázatukat a Magyar
Államkincstár támogatásra alkalmasnak tartotta.
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Februárban meg fog jelenni egy pályázat, mely egy EFOP pályázat lesz „Ésélyotthon”
címmel Önkormányzati lakások felújítására lesz kiírva a pályázat. 4 feltételnek kell
megfelelni, ami nem biztos, hogy menni fog.
Az ezelőtti testületi ülésen döntöttek arról, hogy az 56-os Büszkeségpont pályázatot beadják a
kopjafák felújítására, pótlásukra. Befogadták a pályázatot, várják a döntést.
Megjelent a külterületi helyi utak és erőgépek beszerzésére a pályázat. Ennek a beadási
határideje január 6. Megbeszélték, hogy mivel Sásd nem tudja beadni, ezért Meződ fog rá
pályázni.
A következő a GYEP pályázat. November 17-én voltak Barcson, ahol 4 (Sellye, Szigetvár,
Barcs, Sásd) település mutatta be a pályázatát. Lényege az volt, hogy egymás között
megbeszéljék, egymással megosszák a véleményeket, észrevételeket a pályázattal
kapcsolatosan. Ami fontos, hogy a civil szervezeteket (településen lévő) be kell vonni a
pályázatba és az infrastrukturális dolgokkal el kell kezdeni foglalkozni. December 8-án lesz
Budapesten ezzel kapcsolatos tájékoztatás.
Részéről ennyi lett volna a beszámoló.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a KLIK megbeszéléssel kapcsolatosan szeretne pár
dolgot elmondani. A Szigetvári Tankerület igazgatójával történtek lényeges, előzetes
megállapodások. Január 1-jétől a vagyonkezelői szerződés felülvizsgálata is téma, ahol
nagyon lényeges eredménynek minősíti, hogy a Közösségi Ház használatára vonatkozó
elveket a KLIK elfogadta. Tehát nem fog változni semmi. A Közösségi Házra nem kívánnak
sem részleges kezelőjogot, sem használati jogot bejegyeztetni. Tehát a feltételeket úgy
elfogadják, ahogy vannak. Kifejezetten szorgalmazni fogják, hogy az általános iskola is
használja a Közösségi Házat. Január 1-jével három fél kössön megállapodást a KLIK
Szigetvári Tankerülete, az Önkormányzat és a Megyei Szakképzési Centrum, ahol meg kell
határozni az elveket és a használatot.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a pályázatot 2011-ben lezárták.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a fenntartási időszak véglegesen jövő év végén zárul
le. Január 1-jétől másképpen lesz szabályozva.
Továbbá elmondta, hogy a tűzoltó őrsre visszatérve, mint kiderült személyi változás történt és
elfelejtették átadni a küldött problémákat az új ügyintézőnek. Ahhoz, hogy a tűzoltó őrs
helyéhez vigyenek infrastruktúrát, ki kell építeniük egy szennyvízgerinc vezetéket. Ennek az
engedélyes terve már rendelkezésükre áll. Kiderült, hogy a DRV Zrt. nem vállalja a
kivitelezést semmilyen szempontból, tehát az önkormányzatnak kell megoldania. Keresniük
kell egy kivitelezőt. A másik probléma, hogy azon a területen, amit a testület odaadott a
Katasztrófavédelemnek a tűzoltó őrs céljára, azon keresztül megy egy ivóvíz főnyomó
vezeték és ezt odébb kell tenni. Lehet, hogy ebben kell a DRV Zrt. segítsége, mert különböző
feltételek vannak arra a vezetékre, amit ők működtetnek. Valószínű egy egyeztető
megbeszélésre is sor fog kerülni.
A következő probléma a ICEOP-os pályázat befejezése. 400 millió Ft beruházásról van szó, 8
helyszínen. Sásd kivételével mindenhol megtörtént az átadás-átvétel és folyamatban vannak
áz üzemeltetési engedélyek kiadása. Az irányító hatóság ezeket a határozatokat másolatban
kéri december 31-ig. A lényeg, hogy mindent meg kell tenniük, hogy lezáruljon. Az irányító
hatóságtól kaptak egy felhívó levelet, hogy ezeket dolgokat helyre kell tenniük. A
tanuszodánál megkezdődött az építkezés a mai nap folyamán. A Nemzeti Sportközpontokkal
megtörtént a szerződés aláírása.
