Jegyzőkönyv
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 4. napján tartott
képviselő-testületi ülésről.
Testül éti ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.
Jelen vannak:

Dr. Jusztinger János polgármester, 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:

Pintér Gábor alpolgármester és Székely Szilárd képviselő

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testületből 5 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 kiadott napirendi pontokon kívül tárgyalják meg:
9. / napirendi pontként: Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére céltámogatás nyújtása a
Nemzetiségek és Civil Közösségek Házánál történő térkövezéshez,
10. / napirendi pontként: Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére működési támogatás
nyújtása.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. kiegészítő működési támogatása a MEX Rádió
Sásd regionális online rádiócsatorna üzemeltetéséhez
Előadó: Lantai Tamás Kft. alapító
Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

4. /

Beszámoló a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

5./

Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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6./

Helyi adórendelet felülvizsgálata, a telekadó bevezetése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

7./

A lakáshoz jutás támogatásáról szóló 5/2021. (III.08.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Dr. Jusztinger János polgármester

8./

Az új bölcsőde építése során felmerült pótmunkák jóváhagyása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

9./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére céltámogatás nyújtása a Nemzetiségek és
Civil Közösségek Házánál történő térkövezéshez
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

10./

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére működési támogatás nyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

11. / A TOP 2.1.2.-16-BA1 -2017-00007 és a TOP 1.1.3.-16-BA1-2017-00005 projektekhez
kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” című közbeszerzési eljárások lezárása
során felmerülő forráshiányokra többlettámogatás igénylése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
12. / Vodafone Zrt-vel mobiltelefon szolgáltatás kedvezményes igénybevételére kötött,
valamint flotta együttműködési megállapodások felmondása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
13. / Lakásbéri éti szerződések felülvizsgálata
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Dr. Jusztinger János polgármester
14. / Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott szociális hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Rabb Győzőné bizottsági elnök

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalják
a személyi ügyek okán a 13-14./ pontokat.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

