Je

\zőkönv v

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25. napján tartott
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, Székely Szilárd, Rabb Győzőné, Takácsné Somogy vári Mária,
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika
j egyzőköny w ezető.

Dr. Jusztinner János polgármester köszöntötte a képviselő-testületet és a meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testületből 7 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:
3./ napirendi pontként: Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatását,
7./ napirendi pontot módosítsák, a pótmunka helyett többletmunka szerepeljen: Az új bölcsőde
építése során felmerült többletmunkák jóváhagyása,
12./ napirendi pontként: József A. utca lakó-pihenőövezetbe vonása.
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 Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3./

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

4./

Beszámoló az Integrált térségi gyermekprogramok a Hegyháti Járásban „GYÖKEREK
ÉS SZÁRNYAK” EFOP-1.4.2-16-2016-00023. azonosító számú pályázati időarányos
teljesítéséről
Előadó: Gábor Gyula irodavezető

5. /

Beszámoló az ÁMK Óvodája és bölcsődéje működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella igazgató

6./

Polgármester beszámolója az önkormányzati társulásokban végzett éves tevékenységéről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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7./

Sásd 45. hrsz-ú egyházi tulajdonú temető, kápolna, harangláb önkormányzati tulajdonba
vétele
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

8./

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

9./

A Sásdi Polgárőr Egyesület gépjármű vásárlásához hozzájárulás
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

10. / „A közrendet, közlekedés- és közbiztonságot leginkább javító, helyi programok és
fejlesztések” című pályázat benyújtása, önerő biztosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
11. /

Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére működési támogatása (Mex Rádió
Network Kft. Sásd)
Előadó: Pintér Gábor alpolgármester

12. / Sásd, József A. utca lakó-pihenőövezetbe vonása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
13. / Beszámoló a Népjóléti Bizottság átadott szociális hatáskörben hozott döntéseiről
Előadó: Rabb Győzőné bizottsági elnök

Dr. Jusztin ;er János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalják
a személyi ügyek okán a 13./ pontot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
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1./

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

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az előző testületi ülést november 4-én
tartották. November 6-án megkezdődött az uszoda kerítésépítése. Az uszoda lézervágott kapuja
és kiskapuja is elkészült. Szintén ezen a napon került megrendezésre az I. Plié Kupa ritmikus
gimnasztika verseny a Sásdi Közösségi Házban. Közel 100 fő tornász vett részt különböző
korcsoportban. A résztvevők az ország különböző pontjairól érkeztek. Nagyon színvonalas
rendezvényt láthattak.
November 9-én látogatást tett Raaba-Grambach képviseletében August Krivec, akivel az
önkormányzati együttműködésről, illetve támogatások lehetőségéről tárgyalt. Ezt követően
Galambosné Wagner Éva elnök asszonnyal közösen megtekintették a Nemzetiségek és Civil
Közösségek Házának a készülő melléképületét. ígéretet tett további támogatási lehetőségekről.
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A helyszínen találkozott a kivitelezővel, kiállításra került a teljesítési igazolás, kifizetésre
kerültek a számlák.

Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat pályázati
úton 2mFt támogatást nyert. Ennek is köszönhetően a villany és víz is bevezetésre került.
Jelenleg 50%-ban elkészült a felújítás. A tervek szerint előtetőt szeretnének építeni.
Megköszönte a testületnek a 350eFt-os támogatást, ebből az összegből biztosítják a féltető alatti
terület térkövezését.
Dr. Jusztináéi' János polgármester elmondta, hogy ez a felújítás a későbbiekben illeszkedik
a fejlesztési tervekhez. November 9-én a Nemzeti Sportközpontoktól megkeresték, hogy a
közigallas.gov.hu-n szereplő Sásdi Tanuszodába meghirdetett állásokra (7 fő) tegyen javaslatot.
Kérték a pályázókat, hogy az önkormányzathoz is nyújtsák be önéletrajzukat. Szükséges volt
megismernie a pályázói kört ahhoz, hogy javaslatot tegyen. A jelentkezések megérkeztek, a
javaslatot megtette.
November 10-én az „Engedd, hogy segíthessünk Alapítvány” jóvoltából támogatást nyújtottak
a Sásdi Általános Iskola részére, a támogatásból interaktív tábla, szoftvercsomag beszerzésére
került sor.
November 10-én a Sásdi Szociális Szolgálat és a Levendula Klub rendezésében került sor a
Szociális Munka napja alkalmából rendezvény megtartására, összekötve a Márton-nappal. A
rendezvényre meghívást kapott, amelyen részt vett.
November 11-én megkezdődött az uszoda előtti járdaszakasz építése.
Ezen a napon került sor a Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórum megtartására a Közösségi
Házban.
A TOP Plusz-os pályázatokkal kapcsolatban egyeztettek a pályázatíró cég képviselőjével. A
pályázati kiírások megjelentek (energetikai korszerűsítés, élhető települések, fenntartható
városfejlesztés, megyei foglalkoztatási, gazdasági együttműködést célzó programok). Sásd
városa elsősorban az energetika és az élhető települések pályázati kiírásokra pályázhat. A
novemberben megnyíló lehetőségek közül az energetikai fejlesztésekre és az élhető
településekre irányuló pályázatok beadási határideje 2022. január 14. A Hegyháti Járásra kb. 3
milliárd forintot biztosítanak. Nagyon szeretné, ha Sásd városa ennek az összegnek minimum
a felét megkapná (1,8 milliárd forint). Az energetika terén kb. 200mFt hívható le, ami attól
függ, hogy az egyes felújításra szoruló épületek mennyire vonhatók be a pályázatba, ugyanis
különböző mutatók vannak, amiket igazolni kell az energiahatékonysági szempontból a
felújítás előtti és utáni állapotot. A Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épület megfelel a pályázati
feltételnek. Meg kell találni a lehetőségét annak, hogy a Szent I. u. 14. szám alatti ingatlan és a
Rákóczi u. 41. szám alatti ingatlan is bevonható legyen a pályázatba. Az élhető települések
pályázati kiírás magába foglalja a csapadékvíz-elvezetést, a közösségi, a közművelődési
kulturális, sportolási infrastruktúrát, zöld közterületek fejlesztését, parkosítást, parkolók
kialakítását. A csapadékvíz-elvezetést a Szent Imre, Nagyvárad, Fáy A., József A. utcákban
tervezik, ez előreláthatólag 3 x lOOmFt. A sportinfrastruktúra, a közművelődés tekintetében a
Közösségi Ház infrastruktúrájának megújítását jelenti 2 x 80 mFt-tal. Itt a sportcsarnok
sportpadló burkolatának cseréjéről van szó. Meg kell oldani a sportcsarnok akusztikai
problémáját. 130mFt-ot terveznek az újtelepi sportpálya futópályájának teljes rekortán
burkolatára és az egykori KRESZ park területén színpadot építenének megfelelő áram
kiépítésével. Továbbá az ott lévő öltözők felújítását, vizesblokkok építését tervezik. Ebből az
összegből terveznék a szoborkert környezetének rendezését is.
A zöldterületek megközelítését szolgáló járdaszakaszok címen térkövezésre van pályázati
lehetőség, amiből a teljes szoborkertet térköveznék, továbbá a szoborkertben lévő közvilágítást
is korszerűsítenék. Új kandelábereket, új köztéri bútorokat, padokat telepítenének.
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Fontos lenne a kertmozi infrastruktúrájának fejlesztése is, itt székeket tudnának vásárolni,
kisszínpadot építenének, továbbá a hangtechnikát fejlesztenék. Ennél a pályázatnál van
lehetőség a Deák téri és a Fáy A. utcai játszótér megépítésére. A felsoroltak mindösszesen
nagyságrendileg 250mFt. A Közösségi Ház felújítása, az újtelepi rész újragondolása, a
szoborkert felújítása, a két játszótér kialakítása összesen 490mFt.
A közparkoló kialakítására beadandó pályázati határidő szintén 2022. január 14. A testület
megvásárolta az épülő bölcsőde melletti telket, itt szeretnének parkolót kialakítani. A
Városháza udvarának parkosítására is nyílik pályázati lehetőség. Jövő tavasszal kezdődik a
Dózsa Gy. utcai járdák térkövezése. Ehhez a Városháza előtti kerítést el kell bontani. A későbbi
pályázatok megnyílásával, a pályázat elnyerésével vendégházat tudnának kialakítani a Sásd,
Rákóczi F. u. 25. szám alatti ingatlanban, egybekötve az ingatlan előtti parkoló felújításával
(lOOmFt). A helyi közétkeztetés fejlesztésére is lehetőség nyílna (konyhai eszközök, gépek
beszerzése, az ételek kiszállítására két kisbusz beszerzése, ossz. 1OOmFt). A járási egészségügyi
központ kialakítására szeretnének pályázni (250mFt).