Az ASP rendszer kapcsán, annyit szeretne elmondani, hogy ma kapták meg az értesítést, hogy
nyertek 7 millió Ft-ot.
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Rabb Győzőné polgármester megkérdezte van-e valakinek még hozzászólása?
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy szeretné megköszönni valamennyi
Fáy-i utcai lakos nevében polgármester asszonynak és Koller Zoltánnak, hogy végre feláll a
villanyoszlop. A másik dolog pedig, hogy nagyon sajnálja azt, hogy nem tudott elmenni a
nyugdíjasok rendezvényére. Nagyon szívesen vesz részt minden ilyen rendezvényen, ha nem
munkaidőben van.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy a gerincvezeték bővítésre szeretne visszatérni.
Megkérdezte, hogy most is kapnak rendszerfejlesztési díjat, üzemeltetési díjat? Azt a keretet
felhasználhatják, ha jól érti csak a DRV Zrt. nem ragaszkodik a kivitelezéshez. Ezt az
összeget a saját számláján őrzi vagy az önkormányzat rendelkezik vele?
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az önkormányzat rendelkezik az összeggel.
Eddig úgy volt, hogy a DRV Zrt. hozza a kivitelezőt, de most már az önkormányzatnak kell
megoldania.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a kolbásztöltő versenyről szeretne pár szót szólni. 14
csapat vett részt a versenyen. Nagyon értékes rendezvénynek tartja továbbra is. Megköszönte
Urvald Péter munkáját.
Pr. Jusztinger János alpolgármester is megköszönte Urvald Péter munkáját. Nagyon
színvonalas rendezvény volt. Tavaly úgy gondolták, hogy ezt már nem lehet fokozni, de idén
sikerült.
Rabb Győzőné 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 Képviselő-testületének
171/2016. ÍXI.24.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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3./ Helyi adórendelet módosítása (iparűzési)
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Kajdón Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ki lett adva a rendelet tervezet a testületnek. Komoly
adóbevétel kiesést látnak, hogy levitték az adót, illetve bizonyos szövetkezetek
adómentességet kaptak a törvény erejénél fogva. Ez jövőre náluk 25 millió Ft-os adóbevétel
kieséssel fog járni. Az a Hivatal javaslata és fontolja meg a testület most, hogy visszamenjen
1,8%-ról 2%-ra a jövő évi helyi adó mértékénél, ami korábban is volt. Ez nekik jövőre 4-5
milliós többletbevételt eredményez. De valójában 2018-ra fog bejönni a teljes adóbevétel, ami
ennek következménye az plusz 8-10 millió Ft bevétel. Tehát ha nincs az adóhoz hozzányúlva,
akkor jövőre mínuszba lesznek 13,5 millió Ft-tal.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy egy biztos ezt most kell eldönteni. Látszik, hogy a
szövetkezeti adót az állam szedi be, ez egy nagyon kellemetlen dolog az Önkormányzatnak.
Az is látszik, ha megemelik áz iparűzési adót, akkor is csak részben kompenzálja. Úgy
gondolja, hogy nincs más választásuk, minthogy ismét felemeljék a helyi adót.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő is úgy gondolja, hogy nagy örömöt okoztak,
amikor 1,8 %-ra levették az adót, most viszont negatívummal jár, ha felemelik 2 %-ra.
Véleménye szerint ne 2 %-ra vigyék föl, hanem legyen egy köztes, 1,9 %.
Székelv Szilárd tanácsnok elmondta, hogy egy átlag adózónál a 2 %-os emelés még mindig
a legenyhébb adóemelés. A társasági adónál a jövő évben csökkenés várható. Meg kellene
vizsgálni, hogy a 13,5 millió Ft kiesésnek mekkora a tartalmassága, mert ha ez tartalmas
marad, akkor további intézkedéseket is kell tenniük. Bevételeik növelését nagyon kötötten
tudják megtenni. El kell gondolkodniuk a költségeik felülvizsgálatáról is.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a jövő évi költségvetés maradni fog, kivéve a szociális
juttatások, ami nagyon drasztikusan csökken. A szociális juttatások fedezete a helyi adó. Amit
Székely Szilárd tanácsnok is mondott számításokat, azt végezzék el.