Napirend
1./

tárgyalása:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról a két testületi ülés között
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy a legutóbbi soron következő testületi ülést
október 5. napján tartották. Október 7-én fogadást szervezett a Közösségi Házban az Őszi
Városnapokon közreműködő segítők részére, ezzel is megköszönve munkájukat.
Október 9-én a Közösségi Házban az EFOP-3.9.2. pályázat keretében óvodai egészségnapot
tartottak. A program keretében vércukormérésre, vérnyomásmérésre, a gyerekeknek arcfestésre
volt lehetőség, a tornacsarnokban légvár volt, majd az Alma együttes koncertezett. Október 14én megérkezett a Dózsa Gy. utca járdaépítéséhez szükséges térkő. Ennek kivitelezését a jövő
évben tervezik. Természetesen az uszoda előtti járdát is megépítik. Amennyibenjövőre ajárdák
elkészülnek, abban az esetben a Középiskola előtt a buszok nem parkolhatnak.
Október 14-én megkezdődtek az uszoda melletti kerítésépítési munkálatok. Fontos tudni, hogy
az uszoda Fáy A. utcai telkekkel határos hátsó részénél betonelemekből építenek kerítést. Az
uszoda előtti kerítést és kiskaput a Tamás Kft. készíti. Jelenleg egyeztetés alatt van az uszoda
hivatal felöli kerítés nyomvonala. Személy szerint javasolta, hogy ne kerítsék le végig az
uszodát.
Október 18-án benyújtották az ötletpályázatot Okos Zebra létesítésére. Ezen a héten
jóváhagyásra került a pályázat. A Szent I. utcában két helyen létesítenének ilyen zebrát, az
újonnan épülő Bölcsőde és az Általános iskola előtt.
Október 20-án részt vett a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás Tanácsülésen. Ugyanezen a
napon részt vett a Nemzetiségek és Civil Közösségek Házában tartott Adventi vásárral
kapcsolatos megbeszélésen.
Elmondta, hogy a sásdi temetők karbantartása megtörtént. Sajnos az újtemetőben a második
szinten a partfal megcsúszott, földet vittek, javították.
Október 21-én értesítést kaptak arról, hogy a Magyar Falu Program Civil Alap tartaléklista
alapján a Sásdi Polgárőrség 5 mFt-ot nyert gépkocsi beszerzésre, a Hegyhát Fúvós Egyesület 2
mFt-ot hangszervásárlásra, a Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület pedig
eszközbeszerzésre 1.972eFt-ot nyert.
Október 22-én részt vett a Sásdi Általános Iskolában megtartott 1956-os forradalom és
szabadságharc megemlékező ünnepségen. Megköszönte a képviselők jelenlétét az ünnepségen.
Október 23-án a testület meghívást kapott a Kossuth L. utcai lakóközösség szervezésében
történő kolbásztöltő fesztiválra. Megköszönte a meghívást, nagyon jól sikerült a rendezvény.
Október 26-án megkezdődtek a felújítási munkák a Nemzetiségek és Civil Közösségek Háza
melléképületével kapcsolatban (nyári konyha kialakítása, előtető megépítése, az udvar
térkövezése). Megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és Raaba-Grambach
képviselő-testületeinek támogatását. Nagyon örül annak, hogy az idei évben több épület is
megújult.
A Mindenszentekre és Halottak Napjára való tekintettel Gy őriné Korom Viktória
szervezésében a Civil Alap támogatásával a civilek gyertyát gyújtottak a Hömyékre vezető
járda mentén. Mindenkinek megköszönte a segítségét, aki ebben részt vett.
Elmondta, hogy a Deák téren bővült a térfigyelő kamerarendszer, 3 db kamera felszerelését
tervezik. Ennek költsége bruttó 461eFt. A Deák téri lakóközösség egy darab kamerának a
költségét vállalta. Az erre vonatkozó szerződést a TF-Center Kft-vel megkötötték.
A testület részére felolvasta Csatlós Ferenc munka- és tűzvédelmi megbízott levelét, amit a
Baranya Megyei Szakképzési Centrum Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vezetőjének
címzett. „A 2021 szeptemberében lefolytatott tűzriadó gyakorlat során észleltekkel az alábbi
észrevételt teszem: A tagintézmény Kossuth Lajos u-i főbejárata előtt húzódó csapadékvíz
elvezető árok felett, egy kb. 2 m hosszú és 1,5 m széles betonelemekből összeállított átjáró vezet
a közútról az iskola előtti járdára és közvetve az iskola főbejáratához. Az átjáró mindkét oldala
nyitott, több személy egyidejű áthaladása esetén az árokba való beesés kockázata állhat fenn.
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A balesetveszélyes helyzet megoldása érdekében javasolt az átjáró mindkét oldalára védőkorlát
elhelyezése. M ivel az érintett terület a Sásdi Önkormányzat kezelésében van, javaslom, hogy a
megfelelő műszaki megoldás érdekében, az illetékesekkel a kapcsolatot felvenni szíveskedjék. ”
A levél tartalmát megismerték, idővel meg kell építeni majd a korlátot.
A „ Zöldváros-Piac kivitelezése” című pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy november 11én várható az ajánlatok bontása. „TOP Plusz” fejlesztési programcsomaggal kapcsolatban
elmondta, hogy energetikai fejlesztésre, városfejlesztési stratégia készítésre, 5 számjegyű utak
felújítására, élhető települések kialakítására van lehetőség pályázni. Sásd igényeire és
városfejlesztési céljaira nagyon sok pályázati kiírás megfelel. Fontos feladat a pályázatíró
céggel való egyeztetés, ezután a testület elé kerül megtárgyalásra. Minimálisan 1,5 milliárd
forintot igényelnének. A TOP Plusz program, a korábbi Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program folytatása a 2021-27-es európai uniós programozási időszakban. A program
a következő hét évben 1800 milliárd forint forrást biztosít a térségek fejlesztési elképzeléseinek
a megvalósítására.
Kiemelt területek: helyi gazdaság és turizmus; szociális egészségügyi és gyermeknevelést
támogató intézmények; bel- és külterületi utak; megyei foglalkoztatás és gazdaságfejlesztés;
önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése; városrehabilitáció; fenntartható
városfejlesztés. Eddig megjelent felhívások, melyekre pályázatot terveznek benyújtani:
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című, TOP_Plusz-2.1.1-21 kódszámú
pályázat: Élhető települések című, TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú pályázat: belterületi
csapadékvíz elvezetés fejlesztése. Ezek beadási határideje: 2022. 01. 14.
Sásdi fejlesztési tervek a TOP Plusz program keretein belül: Belterületi csapadékvíz-elvezetés,
Szent Imre út, Nagyvárad utca, Vásártér pihenőpark, Rákóczi u. 25. szám alatti ingatlan
vendégházzá alakítása, Fáy utcában és a Deák téren új játszótér létesítése, Hősök tere
fejlesztése, Helyi közétkeztetés fejlesztése, Járási egészségügyi központ létrehozása, új épület
építése a rendelők számára, Közösségi Ház fejlesztése, felújítása, Önkormányzati épületek
energetikai fejlesztése, pl. Dózsa György utca 33. szám alatti ingatlan.
Tájékoztatta a testületet, hogy november 1-től teszt üzemmódban üzemel online formában a
Mex Rádió Sásd.