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a fent említett pályázati elképzelésekhez
szakemberekre, tanulmányokra, műszaki leírásokra, költségvetésekre van szükség.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy november 11-én került sor az év végi
csomagok kiosztásával kapcsolatos feladatok megbeszélésére.
November 16-án a Sásdi Általános Iskolában járt, ahol a Pécsi Tankerület szakembereivel
találkozott. A Pedagógiai Szakszolgálatnak helyet adó régi épület dél-keleti sarka megsüllyedt.
Úgy gondolják, hogy ezen ok feltárására szükséges, hogy a tankerület által felkért statikus az
alaptest aljáig feltárja a külső és belső falak mellett levő alapot. Ehhez kérik az önkormányzat
hozzájárulását.
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a Szent I. utcában csapadékvíz elvezető rendszer van
kiépítve, itt kell lennie olyan megoldásnak, ami levezeti a vizet. Oda bele kell vezetni,
véleménye szerint a rendszer eltömődött.
Dr. Jusztinaer János polgármester elmondta, hogy belevezetik majd a Közösségi Ház
kivezető rendszerébe.
November 16-án a TOP Plusz-os pályázatokkal kapcsolatos tájékoztatón vettek részt a Megyei
Közgyűlés dísztermében.
November 17-én Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral egyeztetett Szentlőrincen a
„Zöldváros-Piaccsamok létesítése” pályázattal kapcsolatban.
November 24-én került sor a közbeszerzési eljárás során az ajánlattevő cégekkel való
tárgyalásra. Itt lehetőség volt azon kérdések tisztázására, amik szükségesek ahhoz, hogy az
ajánlattevők olyan ajánlattal éljenek, amiből megépíthető ez a projekt. Ezt megelőzően egy
héttel korábban megtörtént az ajánlatok bontása (508mFt és 511mFt-os ajánlatok érkeztek).
Sajnos több mint 200mFt hiányzik, ez 70 %-os eltérés. Két lehetőség van. Az egyik lehetőség,
hogy nem a tervek szerint épül meg, tehát műszaki tartalomcsökkentéssel valósulna meg a
beruházás. A másik lehetőség, hogy maradnak az eredeti tervnél, megpróbálnak mindent
megtenni azért, hogy sikerüljön az elképzelt beruházás.
Ennek a beruházásnak legkésőbb 2022. november 30. napjáig kell elkészülnie. Sajnos jelentős
összeg hiányzik, ezért fontos, hogy az önkormányzat működésének ellehetetlenítése nélkül
vállaljanak kötelezettséget.
November 17-én a Sásdi Tanuszoda neve felkerült az épület falára.
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November 20-án meghirdetésre került a „Házhoz megy a Mikulás” program. A tavalyi évben
is jól sikerült, sajnos a vírushelyzet az idei évben sem jobb, emiatt szintén házhoz viszik el a
csomagokat a korábbi évekhez hasonlóan Sásd Város Önkormányzata, a Német Nemzetiségi
Önkormányzat és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat összefogásával.
November 22-én Nagy Csaba országgyűlési képviselő úrral közösen látogatást tettek a sásdi
uszodában. Az uszoda belülről készen van, a takarítási munkák még nem készültek el. A gázórát
kell felszerelnie az E.on-nak. A tervek szerint december 1. napjára elkészül, ezután indul a
próbaüzem.
Elmondta, hogy a villamos energia beszerző céggel hamarosan lejár az erre vonatkozó
szerződés. Az új ajánlatok megérkeztek. Amennyiben az önkormányzat 1 évre kötelezi el
magát, akkor 49,22,-Ft/kW, ez 250 %-os emelkedést jelentene. Ha két évre írnák alá a
szerződést, akkor 42,64,-Ft/kW, ha három évre, akkor 38,86,-Ft/kW-ot kellene fizetni. Ez azt
jelenti, hogy csak a közvilágításért a jövő évben plusz 10 mFt-ot kellene fizetni, ha egy évre
írják alá a szerződést. Véleménye szerint egy évre írják alá a szerződést. Jelenleg ez országos
szintű probléma az önkormányzatoknál.
November 23-án a hivatalban Bodor Koméi plébánossal és Szabó László sásdi lakossal közösen
egyeztető megbeszélést tartott. Elmondta, hogy lehetőség van egyházi tulajdonú ingatlanok
önkormányzati tulajdonba vételére. A püspök úr ettől nem zárkózik el (Sásd esetében a régi
temető, kápolna). Szabó László sásdi lakos magánkezdeményezésével elindult a gyűjtés a
meghibásodott nagyharang javítására. Elmondta, hogy a beruházás befejeződött. 2021. január
17-én Szabó László magánszemély és az egyházközség kezdeményezésére gyűjtés indult a
Sásdi Római Katolikus Plébánia Templom harangjainak felújítására. A harang javítására
1.816.100,-Ft-os, a villanyszerelési munkákra 850eFt-os ajánlat érkezett. A kivitelező a
munkákkal elkészült. A felújításnak köszönhetően az évtizedek óta nem működő nagyharang
és a kisharang is megszólal, továbbá villamosítva lett mindhárom harang. A sikeres
adománygyűjtés során november 26-ig 2.120 eFt áll rendelkezésre. A javítás kapcsán voltak
plusz kiadások is. Az összegen felül 692eFt hiányzik még. Elmondta, hogy plébános úrral
közösen aláírva levelet írnak a püspök úrnak, amelyben leírásra kerülne az önkormányzati
támogatás nyújtása, továbbá kémé a püspökség támogatását a hiányzó összeghez. Továbbá
önkormányzati tulajdonba vennék az egyház tulajdonában lévő régi temetőt és kápolnát.
Testületi döntést kellene hozni arra vonatkozóan, hogy a hiányzó 692eFt-ból mennyit vállalna
az önkormányzat.
Javasolta, hogy 200eFt támogatást állapítson meg a testület.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
155/2021. (XI.25. i KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Római
Katolikus Plébánia Templom harangjainak felújításához költségvetése
terhére 200 eFt vissza nem térítendő támogatást nyújt.
Határidő:
Felelős:

december 15.
Dr. Jusztinger János polgármester
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Dr. Jnsztinger János polgármester elmondta, hogy a hömyéki kereszt felújítása folyamatban
van. Itt szükség lesz majd némi földmunkára is. A rendelkezésre álló pályázati forrás ezt nem
tartalmazza. A kereszt körüli térkövezést a Kft. dolgozói fogják elvégezni.
A tegnapi nap folyamán látogatást tett a sásdi uszodánál, ahol az NSK képviselői is jelen voltak.
Az eredeti megállapodásuk szerint a kerítést az önkormányzatnak a telekhatárra kell építeni.
Személyesen kérte engedélyüket arra vonatkozóan, hogy a városháza és az uszoda közötti
kerítést ne a telekhatárra építsék, hanem a támfal mentén kerüljön megépítésre. Ez esetben egy
tereprendezésre lenne szükség, így lehetőség nyílna kibővített parkolóra is.
A tegnapi napon elismerő oklevél érkezett az Idősbarát Önkormányzat Díjra benyújtott
pályázatukra. A tavalyi évben is hasonló elismerő oklevelet kaptak. Az elismerés nagyon fontos
azon személyeknek, akik az idősgondozásban dolgoznak. Ezúton is megköszönte a Sásdi
Szociális Szolgálat valamennyi munkatársának az idős emberek gondozásában nyújtott
munkáját.
A hömyéki csapadékvíz elvezető árkok felújításával kapcsolatban elmondta, hogy 50mFt
támogatást nyertek. Feladatuk, hogy kiírják a beszerzési eljárást, a beszerzés tárgya: „a
hömyéki csapadék-vízelvezető árkok felújítása című projekt megvalósításához kapcsolódó
komplett építési, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációk elkészítése, az engedélyek
megszerzése.’’'’ Amennyiben elkészül az engedélyezési tervdokumentáció, akkor 2022. május
31-ig elkészül a beruházás.
Pintér Gábor alpolgármester az év végi karácsonyi csomagokkal kapcsolatban elmondta,
hogy átnézte a tavalyi és az idei névlistát, amit a Népjóléti Bizottság megtárgyalt. Összesen 212
db csomag (6.600,-Ft/csomag) kerül majd kiosztásra. Személyesen vett részt a Sásd és Térsége
Terület- és Humánfejlesztési Nonproíit Kft. évzáró rendezvényén. A Kft. feladatkörébe tartozik
a támogató szolgáltatás és jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, hat gyermeket szállítanak
speciális iskolába folyamatosan Dombóvárra, 20 fő fogyatékos és idős rászoruló szállítását
végzik, továbbá 400 fő jelzőrendszeres segítségnyújtását koordinálják, ebből Sásdon 109 fő
rendelkezik ilyen készülékkel. A Kft. kérését továbbítja, amely szerint a Kft. a Sásd, Rákóczi
F. u. 41. szám alatti épületben működik, ez az épület felújításra (nyílászárók cseréje, festés,
álmennyezet építése) szorulna. Az ellátott személyek szállítására a következő évben pályázat
útján lehetőség lenne mikrobusz beszerzésére, ehhez kérik majd az önkormányzat támogatását.
Továbbá 2022-ben kérnék az önkormányzat hozzájárulását abban, hogy 6 gyermek szállítása
költségként 10 hónapra, összesen 600eFt támogatást kapnak, viszont a jelzőrendszerhez további
600eFt-ot igényelnének. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzattól 1.200eFt-ot kémek.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy nevezett ingatlannál a tető felújítása
megtörtént.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogyha a leendő pályázati lehetőség kapcsán szóba kerülhet
ez az ingatlan, akkor energetikai szempontból valóban szükséges a felújítása.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, ígéretet tettek arra, hogy polgármester úrral közösen
ellátogatnának az intézménybe és megbeszélnék a kéréseiket.
Szeptember 16-án szervizbe vitte a Közösségi Ház mélynyomó és középnyomó JBL hangfalát,
a napokban elkészült, a javítás 110 eFt+áfa (139.700,-Ft) összegbe került.
Rabb Gvőzőné képviselő megkérdezte, hogy Körösfőre az adományszállítmány megérkezette?
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Dr. Jusztin»er János polgármester elmondta, hogy ezzel kapcsolatban részére nem érkezett
információ.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy közben Messengeren ez ügyben
megkérdezte Péntek Tihamért, aki válaszolt, hogy a mai nappal megérkezett az adomány, amit
megköszönt.
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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
156/2021. iXI.25.) 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

