Jet M z o k o n vv
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testül ete 2021. augusztus 17 napján tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, Pál
Csaba, Rabb Győzőné, Takácsné Somogyvári Mária, Urvald Péter
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy
Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő.

Dr._ Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testületből 6 fő van jelen, az ülés határozatképes,
majd azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében
a képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon felül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:
3. / napirendi pontként: Viziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása,
4. / napirendi pontként: Szociális célú tüzelőanyag támogatására pályázat benyújtása.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

Vis maior pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

„Engedd, hogy segíthessünk Alapítvány” kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Viziközmű gördülő fejlesztési terv elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

4./

Szociális célú tüzelőanyag támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

N a p í r é n d t á r u v a 1 á s^a:
1./

Vis maior :>ál ázat benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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írásbeli előterjesztés - a szakértői nyilatkozatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy 2021. július 17-én Sásdon és környékén
nagy mennyiségű csapadékkal érkezett a vihar. Emiatt okozott károk enyhítésére javasolta a
testületnek, hogy adják be a vis maior pályázatot. Ennek kapcsán két helyszínen is szakértői
vélemény készült. Az egyik helyszín az Arany János utca és a Vasút utca találkozása közötti
járdaszakasz, ahol a lezúduló nagy mennyiségű csapadék olyan áramlási viszonyokat alakított
ki, melynek következtében a járdaburkolat megrongálódott, helyenként aláüregelődött, a
vízelvezető árok hordalékkal telítődött. Nemrégiben javították meg ezt a részt, ennek
helyreállítási költsége bruttó 684.206,-Ft. Ez tartalmazta a járdalapok felszedését, zúzalékos
ágyazati réteg pótlását, tömörítését, járdalapok visszahelyezését, sérült lapok cseréjét. Az
aláüregedett járdarész feltöltését, tömörítését, az árok és az áteresz megtisztítását a hulladékok
elszállításával.
A másik helyszín a Zrínyi utca és a Vasút utca találkozása közötti rész. Ott az elöregedett járda
egy részét az önkormányzat saját költségéből építette. A Sásd, Zrínyi u. 9. szám előtti járdánál
a lezúduló nagy mennyiségű csapadék olyan áramlási viszonyokat alakított ki, melynek
következében a járdaburkolat megrongálódott, a vízelvezető árok hordalékkal telítődött. Itt fel
kell szedni a járdalapokat, zúzalékos ágyazati réteg pótlásra, tömörítésre, járdalapok
visszahelyezésére van szükség a sérült lapok cseréjével. Ennek a helyreállítási költsége bruttó
528.320,-Ft. A pályázat kapcsán önrészre is szükség van, alapesetben 30 %, elképzelhető, hogy
10 %-os önrésszel is megvalósítható a helyreállítás.
Javasolta a testületnek a pályázat beadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
114/2021, (VIII.17.j KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata úgy határozott, hogy Sásd Város Önkormányzata
vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a
Belügyminisztériumhoz a Sásd, Arany János utca 13. (hrsz.:406) és Sásd,
Zrínyi utca 9. (hrsz.: 425) szám előtti járdák és vízelvezető árkokban
bekövetkezett káresemények helyreállítására. Megállapítja, hogy a felmerült
károk helyreállításához szükséges önerő biztosítása jelentősen meghaladja az
önkormányzat teljesítőképességét, így kéri az alaptámogatási mértéknél
magasabb, a táblázatban megjelölt mértékű támogatás jóváhagyását.
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A káresemény forrásösszetétele:
Megnevező
s
Saját forrás
(biztosítási összeg
nélkül)

2021.
év

%

135.000.- Ft

10,29 %

Biztosító kártérítése

-

Ft

-

Egyéb forrás

-

Ft

-

Vis maior
támogatási igény
Források összesen

1.177.596.-Ft

89,71 %

1.312.596.-Ft

100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.312.596.-Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.

■ A károsodott közterült az önkormányzat alábbi kötelező feladatának
ellátását szolgálja.
■ A 406 és 425 hrsz közterületi járdák és vízelvezető árkok helyreállítása
kötelező feladat
■ A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat
biztosítással rendelkezik / nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság
megnevezése

“

Biztosítási szerződés
száma

■ Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó.
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja
annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
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■ Vállalja a károsodott közterület a költséghatékonyság
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.

és

a

■ Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát
el tudja látni / nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
A testület a saját forrás összegét a 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.
(III. 2.) KTH. számú költségvetési rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

1J___ „Em. edd, hős segíthessünk Alauítvám ” kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
írásbeli előterjesztés - a támogatási kérelemről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb G őzőné képviselő a napirendi ponttal kapcsolatosan bejelentette elfogultságát, kérte
ennek megállapítását.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy Rabb Győzőné képviselő
személyes érintettségét állapítsa meg.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
115/2021. (VIII. 17.) KTH, számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Rabb Győzőné képviselő napirendi ponttal kapcsolatos
személyes érintettségét megállapította.