Rabb Gvőzőné képviselő az EFOP-1.5.3. azonosítószámú pályázattal kapcsolatban elmondta,
hogy az „Engedd, hogy segíthessünk Alapítvány” is részt vett ebben a pályázatban, ez a
pályázat lezárult. A Sásdi Általános Iskolában az egyik interaktív tábla meghibásodott, viszont
az Iskola nem rendelkezett azzal az összeggel, amennyibe került a tábla. Az interaktív tábla
költségeihez az önkormányzat 1 lOeFt-tal, egyéni vállalkozó lOOeFt-tal és az Alapítvány pedig
350eFt-tal hozzájárult, így az Iskola a táblát megvásárolta.
Elmondta, hogy Romániában a koronavírus miatt sok a megbetegedés. Több alkalommal
beszélt az ottani település vezetőjével. Megkérdezte, miben tudnának segíteni a településükön.
Örömmel vette Sásd Város Önkormányzata és a Sásdi Nyílzápor íjász Egyesület
segítségnyújtását. Úgy gondolták, hogy gyógyszereket és vitaminokat vásárolnának, továbbá
ózongenerátorra lenne szükségük, mindezeket postai úton küldenék meg részükre.
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Dr. Jusztin .er János polgármester javasolta a testületnek, hogy a kialakult koronavírusos
járványügyi veszélyhelyzet enyhítése céljából 200.000,-Ft értékben vásároljon gyógyszereket,
vitaminokat.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
142/2021. (XI.04.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
az erdélyi testvértelepülése, Körösfő számára az ott kialakult
koronavírusos járványügyi veszélyhelyzet enyhítése céljából vitamin és
gyógyszer csomag formájában segítséget nyújt.
Az adomány összértéke: 200.000,-Ft.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Jusztinger János polgármester
Rabb Győzőné a Népjóléti Bizottság elnöke

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a testülettől felhatalmazást kapott az
uszoda melletti lapostetős épület elbontásával kapcsolatban. A testület a bontásra l,5m Ft-ot
elkülönített. A megbízott szakértő megállapította, hogy az épület bontása gépi eszközzel
kivitelezhetetlen, csak kézi erővel lehetséges. A kézi erővel történő bontás költsége nagyon
magas (4-5 mFt).
Javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké; viselő-testületének
143/2021. (XI.Q4. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között átruházott
hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb eseményekről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr, Jusztinger János polgármester
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2./

Sásd Város azdálkodási Non roll! Kft, kic észítő működési támogatása a MEX
Rádió Sásd regionális online rádiócsatorna üzemeltetéséhez
Előadó; Lantai Tamás Kft. alapító
Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - az üzemeltetési szerződésről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a testületi ülésen megjelent Lantai Tamást.
Elmondta, hogy a tesztüzem elindításához sok munkára volt szükség. Az írásos előterjesztést
mindenki kézhez kapta.
Lantai Tamás Kft. alapító megköszönte a meghívást. Elöljáróban ismertette a rádió email
címét, ami sasd@mexradio.hu. Mindenkit arra kért, ha szeretne a rádióban bármit közzétenni,
akkor ezen az email címen teheti meg. Elmondta, hogy 2016 júliusában elindult a Mex Rádió.
Létrehozta az online rádióhálózatot, időközben az 5 év alatt Magyarország legnagyobb,
leghallgatottabb online rádióhálózata lett. Fél évvel ezelőtt született az elgondolása, hogy
Sásdon is elinduljon a rádió. Ezt a munkát 2021. december 31-ig ingyenesen látja el, majd ezt
követően pedig 60eFt+áfa/hó összegért végezné.
A Mex Rádió Sásd üzemeltetése az alábbiakban részletezve: a jogdíjakat az üzemeltető fizeti,
webszerver biztosítása, rádió szerver biztosítása, 24 órás szerkesztés, felvett műsorok
lejátszása, havonta 4 db interjús műsor elkészítése, lejátszása a rádióban, hétköznapokon napi
7 alkalommal hírek bemondása. A hírekben minden alkalommal egy Sásd, vagy Sásd környéki
hír elhelyezése, amelyből naponta minimum egy teljesen új hír. A műsor ideje alatt lehetőség
van játékra is.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy a rádióban elhangzottak köthetőek
Sásdhoz, aktuális hírek hallhatóak. A szerződés 5. pontja szerint 60eFt+áfa/hó megfizetésére
köteles a megrendelő. Az élő közvetítés kitelepülési díja Sásd városon belül 1OeFt+áfa/alkalom,
ezen felül 5eFt+áfa/óradíj. A szerződést 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig
megkötnék. A díj akkor változik, ha a szerzői jogdíjak és az infláció emelkedik. Javasolta
módosítani az 5./ pontban szereplő „Jelen szerződés az aláírást követő „év” 12. hónap....”,
továbbá a 6./ pontban szereplő „Pécs Városi Bíróság”-ot „ Pécs Járási B íróságára javítani.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy sásdi vállalkozásról van szó, attól függetlenül, hogy
országos hatókörrel működik. A cégvezető: Hegyiné Duzs Tünde Ágnes, az alapítója Lantai
Tamás és a tulajdonosa Lázár Anita.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy 2020. évben az önkormányzat
szerződésben állt a Pannon TV-vel ugyanezért az összegért, alkalomszerűen.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, az önkormányzat milyen statisztikát tud figyelembe
venni ahhoz, hogy az egy év lejáratakor új szerződést kössön az önkormányzat?
Lantai Tamás Kft. alapító a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a szerver statisztikát úgy kell
elképzelni, hogy az Magyarországon és az egész világon lekérhető, hogy melyik rádióhoz hány
IP címről csatlakoznak. Ez azt jelenti, hogy egy háztömb, egy iskola egy IP cím.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, lehetőség van-e arra, hogy a környékbeli települések
közvetlenül a rádióval szerződnek, vagy Sásdon keresztül?
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Lantai Tamás Kft. alapító a kérdésre válaszolva elmondta, hogy tervei között szerepel az
országos hálózat kiépítése, ahol a legkisebb településtől a városokig, legyen saját Mex Rádiója.
Dr. Jusztínger János polgármester elmondta, a tárgyaláson tervként elhangzott a Hegyháti
Rádió létrehozása, ehhez több településnek kellene összefognia. Véleménye szerint váljanak
pár hónapot, majd tárgyaljanak a Hegyháti Járás polgármestereivel.
Dr. Jusztint er János polgármester javasolta a testületnek, hogy az elhangzott módosításokkal
hatalmazza fel a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy üzemeltetési
szerződést kössön a Mex Rádió NetWork Kft-vel regionális online rádiócsatorna
üzemeltetésére. Az ezzel felmerülő költségeket az önkormányzat vállalja és kiegészítő
működési támogatásként a képviselő-testület adja át a Nonprofit Kft. részére.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
144/2021. (XI.04.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az elhangzott módosításokkal felhatalmazza a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy üzemeltetési szerződést kössön a Mex
Rádió Network Kft-vel regionális online rádiócsatorna üzemeltetésére.
Az ezzel felmerülő költségeket az önkormányzat vállalja és kiegészítő
működési támogatásként a képviselő-testület átadja a Nonprofit Kft.
részére.
Határidő: november 1., illetve 2022. évi költségvetés tervezése
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Tájékoztató a Sásdi Szociális Szolgálat működéséről
Előadó: Orbán Éva intézményvezető