2./

Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségv etési rendeletének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés —a költségvetési rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
napirendi pontot.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a bizottsági ülésen megtárgyalták a
rendelet módosítását. A költségvetés kapcsán a novemberi hónapban végső ellenőrzési fázisról
beszélhetnek. Meg kell vizsgálni, hogy az egyes intézményeknél milyen megtakarítási
lehetőségek vannak, ennek kapcsán a felhasználásukról-szükséges dönteni.
A költségvetés főösszege 2 milliárd 134 millió forint. Év elején 1 milliárd 928 millió forint volt,
az emelkedés mögött az új pályázati források kiadási kötelezettségei állnak. Vannak plusz
állami támogatások, amelyek ilyenkor kerülnek realizálásra. A tanuszodára 1,5mFt-os tartalék
van, illetve a jövő évben elinduló beruházáshoz 5mFt tartalékot terveztek. Összesen 25,5mFtos tartalékszintjük van. Ez az év elején 23mFt volt. A működési költségvetésük 1 milliárd 443
millió forint, kb. 700mFt a fejlesztési mérleg. A költségvetésük nagy része pályázatfuggő.
Ezeknek eredményessége befolyásolja a költségvetésüket. A működési oldalon minden a
terveknek megfelelően alakult.
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A fejlesztési kiadásoknál a jelentős része a pályázati kiadásokról szól, a működési oldalon
kiemelte az adóbevételeket. Itt is történt szerkezeti változás, év elején 50 %-os szinten
számoltak a HIPA-val. A legutóbb becsült iparűzési adószinthez képest kb. 13mFt-os plusszal
számoltak. Jelentős visszafizetési kötelezettségük is van, de ez is a költségvetés belső tartalékai
által lefedett. Az adóbevételeik összességében 110 mFt-ra tervezték, valamihez képest kisebb
mértékű, mint a tavalyi évben volt. Az iparűzési adóval kapcsolatban elmondta, hogy az állam
15mFt-tal kiegészíti az önkormányzat bevételét, azoknak a kiegészítéseként, akik az 50 %-os
fizetési kedvezményt igénybe vették. Az állami támogatásoknál kiemelendő a védőnői
támogatás a védőnői szolgálat működtetésében. A kapott állami támogatások fedezik a
kiadásaikat.

Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy az önkormányzat
költségvetése stabil. A 25.816 eFt-os tartalék azt jelenti, hogy óvatosan kell gazdálkodni.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy a tartalék úgy növekedett, hogy nagyon
sok minden készült a városban. Folyamatban van a REKI-s pályázatuk elbírálása (17mFt).
Függőben van a Dózsa Gy. utca felújítása (komplett aszfaltozás a Dózsa Gy. utcában) című
pályázat, ez annyiban érinti a költségvetést, hogy itt 39mFt-os pályázatról van szó; ebből az
összegből ezt nem lehet kivitelezni, szükséges lesz az önkormányzatnak a hiányzó részt
biztosítani. Elmondta, hogy olyan önkormányzati intézménynél is lesz jutalmazás, ahol
korábban nem volt.
Korábban egyeztetett Gálné Banizs Gabriella igazgató asszonnyal ez ügyben, kérte, hogy nettó
2,5mFt-ot állapítsanak meg jutalmakra jutalmazás címen (48 fő). Az intézményvezetőknek
lehetőségük van differenciálni a jutalmakkal kapcsolatban.
Javasolta a testületnek, hogy nettó 2,5 mFt-ot csoportosítsanak át az ÁMK részére, jutalmazási
célokra.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
157/202K XI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Általános Művelődési Központ és Könyvtár alkalmazottai év végi
jutalmazására,
munkájuk
elismeréséül
az
önkormányzat
költségvetésének tartaléka terhére nettó 2,5 mFt-os kiegészítő támogatást
biztosít.
Határidő: december 20.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gabriella ÁMK igazgató