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, hogy a
közoktatási intézményekhez a 36 millió Ft-os hozzájárulás hogyan fog alakulni a jövő évben?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez úgy zajlik, hogy hozzájárulást
adnak. Az ő esetükben évente 3 millió Ft-ot adnak az Államnak a közoktatási intézmények
fenntartására. A jövő évi költségvetési törvényben hiányzik ez a pont, támogatás
szabályozása. Várhatóan nem lesz fizetési kötelezettségük a hozzájárulás megfizetésére.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy van-e mód arra, hogy a decemberi ülésen
döntsenek erről a kérdésről?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem lehet. Vagy most döntenek róla vagy jövőre
nem lesz adóemelés.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogyha nem tudnak mást csinálni, akkor ő azt mondja,
hogy 1,9 %-ra emeljék a helyi adót.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy amíg nem tudják biztosra, hogy a
közoktatáshoz hozzá kell-e nyúlni, addig ne emeljenek.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy az adóemelésre vonatkozóan vizsgálják meg a
hiánykezelésének az összes módszerét és addig ne emeljenek az adón.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy maradjanak a régi %-nál, ne emeljenek.
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy vannak olyan vállalkozók, akiknek nem
jelentene 20.000 Ft akkora gondot. Véleménye szerint se változtassanak a rendeletén.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy ő sem támogatja az emelést.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy ne emeljen a helyi iparűzési adón.
A testület ne hozzon döntést ebben az ügyben.
A képviselő-testület a polgármester javaslatát vita nélkül egyhangúlag elfogadta, az
előterjesztésről nem hozott döntést.
4./ SZMSZ módosítás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Győzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az előző testületi ülésen elhangzott, hogy gondolják
át a zárt ülésen hozott döntések nyilvánosságra hozatalát és az is elhangzott, hogy az SZMSZt felül kell vizsgálni.
Felolvasta a rendelet-tervezet szövegét. Hogy ne sértsék meg az Alaptörvény biztosított
alapjogokat, ezért találta ki ezt a megoldást. Tehát ez azt jelenti, hogy minden zárt ülésen
hozott olyan döntés, amit nem Önkormányzati egyedi hatósági ügyben hoznak (pl.: szociális
segélyek), azokat a következő testületi ülésen a beszámoló a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekhez befűzve
ismertetni fogja, ezzel ki is hirdetik. A testületi ülés nyilvános, a honlapra felkerülnek a
testületi ülések jegyzőkönyvei. Továbbra sem fogják a honlapra feltenni a szerződéseket, csak
azokat, amelyek a törvény erejénél fogva kötelezik őket és amelyek a közbeszerzés
eredményeként kerülnek nyilvánosságra. 5 millió Ft-os értékhatár van, idén még nem volt
ilyen.
Javasolta a testületnek az SZMSZ módosítását.
Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint fogadják el
az SZMSZ rendelet módosítását.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.
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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 rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzatának
8/2016.(XI.30.) Önkormányzati rendelete
a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
8/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
5./ Közvilágítás karbantartási szerződése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont
előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerződést kiküldték a testületi tagoknak. 12 évig
nem lehetett felmondani a szerződést, de most már felmondható 1 évre előre. Ha most
felmondják akkor rá 1 évre fog megszűnni. Innentől kezdve bárki pályázhat, akár a jelenlegi
közvilágítási szerződés szerinti cég is.
Azt javasolja, hogy a testület mondja fel mindentől függetlenül a szerződést. Jövő nyáron
valamikor hirdessék meg, hogy várják a vállalkozókat. A testület jövő decemberig pedig
eldönti, hogy ki lesz a szolgáltató. Már most olyan ajánlat van, ami megfelezi a karbantartási
költséget, ami 3.600 Ft lámpatestenként.
Székely Szilárd tanácsnok megkérdezte, hogy a lámpatestek és az oszlopok a KÖZVIL Rt.
tulajdonát képezik?
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a lámpák eddig sem képezték a KÖZVIL Rt.
tulajdonát.
Székely Szilárd tanácsnok elmondta, hogy akkor a lámpatestek az önkormányzat tulajdonát
az oszlopok pedig a KÖZVIL tulajdonát képezik. Ha valami probléma merül fel a
lámpatestekkel, akkor arról ők döntést hozhatnak, hogy felmondják és később másra bízzák.