F

írásbeli előterjesztés - a Sásdi Szociális Szolgálat beszámolójáról - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Rabb Gv őzőné képviselő elmondta, hogy a Népjóléti Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót.
Megköszönte a Szolgálat dolgozóinak munkáját. Tisztában vannak azzal, hogy az
intézménynek szüksége lenne mikrobuszra. A tájékoztatót elfogadásra javasolja a testületnek.
Orbán Éva intézményvezető elmondta, hogy vannak olyan helyzetek, amikor személyautóra
is szüksége lenne a Szolgálatnak.
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Dr. Jusztin »er János polgármester elmondta, hogy a TOP Plusz pályázatban 2 db
mikrobuszra szeretnének pályázni. Megköszönte a Szolgálat munkáját, úgy látja, hogy
példaértékű az a tevékenység, ami az intézményben van.
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a Tanács tárgyalta az intézmény
beszámolóját, költségvetését. Nagyon jó, hogy az intézmény fenntartásához a társulásban lévő
önkormányzatoknak nem kell hozzájárulniuk.
Dr. Jusztin;:er János polgármester elmondta, hogy a járványhelyzetben a Szolgálat dolgozói
nagyon sokat dolgoztak.
Javasolta a testületnek a tájékoztató elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
145/2021. (XI.04.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásdi Szociális Szolgálat működéséről szóló tájékoztatót
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

4./

Beszámoló a Sásdi Közös Önkormán »zati Hivatal munkájáról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a társulási megállapodás módosításánál született
döntés értelmében december hónapban a polgármesterek kötelező érvénnyel koordinációs
értekezletet tartanak, ahol a jegyző köteles beszámolni a Hivatal éves tevékenységéről. A
tavalyi évben kialakult koronavírusos járványügyi veszélyhelyzet miatt elmaradt.
2019. év végén Baranyaszentgyörgy település úgy döntött, hogy kiválik. Emiatt két álláshelyet
megszüntettek. Az összehasonlítás alapján 49 fővel csökkent a térség lakossága. 2018-2019ben Sásd Város Önkormányzata jelentősen támogatta a Hivatal működését. Sásd akkor úgy
ítélte meg, hogy a bérhelyzet már tarthatatlan és saját jogkörében eljárva, saját költségvetése
terhére béremelést hajtott végre.
2020-2021-ben gyakorlatilag a Hivatal önfenntartó, mindez a jogszabályváltozásoknak is
köszönhető. A támogatás emelkedett, továbbá 3 álláshely megszűnt. A harmadik álláshely az
építéshatósági jogkörök megszűnéséből ered, ennek az álláshelynek a bére támogatás címen itt
jelentkezik. A társult falvakra a központi elosztásnál az önkormányzati törvénnyel összhangban
is számítanak támogatást, amit a Hivatalhoz átcsoportosítanak (lOmFt).
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A Járási Hivatal ennek az épületnek a fenntartásával kapcsolatban 50 %-os térítést nyújt,
beleértve a portást és a két takarítót is.
Mindenképp szükséges lesz a bérfejlesztéssel foglalkozni. Elmondta, hogy a minimálbér és a
kötelezően adott legkisebb minimálbér összege 19 %-kal emelkedni fog. Ez a sásdi Hivatalnál
a dolgozók 70 %-át érinti.
Jelen pillanatban 3 ügyintéző van szülési szabadságon, időközben nyugdíjazások is történtek.
Nagyon sok ellenőrzés történik a Hivatalban. Az ellenőrzések megállapítják, hogy minimális
hibák előfordulnak, de az apparátus jól dolgozik. Az Államkincstár évente háromszor tart
ellenőrzést.
Az ÁSZ vizsgálattal kapcsolatban elmondta, hogy az ellenőrzés kapcsán a Hivatal kiváló
minősítést kapott az önkormányzatok és a Hivatal vonatkozásában. Az intézményeknél is
hasonló vizsgálat van, de a Hivatal szabályzatai az intézményekre is kiterjeszthetők. A társult
települések kapcsán elmondható, hogy jó kapcsolatokat ápolnak. Gödre település esetében a
kirendeltségvezető nyugdíjba ment, helyette új kirendeltségvezetőt nevezett ki.