Dr. Jusztin:, er János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott rendelet-tervezet
elfogadását.
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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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
18/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (III.02.)
önkormányzati rendelet módosításáról
( A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

3./

Sásd Város Roma Nemzetiségi Ön kormán . zat működési támogatása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a működési támogatási kérelemről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Dr. Jusztin er_János polgármester elmondta, hogy korábbi megállapodásuk szerint az őszi
Roma Napon egyik fellépő díjához a sásdi önkormányzat 100 eFt-tal szándékozott hozzájárulni.
A megállapodás alapján kéri, hogy a képviselő-testület a nemzetiségi önkormányzat részére
100 eFt működési támogatást nyújtsanak.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testül ete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
158/2021, (XI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd Város Roma
Nemzetiségi Önkormányzatának 100 eFt vissza nem térítendő működési
támogatást nyújt az Őszi Roma Nap sikeres megtartásához.
A támogatást az önkormányzat költségvetésének általános tartalékából
biztosítja.
Határidő: december 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

4./

Beszámoló az Integrált térségi gvermekprogramok a Hegyháti Járásban
„GYÖKEREK ÉS SZÁRNYAK” ÉFOP-1.4.2-16-2016-00023. azonosító számú
pályázat időarám os teljesítéséről
Előadó: Gábor Gyula irodavezető
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írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gábor Gyula GYEP irodavezető elmondta, hogy a beszámoló utolsó oldalán szereplő
összegzés értékeli legjobban az elvégzett munkájukat. 5 indikátort kell teljesíteniük a program
végére.
Összességében elmondható, hogy a programokat teljesíteni tudták. A program utolsó évében
biztonsággal tudnak indulni, amit vállaltak, teljesíteni tudják.
Dr. Jusztinuer 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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
159/2021. (XI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv
mellékleteként
csatolt
az
Integrált
térségi
gyermekprogramok a Hegyháti Járásban „GYÖKEREK ÉS
SZÁRNYAK” EFOP-1.4.2-16-2016-00023. azonosító számú pályázat
időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Gábor Gyula irodavezetőnek az iroda
szakmai munkáját.

5./

Beszámoló az ÁMK Óvodára és bölcsődé'e működéséről
Előadó: Gálné Banizs Gabriella igazgató

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztin'^er János polgármester elmondta, hogy a részletes írásos előterjesztést mindenki
kézhez kapta.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója köszönetét fejezte ki a fenntartónak, akinek
segítségével a jelentősebb karbantartási munkákat sikerült megvalósítani egyrészt önrészből,
továbbá fenntartói támogatással. Az óvoda épülete belsőleg nagyon szép, jó l felszerelt.
Dr. Jusztin er János polgármester megköszönte az intézmény dolgozóinak egész éves
példamutató munkáját.
Javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
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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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
160/2021. (XI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK Óvodája és bölcsődéje
működéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

6.1

Polgármester beszámoló‘a az önkormán yzati
tevékeny sé léről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

társulásokban

végzett

éves

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy két önkormányzati társulásban képviseli
az önkormányzatot (Sásdi Szociális Társulás elnöke, Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás
Pénzügyi Bizottságának elnöke). A járványhelyzet miatt mindkét helyen ebben az évben
júniusig csak konzultációkra került sor, így döntéseket csak az elnök hozott. Ennek megfelelően
a Sásdi Szociális Társulás elnökeként határozatokat hozott az év első felében (költségvetés
elfogadása, intézmény beszámolójának elfogadása, térítési díjak elfogadása, a járványhelyzetre
való tekintettel a nappali ellátást intézményen kívül látják el a dolgozók, később ennek
visszavonása, a költségvetés időarányos teljesítésének beszámolója).
Augusztus 3. napján tartották az első Társulási Tanács ülésüket, majd szeptember 16-án.
Augusztus 3-án a Tanács arról döntött, hogy a Szociális Szolgálat épületéhez féltetőt építettek
(Levendula Pajta), ehhez szükség volt 500 eFt átcsoportosítására a költségvetésükben. A
szeptember 16. napján tartott ülésen a költségvetés időarányos teljesítéséről, módosításáról
döntöttek. A Szolgálat dolgozói nagyon sok munkát végeznek, leginkább a járvány ideje alatti
többletmunkájukat emelte ki. A rendezvényeikkel kapcsolatban elmondta, nagyon
színvonalasok, az idősek részéről a visszajelzések nagyon pozitívak, ami a nappali ellátást illeti.
Az intézménynek nagy szüksége lenne egy mikrbuszra, bízik abban, hogy a jövő évben ez
sikerülni fog.
A Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás a szilárd hulladékkezelés hasznosításával
kapcsolatos társulás. A társulás elnöke a konzultációkat nagyon komolyan kezelte, jelenléti
konzultációkat tartott több alkalommal. Az első társulási tanácsülésre szeptember 15-én, a
következőre október 20-án került sor. A Tanács Egyeztető Bizottságba delegálta, ahol a bérleti
díjtartozásokról tárgyalnak. Nagy kérdés még, hogy a Társulás által nyújtott szolgáltatást, ami
a szelektív hulladékgyűjtés (kék kuka) - , átveszi-e az állam? A Társulás felé nagyon sok
önkormányzat tartozik.
Dr. Jusztin er János polgármester javasolta a testületnek a polgármesteri beszámoló
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 - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kép viselő-testület ének
161/2021. (XI.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester az
önkormányzati társulásokban végzett éves tevékenységéről szóló
beszámolóját elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