Az oszlopok meg továbbra is maradnak a KÖZVIL Rt.-nél, azokat ők gondozzák továbbra is
és az önkormányzat valamennyit fizet érte.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy majd meglátják milyen ajánlatot tesznek.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy bontsa fel a 2004-ben kötött
közvilágítási szerződést a KÖZVIL Rt.-vel.
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 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
172/2016, 0(1.24.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a KÖZVIL
Első Magyar Közvilágítási Rt.-vei 2004-ben kötött közvilágítási szerződést
felbontja a közléstől számított egy év lejártával, ami előre láthatólag 2017.
december hónap.
A képviselő-testület felkéri a polgármesterét, hogy tájékoztassa a szolgáltatót a
szerződés felbontásáról.
Határidő: 2016. december 15.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
6./ Opel Combo gépkocsi üzemeltetése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülésen a Kistérségi Társulás a
tartozás fejében átadta Sásd Városának a személygépkocsit. Meg is történt az átírás, már Sásd
tulajdonában van az autó.
Felkérte Dr. Kajdon Béla jegyzőt a napirendi pont előterjesztésére.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy átadná Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a szót, mert egy igénnyel jelentkezett.
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, ügyvezetője elmondta, a
Városgazdálkodás átvállalná az autó üzemanyag és fenntartási költségeit, ha megkapja az
üzembentartói jogot. A gépkocsival megtudná oldani a dolgozók és a közmunkások
szállítását.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft.-nek átadja a LAH-846 forgalmi rendszámú Opel Combo gépjárművet,
részükre üzembentartói jogot biztosítson. A fenntartási, üzemeletetési költségeket az
üzembentartó köteles viselni.
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
173/2016. tXI.24.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-nek üzemeltetésre átadja az LAH-846
forgalmi rendszámú Opel Combo gépjárművet és hozzájárul az üzembentartói
jog bejegyzéséhez. A gépjármű üzemeltetési költségeit teljes egészében a Kft.
köteles viselni.
Határidő: 2016. december 15,
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
7./ 2017. évi járási startmunka program benyújtása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a 2017-es évben
is terveznek mezőgazdasági programot Sásdon, azonban új és nagyobb területen, ami a
korábbi területhez hasonlóan az önkormányzat tulajdonában van. A korábbi gyakorlókért és
kukoricaföld helyett a jövőben egy 2.6 hektáros területen folynának a mezőgazdasági
munkák, ahol az óvoda és iskola konyhájának jelzése alapján elkezdenének fűszerpaprikát is
termeszteni. Ezt eddig a konyhák nagyon drágán tudták beszerezni, így ezen a nagyobb
területen lehetőségünk lenne részükre előállítani. Ezek mellett a korábban termesztett
növények maradnának. A 2,5 hektáros területen 0,5 hektáron hagymát, 1 hektáron burgonyát,
Ó,5 hektáron fűszerpaprikát, 0,5 hektáron babot. A megtermesztett zöldségeket teljes
egészében a két konyhára tervezik elszállítani, ugyanis a korábbi évek tapasztalatai alapján a
megtermelt mennyiség sem elegendő a 2 konyha ellátására. Az elmúlt években többször tett
kárt a jégeső, a fagy, valamint a sok csapadék. A programban 13 fő segédmunkást, 1 fő
brigádvezetőt és 1 fő irodai adminisztrátort terveznek alkalmazni, akik számára a munkaruhát
Majs Község Önkormányzatától rendelnék meg, ahogy az elmúlt évben is. A munkatervben
meghatározott feladatok kiterjednek az Összes érintett helyrajzi számra, amely egy
egybefüggő 2,6 hektáros terület.
Javasolta a testületnek, hogy a 2017. évi járási startmunka mintaprogramok közül a
mezőgazdasági programról szóló kérelem benyújtását, valamint a program keretében tervezett
nagy értékű tárgyi eszköz beszerzését támogassa.
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
174/2016. (XI24.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2017. évi
járási startmunka mintaprogramok közül a mezőgazdasági programról szóló
kérelem benyújtását, valamint a program keretében tervezett nagy értékű tárgyi
eszköz beszerzését támogatja. Amennyiben a kérelmet pozitívan bírálják el, a
képviselő-testület támogatja az esetlegese közbeszerzési eljárás megindítását.
Határidő: közlésre azonnal
Felelős: Rabb Győzőné polgármester
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 munkáját.
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