Dr. Jusztinger János polgármester a testület nevében köszönetét mondott a Hivatal
valamennyi dolgozójának, hiszen a testülettel együtt dolgozva közösen érhetnek el célokat.
Személy szerint minden segítséget megkapott ahhoz, hogy a munkáját jól végezze. Úgy látja,
hogy ez az év biztonsággal zárható.
Elmondta, hogy amikor a Hivatal előtti terület, járda, lépcső rendezésére sor kerül, szeretné, ha
a Járási Hivatal is hozzájárulna a költségekhez.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a két hivatal közötti megállapodásuk értelmében az
ingatlan fenntartásával kapcsolatos költségeket 50 %-ban kötelesek téríteni.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
146/2021. (XI.04.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

5./

Beszámoló a 2021. évi adóztatási tevékenységről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 2020. január 1. napjával az adóügyi csoportot
átszervezte. A korábban ott dolgozók szülési szabadságon vannak. Korábban is úgy érezte,
hogy a csoportban változtatni szükséges. Az Önkormányzatnak a helyi adóbevételekre nagy
szüksége van. A pénzügyi csoportból egy dolgozót áttett az adóügyi csoportba vezetőnek,
továbbá pályáztatás útján felvettek 1 főt. Tételesen átvizsgálásra került az adatbázis valamennyi
adózóra kivetítve. A felülvizsgálat jelenleg is folyik. Ebből kifolyólag küldik a felszólításokat.
Megállapítható, hogy az adózási fegyelem a lakosság többszöri megkeresésére, felszólítására
javult. A HIPA-val kapcsolatban elmondta, hogy a jogszabályváltozás szerint a katás adózóknál
megengedi a jogszabály, hogy az adó felét fizesse be. Az adó másik felét pedig az állam
megtéríti az önkormányzatnak. Az ossz adózószámot nézve ahhoz képest csak 116 fő
választotta ezt a lehetőséget. 2021-ben lOlmFt-os adóvétellel rendelkeznek a tervezett 85mFttal szemben. A végrehajtás kapcsán 8mFt hátralékos sikerült behajtani. A gépjárműadóval
kapcsolatban elmondta, hogy 2020-ban a 28mFt-nak a 40 %-ára lett volna jogosult az
önkormányzat. A 2020. december 31-ig nyilvántartott hátralékok behajtása az önkormányzat
feladata. A lOlmFt-ot úgy kell értelmezni, hogy a 28 m Ft-os gépjárműadó nincs benne. A
földkönyvi nyilvántartás kapcsán valamennyi adózónak nyilatkozatot kell tennie, folynak a
felülvizsgálatok. Az adóügyi csoport ismét levélben keresi meg az adózókat.
Megköszönte az adóügyi csoport dolgozóinak a lelkes, eredményes munkáját.
Kérte a testületet a beszámoló elfogadására.

Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kén viselő-testületének
147/2021. iX I.04.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt
2021. évi adóztatási tevékenységről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

6./

Helyi adórendelet felülvizsgálata, a telekadó bevezetése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