7./

Sásd 45. hrsz-ú eg\házi tulajdonú temető, kápolna, harangláb önkormám zati
tulajdonba vétele
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a nem hiteles tulajdoni lap másolatáról - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, információi szerint a püspökség szándékában
állhat átadni a városközpontban lévő egyházi tulajdonban álló temetőkápolnát, haranglábat
önkormányzati tulajdonba. Annak ellenére, hogy nem az önkormányzat tulajdonában áll, az
önkormányzat vállalta a zöldterület gondozását, a szemétszállítást. Fontos lenne azért is, ha
nyílna pályázati lehetőség a kápolna felújítására, akkor az önkormányzat élne ezzel a
lehetőséggel. A testületnek arról kellene döntenie, hogy az egyházi temetőt, a temetőkápolnát
és haranglábat kívánja-e önkormányzati tulajdonba venni.
Urvald Péter képviselő megkérdezte a fent említett temetőkápolna, harangláb országos
védelem alatt áll? Ennek figyelembevételével meg kellene nézni, hogy az önkormányzatnak
milyen kötelezettségei vannak.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, nem tudja. Ha volt ilyen, akkor az az egyház
kötelezettsége volt. A tulajdoni lap szerint az E.on-nak van rajta vezetékjoga.
Dr. Ka'dón Béla jegyző elmondta, mindenki tudja, hogy ez a temető a város szívében van.
Városfejlesztési szempontból feltétlenül fontosnak tartaná, hogy ez a terület az önkormányzat
tulajdonába kerüljön. Biztos, hogy új rendezési tervet kell majd készíteni, kérdés, hogy mikortól
és milyen célokat fog megjelölni.
Dr. Jusztin ’er János polgármester kérjék az egyházmegyétől ezen ingatlan önkormányzati
tulajdonba adását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
162/2021. (XI.25. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kérelmezi a Római
Katolikus Egyház tulajdonában lévő sásdi 45. hrsz-ú 7980 m2
területnagyságú kivett temető, kápolna, kereszt művelési ágú ingatlan
ingyenes tulajdonba vételét.
A Képviselő-testület a jövőben is gondoskodni kíván a nevezett
ingatlan gondozásáról és karbantartásáról.
Felhatalmazza a polgármesterét, hogy a tulajdonba vételi eljárást az
Önkormányzat nevében kezdeményezze.
Határidő:
Felelős:

8./

december 15.
Dr. Jusztinger János polgármester

Az új bölcsőde építése során felmerült többletmunkák ióváhau ása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

Dr. Jusztinaer János polgármester elmondta, hogy jóváhagyják azokat a felmerülő
többletmunkákat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az épületnek az utcafronton szép
kerítése legyen. Annak idején abból indultak ki, hogy kevés pénzük van, ezért olyan kerítést
rendeltek meg, ami a funkcióját betölti, de esztétikailag nem szép. A már korábban megrendelt
kerítést máshol fogják felépíteni. A bejárások alkalmával derült ki, hogy nagy szintkülönbségek
vannak közvetlenül az épület előtt, pótmunkaként célszerű lesz majd ide kerítést tenni,
lehatárolni a teraszt is.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pótmunka jelenleg a pályázatból megvalósuló és
annak a műszaki tartalmának változásával összefüggő plusz munka. A többletmunka az, amit
az önkormányzat külön a pályázattól függetlenül kíván megvalósítani ezen a területen. Ennek
a forrását betervezték a költségvetés rendeletmódosításába, ami 4 mFt+áfa. Mivel
többletmunkáról van szó, a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-t kellene megbízni az
említett feladatok ellátásával. Kérte a testületet, hogy fogadja el a kerítés megépítését, amellyel
a Kft-t bízná meg esetlegesen alvállalkozó bevonásával. Ennek a forrása a módosított
költségvetési rendelet 5. sz. melléklet II/l. pontjában látható.
Dr. Jusztinaer János polgármester javasolta a testületnek, hogy döntsenek a bölcsőde
kerítésének az önkormányzat Kft-je által történő megépítéséről az előterjesztésben elhangzottak
szerint.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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SásdV áros Képviselő-testületének
163/2021.1X1.25.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza
polgármesterét, hogy a létesítendő új bölcsőde utcafronti kerítésére
előirányzott 4 mFt+áfa összeg erejéig, többletmunka keretében
vállalkozási szerződést kössön a Sásd Városgazdálkodási Nonprofít Kftvel.
A Kft. a teljesítés során alvállalkozót igénybe vehet.
Határidő: 2022. január 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