Dr. Jusztin-er János polgármester elmondta, hogy az Alapítvány támogatási kérelmet
nyújtott be a „mikrobusz beszerzés” tárgyú pályázat felmerült költségek elszámolására
(90.000,-Ft).
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város K épviselő-testületének
116/2021. (VIII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Engedd, hogy
segíthessünk” Alapítvány részére 90.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást
biztosít mikrobusz beszerzés tárgyú pályázatának elszámolásával kapcsolatos
költségek teljesítéséhez.
Határidő:
Felelős:
3./

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester

Viziközmti gördülő fe'lesztési terv elfogadása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a víziközmű fejlesztési tervről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a terv 25 évre szól, mely
a korábbi évek bemutatott feladatokat tartalmazza. Kérte a kiadott terv elfogadását.
Di\ Ka*dón Béla jegyző elmondta, hogy a tervben szerepel a kútfúrás nettó 30mFt-os
költséggel, melynek végső határideje 2022. december 31. Az Önkormányzat rendelkezik
vízjogi létesítési, fennmaradási és üzemeltetési engedéllyel. A DRV Zrt-től kért három darab
árajánlat még nem érkezett meg.
Dr. Jusztinaer János polgármester elmondta, hogy a legutóbbi tárgyaláson elhangzottak
szerint a kút az idei évben is elkészülhet. Véleménye szerint 2022. tavaszán kerül megfúrásra a
kút, ennek finanszírozása rendben van. Bízik abban, hogy a beruházásra pályázati forrás is
rendelkezésre áll majd. Nyertes pályázat esetén szükséges a terv módosítása.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az ivóvizes tervben szerepel a Fáy A. utca - József
A. utcai gerincvezeték felújítása, cseréje nettó 500 eFt költséggel.
Pintér Gábor alpolgármester megkérdezte, hogy nevezett kút fúrása helyileg hol lenne?
Dr. Ka'dón Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a jelenlegi kutak közelében.
Dr^ Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a város vízellátása a medencék
feltöltésével nem kerül veszélybe, viszont kérdésként merült fel, hogy azok feltöltése milyen
ütemben történik. A legnagyobb probléma, ami felmerülhet, hogy a vártnál lassabban lehet csak
feltölteni a medencéket, addig abban a medencében nem történik vízforgatás, stb.
Nagyon fontos feladat, hogy a Fáy A. és a József A. utcában tervezett gerincvezeték
rekonstrukcióját előrébb hozzák.
Dr. Ka'dón Béla jegyző elmondta, hogy a jövő évi tervben szerepel a szennyvízrendszer
korszerűsítése nettó 3,5 mFt összeggel, ez leginkább a szennyvízátemelőket érinti.
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Kiemelt feladatkén szerepel továbbá a hömyéki házi-átemelőknek az elektronikus irányítása,
vezérlési rendszerének megújítása is.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási
és beruházási tervrészét fogadja el és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től rendelje meg.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
117/2021. íVIII. 17.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-002-01-04
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű ellátásért felelőse a víziközmű
szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási
pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a Gördülő Fejlesztési Tervben
meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli.
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles
eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat alánja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin; er János polgármester javasolta a testületnek, hatalmazza fel a polgármestert
arra, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével
a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza fel.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Ké viselő-testületének
118/2021. (VIII. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-002-01-04
MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű megnevezésű víziközmű
rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
11. § szerint felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a gördülő fejlesztési terv
beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt-t hatalmazza fel.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Dunántúli Regionális
Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási
és beruházási tervrészét fogadja el és a Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre
vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től rendelje meg.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
119/2021. (VIII.17.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-02-04
MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer
ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. §
szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2022-2036. időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási és beruházási tervrészét elfogadja és a
Gördülő Fejlesztési Tervben meghatározott, 2022. évre vonatkozó munkálatokat a DRV
Zrt-től megrendeli.
Tudomásul veszi, hogy a gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészének bármilyen
nemű módosításával kapcsolatban az Önkormányzat, mint ellátásért felelős köteles
eljárni a 2011. évi CCIX. törvény ide vonatkozó szabályozásai szerint. A gördülő
fejlesztési terv beruházási tervrészének ellátásért felelős által kezdeményezett
módosítása esetén a DRV Zrt-t a törvény véleményezési jogkörrel jogosítja fel.
Egyúttal felhatalmazza polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin: er János polgármester javasolta a testületnek, hatalmazza fel a polgármestert,
hogy a gördülő fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
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Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
120/2021. (VIII. 17.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-02-04 MEKH
kóddal rendelkező DRV_S_508_Sásd szennyvízelvezető és tisztító rendszer
megnevezésű vízi közmű-rendszer Ellátásért Felelőse, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint felhatalmazzuk a polgármestert, hogy a gördülő
fejlesztés terv beruházási tervrészével kapcsolatos feladatok elvégzésével a Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t hatalmazza meg.
Határidő:
Felelős:

4./

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester

Szociális célú tüzelőanyag támogatására ál ázat bemújtása
Előadó; Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a pályázati kiírásról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a települési önkormányzatok szociális célú
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására megjelent a pályázati kiírás. „A pályázat
célja: a téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének nehézséget okoz. Ezért
indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag programot. A program azt a
célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak,
csökkentjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A pályázati feltétel, hogy az 5000 fő
lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzat pályázhat. A pályázat beadási
határideje: 2021. augusztus 31.” Az Önkormányzat 322 m3 tűzifa beszerzésére igényel
támogatást. A képviselő-testület az önrész összegét, amely 408.940,-Ft, az Önkormányzat
költségvetésében biztosítja.
Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a testületnek a pályázat beadását.

Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
121/2021. (VIII.17.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igénylést nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
támogatásra. A képviselő-testület 322 köbméter kemény lombos tűzifa
beszerzésére igényel támogatást, melyhez 408.940 forint önerőt biztosít saját
költségvetéséből.
Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak
térítésmentesen, ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, melynek
házhozszállítását saját költségvetéséből biztosítja.
Határidő: igénylés benyújtására 2021. augusztus 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin; er János polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselőtestületi ülést bezárta.
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