r

írásbeli előterjesztés - a rendelettervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy 2020 novemberében tárgyalt a testület
arról, hogy a környező településeken már bevezetésre került a telekadó. Ekkor a testület
meghozta az erre vonatkozó rendeletét. Nem sokkal később a Kormányrendelet értelmében
megtiltotta az önkormányzatnak új adónem bevezetését és a 2021. évben az adó emelését. Ez a
szabályozás erre az évre vonatkozott. így a testület dönthet abban, hogy bevezeti a telekadót
ugyanazzal a feltételekkel, ahogyan azt korábban megtárgyalták.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a központi jogszabályi változások miatt is szükséges
a helyi adórendelet felülvizsgálata. A képviselő-testület komoly tárgyalások során a telekadó
rendeletet már elfogadta. A tárgyaláson modellezték, különböző képletekkel táblázat
formájában bemutatták a leendő változásokat. A kiadott anyag 15. oldalán ez részleteiben is
látható. A tavalyi évben úgy kalkuláltak, hogy a telekadó bevezetésével az önkormányzat kb.
5,5-6,5mFt közötti többletbevételhez juthat. Ügy ítélte meg a testület többek között, hogy az
adó bevezetésére nemcsak azért van szükség, hogy többletbevételhez jusson, hanem azért is,
hogy az építési telkeket a tulajdonosaikat ösztönözze arra, hogy rendeltetésszerűen használják
a telkeket. A tulajdonos vagy váltson tulajdont, vagy arra használja a telket, amire rendeltetett.
Ezzel a testület korábban egyetértett.
Dr. Jusztin»er János polgármester elmondta, hogy az önkormányzatnak nem a többletbevétel
volt az elsődleges célja, hanem a kiesett helyi adóbevétel pótlása. A telekadó bevezetése csak a
vállalkozásokat érinti.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a magasabb szintű jogszabályváltozások miatt
szükséges a helyi adórendelet felülvizsgálata. A változás az adó tárgyának megnevezése,
mértéke, tehát formai hibák szerepeltek a helyi rendeletben. Fontos, hogy az önkormányzatnak
az új adórendeletet a stabilitási törvény alapján november 30. napjáig ki kell hirdetnie.
A telekadóval kapcsolatban elmondta, hogy a lakosságot csak minimálisan érinti, számukra
mentes az összes külterületi telek, a beépített földterület 1 ha alatt. A beépített telkek a
tulajdonszerzés évében is és az azt követő 5 évig nem telekadó kötelesek, tehát a
magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni. Mivel a vállalkozások számára
kedvezmények nem adhatók, számukra kizárólag a törvényben foglalt mentességek vannak.
Azok többnyire mezőgazdasági célú ingatlanokra vonatkoznak. Tehát ezeken kívül az összes
telek adóköteles a vállalkozó számára. A magánszemélyek tulajdonában álló üzleti célt szolgáló
telkek után is adózni kell. Elmondta, hogy a testület 9 és 18,-Ft/m2 díjat határozott meg. A
beépített telkek kapcsán 9,-Ft/m2 és 18,-Ft/m2 az üres telkekre vonatkozó díj.
A helyi adótörvényhez való igazítás kapcsán egy változás történt a 2020. január 1. napjához
képest, ez már az új rendeletükben megjelenik. A HIPA esetén 1,8 %-os adótétel szerepel, az
un. ideiglenes HIPA napi mérték már nincs, ezt már másképp kezeli a helyi adótörvény.
Kérte a rendelet elfogadását.
Dr. Jusztiiuier János polgármester elmondta, hogy ezt az adónemet szerették volna már 2020.
évben bevezetni, akkor a testület megvitatta, elfogadta. Nagyon sok településen ez az adónem
már bevezetésre került.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
16/2021. (XI.8.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

11

7./

A lakáshoz jutás támogatásáról szóló 5/2021. (111.08. > önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a rendeletükben jelenleg semmilyen
jogkövetkezménye nincs annak, ha valaki a vállalt kötelezettségét - mely szerint Sásdon kíván
élni - , nem tartja be, akkor vissza kell fizetni a kapott támogatást. Ez az jelenti, ha a
támogatottak valamelyike a kifizetéstől számított 3 éven belül a támogatással vásárolt, épített,
felújított ingatlanban a tulajdonrészét elidegeníti. Továbbá a lakóhelyét megszüntetve
elköltözik Sásdról.
A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, javasolta a kiadott anyag kiegészítését azzal, mindenképp
figyelni kell azon méltányossági esetkörökre, amikor rajtuk kívülálló okok miatt, vagy egyéb
szociális méltányossági okra tekintettel lehetősége legyen a visszafizetési kötelezettség alóli
mentesítésre. Ezt a mentesítést a képviselő-testület hatáskörébe adnák.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a rendelet-tervezet elfogadását a fent elhangzott
kiegészítéssel együtt.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2021. (XI.8.) önkormányzati rendelete
A lakáshoz jutás támogatásáról szóló 5/2021. (III.8.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

8./

Az új bölcsőde építése során felmerült pótmunkák ióváhat^ ása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés - a bölcsőde építés pótmunka összesítőről - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a mai nap folyamán kint
jártak az épülő bölcsődénél. Kérte a kiadott anyagban található pótmunkák költségeinek
elfogadását (redőny, gyengeáram, csapadékvíz-elvezetés).
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
és támogatja a kiadott anyag tartalmát.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kivitelező is jelezte, hogy a pótmunkákat el kell
végezni. A korábbi költségvetésben ezen tételek szerepeltek, amit akkor kihúztak. Viszont az
önkormányzat jelenleg olyan helyzetben van, hogy mindez megvalósítható.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója elmondta, hogy nagyon szép, igényes munka
folyik az épületben.
Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a testületnek a kiadott anyag elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
148/2021. (XI.04. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a becsatolt
árajánlatok alapján jóváhagyja az új bölcsőde építéséhez szükséges
pótmunkákat és ezeknek költségvonzatát.
Ennek megfelelően az önkormányzat éves költségvetésének tartaléka
terhére összesen bruttó 4.460.000,-Ft-ot biztosít pótmunkaként
redőnyök, gyengeáramú rendszerek kialakítására és az épület
csapadékvíz szikkasztással történő elvezetéséhez.
Határidő:
Felelős:
9.1

december 31.
Dr. Jusztinger János polgármester

Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft, részére céltámouatás
Nemzetiségek és Civil Közösségek Házánál történő térkövezéshez
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

nyújtása

a

Dr. Jusztinger János polgármester telefonon felhívta Pintér Gábor alpolgármester urat, aki
ezzel kapcsolatban nyújt bővebb tájékoztatást. Elmondta, hogy a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofít Kft. részére 350eFt céltámogatást adnának a Civilközösségek Házánál lévő
felújításra.
Pintér Gábor alpolgármester telefonon keresztül köszöntött mindenkit. Elmondta, hogy a
tavalyi évben 5000 euro (1.700eFt) támogatást kaptak, amit befizettek az önkormányzat
számlájára. A Német Nemzetiségi Önkormányzat sikeres és elnyert pályázat útján 2mFt-ot
nyert. Megkeresték a vállalkozót, szerződést kötöttek, a munkák elkezdődtek, falakat bontottak.
Jelenleg a főbejárat a korábbi garázsajtóból - ami kisajtó volt - került kialakításra, kétoldalt
nagy ablakokkal. A kertmozi felöli részen lesz a konyha és a mosdóhelyiség. Raaba-Grambach
településtől kaptak 1.700eFt-ot, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.700eFt-tal járult hozzá
és 500eFt értékű nyílászárók, amit a Deutsch Klub ajándékoz a Sásd Város Önkormányzatának.
A felújítás tartalmazza a cementlap felbontását, nyílászárók cseréjét, új víz- és
szennyvízvezeték cseréjét, új akna építését, gipszkarton felszerelését. A pályázatot megírták,
amelyre 2mFt értékben ajánlat érkezett. A Német Nemzetiségi Önkormányzat 300eFt előleget
nyújtott a Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kft-nek. Ezt az összeget pótolni szükséges, ebből
az összegből újítják fel a villamoshálózatot.
13

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Nemzetiségek és Civil Közösségek
Háza melléképületét felújítják. A felújítási költségekhez Raaba-Grambach település 1.790eFtot, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 1.700eFt-ot, továbbá a Deutsch Klub 500eFt értékű
nyílászárókat adományozott. A testület döntsön arról, hogy a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. részére nettó 350eFt céltámogatást nyújtson, ami szükséges az udvar
térkövezéséhez.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy klubtaguk felajánlotta az udvarban lévő előtető
(5x20 m) elkészítését. A tető alatti részt kellene burkolni.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a kiadott anyag elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
149/2021. (XI.04.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére céltámogatást nyújt a
Nemzetiségek és Civil Közösségek Házánál történő térkövezés
anyagszükségletéhez 350 eFt összegben.
Határidő:
Felelős:

10./

december 31.
Dr. Jusztinger János polgármester

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, részére működési támogatás m úitása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Kft. részére nyújtson
750eFt működési támogatást, hogy az évközben összegyűlt többletfeladataikat biztonsággal
finanszírozható legyen.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, hogy az alaptőkét szükséges-e pótolni?
Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője a kérdésre válaszolva
elmondta, hogy nem kell pótolni az alaptőkét.
Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a testületnek a kiadott anyag elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város K épviselő-testületének
150/2021. X I.04.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére biztosított éves működési
támogatást kiegészíti 750 eFt összeggel.
Határidő:
Felelős:

december 31.
Dr. Jusztinger János polgármester

11./ A TOP 2.1.2.-16-BA1-2017-00007 és a TOP 1.1.3.-16-BA1-2017-00005 projektekhez
kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” című közbeszerzési eljárások
lezárása során felmerülő forráshiám okra többlettámogatás igénylése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy amikor a napirendi pontot
kiadták, akkor úgy gondolták, hogy az eredményeket már ismerik. Túlságosan lassan haladtak
az előkészületek. Az önkormányzat harmadjára indult neki a közbeszerzési eljárás
lefolytatásának. Kockázatot vállalva megbíztak egy közbeszerzési szakértőt azzal a céllal, hogy
felgyorsítsák az eljárási folyamatokat. Úgy gondolja, hogy az új szakértő megbízása jó döntés
volt, jól is dolgozik, és ha rajta múlik, akkor ősz elejére már bontás is van. A problémát azonban
az okozta, hogy ez az ügyvéd úr is azokból a műszaki-tartalmú anyagokból kénytelen dolgozni,
amit a rendelkezésére bocsájtanak. Ő mondhatná akár azt is, hogy a maga részéről a munkáját
elvégezte és nem a végtelenségig szerződött az önkormányzattal erre a munkára, viszont az
önkormányzatnak égetően fontos lenne gyorsan haladni. Ahhoz, hogy többletforráshoz
jussanak egy kormányzati szintű döntésre van szükség. Nyilván vannak ilyen elakadt projektek
máshol is és az a kosár, amiből ők nagyságrendileg 100 millió forintot szeretnének igényelni,
el fog fogyni. Ezen felül még a Megyei Közgyűlés támogató jóváhagyó döntése is szükséges.
Sajnos a soron következő november 10-ei ülésen erről nem tudnak tárgyalni. Eredetileg a mai
napra tervezték a bontást, amit azért nem tudnak megcsinálni, mert egy jelentkezőtől olyan
szakmai tartalmú kérdések érkeztek, amit csak az tud megválaszolni, aki azt tervezte. Amikor
gyorsítani szerettek volna az eljáráson, ezzel nem számoltak. Amennyiben a testület is úgy
gondolja, akkor határozatot fognak hozni, amiben a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy többlettámogatási kérelmet nyújtson be úgy is, hogy jelenleg még nem
ismerik mennyi ez a többlettámogatási igény pontosan. Ha minden jól megy, akkor november
11-én meg lesz a bontás, azaz jövő héten csütörtökön, ezt követően megismerik a pontos
többletforrás igényt, majd ennek a határozatnak a birtokában kérelemmel fordulhat a Megyei
Önkormányzathoz. Most a feltett kérdésekre mindenki megkapta a választ. A jogszabály
határozza meg azt, mikor és meddig köteles az önkormányzat választ adni, mint ajánlatkérő az
ajánlattevőknek. Reméli, hogy több kérdés nem fog érkezni, ugyanis ha november 11-ből is
következő hét lesz, akkor már szinte biztos, hogy nem lesz olyan Megyei Közgyűlési ülés,
amire idén bejuthatnak, mert jövő évben nem számíthatnak pénzre, ami azt jelenti, hogy vissza
kell fizetni azt a rendelkezésre álló keretet, ami van. Dr. Őri László elnök úr személyesen tett
ígéretet arra, hogy támogatólag fogják továbbítani a kormányzat felé, úgyhogy arra várnak,
hogy végre a harmadik eljárás eredményesen lezáruljon és meg tudják mondani a
kormányzatnak, mennyi pénzre van szükség.
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A határidő nemcsak abból a szempontból fontos, hogy elfogy a pénz, hanem abból is, hogy
minél többet csúsznak, annál több fog hiányozni és annál drágább lesz a beruházás. Az a
vállalkozó, aki ezt szeptemberben beárazta, az nem biztos, hogy jövő nyáron annyiért meg fogja
tudni építeni.

Dr. Ka tion Béla jegyző elmondta, hogy két pályázatról van szó, a területi támogatási összeg
30%-ig lehet igényelni, de nem haladhatja meg a 100 millió forintot. Elmondta, hogy a kérelmet
nem ők állítják össze, hanem a Megyei Közgyűlés Hivatalának a projektmenedzsere, amit a
polgármester úrnak kell majd aláírnia. Úgy gondolják, hogy egyrészről a felhatalmazás egy
utólagos közbeszerzési eljárás vizsgálata során lehet fontos, volt már ilyen, másrészről a
testületnek mindenképpen kell majd döntenie, ha tudják már melyik az a három ajánlat,
amelyeket az előkészítés keretében kiválasztanak. A testület névszerinti szavazással dönt az
ajánlat elfogadásáról.
Dr. Jusztin >er János polgármester javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
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, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
151/2021. (XI.04. i KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „TOP 2.1.2.-16-BA1-2017-00007
és a TOP 1.1.3.-16-BA1-2017-00005 projektekhez kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac
kivitelezése” című közbeszerzési eljárások lezárása során felmerülő forráshiányokra
többlettámogatási kérelmet kíván benyújtani a 272/2014. (XI.05.) Korm.rendelet 87.§.
(1) bek. cc) pontjában meghatározottak alapján és feltételekkel.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a támogatási kérelem benyújtására.
Határidő: november 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

12./ Vodafone Zrt-vel mobiltelefon szolgáltatás kedvezményes igénybevételére kötött.
valamint flotta együttműködési megállapodások felmondása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztin j er János polgármester elmondta, hogy a Telenor Kft-vei megkötötték a
megállapodást az önkormányzati flotta létrehozásáról. Erre való tekintettel a Vodafone Zrt-vel
kötött megállapodást fel kell mondani.
Javasolta a testületnek a határozati javaslat elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
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Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 5 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
152/2021. (XI.04. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vodafone Zrt-vel
mobiltelefon
szolgáltatás
kedvezményes
igénybevételére
kötött
együttműködési megállapodást a megállapodás 7.1. és 8. pontjaiban
meghatározottak figyelembevételével, valamint a Vodafone Zrt-vel kötött
flotta együttműködési megállapodást a megállapodás 6. pontjában
meghatározottak figyelembevétel, 2022. március 1. napjával felmondja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a szolgáltató felé
a megállapodások felmondását írásban közölje.
Határidő: november 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a képviselőtestület zárt ülés keretében folytatta tovább a tanácskozást.
Kmft.

ztinger János
nester

Jr. gajdon Béla
jegyző
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