9.1

A Sásdi Pokárőr Egyesület '.énjármű vásárlásához hozzájárulás
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a működési támogatási kérelemről - a jegyzőkönyv mellékleteként
csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program Civil Alapjára
beadott pályázatok közül valamennyi nyertes lett. Ezáltal a Sásdi Polgárőr Egyesület 5 mFt-ot
nyert gépjárműbeszerzésre. Ennek kapcsán új Dacia Duster gépjárművet vásárolnának. Ennek
ára 5.204 eFt, a forgalomba helyezés díja 96 eFt. Kérte a testületet, hogy 300 eFt támogatást
nyújtson a Sásdi Polgárőr Egyesület részére a gépjármű vásárlásához azzal, hogy a tegnapi
napon eladásra meghirdetésre került a Polgárőr Egyesület által üzemben tartott Suzuki Ignis
gépjármű. Amennyiben a nyújtott támogatáson felüli összegért sikerül értékesíteni a
gépjárművet, a különbözeti részt javasolja majd átadni a Polgárőr Egyesületnek. Továbbá
pályázatot nyújtottak be a gépjármű üzemeltetésére 800 eFt összegben. Megkérdezte, mikor
érkezik az autó?

Bíró Józsefné a Sásdi Polgárőr Egyesület elnöke a kérdésre válaszolva elmondta, hogy
december 15-e körül.

Dr, Jusztincer János polgármester elmondta, amikor megérkezik a gépjármű, akkor az autó
matricázását is meg kell oldani.
Javasolta a testületnek, hogy a Sásdi Polgárőr Egyesület részére 300 eFt támogatást nyújtson.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének
164/2021. XI.25. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásdi Polgárőr
Egyesület részére - figyelemmel a pályázati forrásból beszerzendő új
gépjármű járulékos költségeire - 300.000,-Ft vissza nem térítendő
működési támogatást nyújt a költségvetése tartaléka terhére.
Határidő: december 31.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

10./

A közrendet, közlekedés- és közbiztonsá ot le inkább ‘avító. helyi ro ramok és
fejlesztések” című i ái ázat ben úitása. önerő biztosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról, a költségvetésről - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, korábban már említést tett az „okos zebra”
pályázati lehetőségről, amelyet az új bölcsőde és az általános iskola előtt kellene megvalósítani.
A kért árajánlatok alapján sajnos csak egy helyen tudnák megvalósítani, ez pedig az új bölcsőde
előtt lenne. Ehhez viszont 154.897,-Ft önerőt kell biztosítani. Kérte ennek elfogadását.
Dr. Jusztinaer 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 Képviselőtestülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
165/2021. (XI.25.J KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy pályázatot
nyújt be a „A közrendet, közlekedés és közbiztonságot leginkább javító, helyi
programok és fejlesztések” című, LEADER VP6-19.2.1-61-4-/1-21 kódszámú
felhívásra okos zebra rendszer telepítése tárgyban. A pályázat megvalósítási
helyszíne: Sásd, 217/3 hrsz.
Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges 154.892,-Ft önerővel
rendelkezik, amelyet a költségvetése terhére biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos
hivatalos teendők elvégzésére.
Határidő: 2021. november 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
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11. / Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft, részére mfiködési támogatása (Mex Rádió
NetWork Kft. Sásd)
Előadó: Pintér Gábor alpolgármester
Dr. Jusztin aer János polgármester elmondta, korábban beszéltek már arról, hogy a Mex
Rádió működtetéséhez 2022. januártól szükség lesz havi 60 eFt-ra.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. és a
Mex Rádió Network Kft. között az üzemeltetési szerződés létrejött. Ennek értelmében a rádió
november 1-tői december 31 -ig teszt üzemmódban üzemel. 2022. január 1. napjától havonta 60
eFt összeget kell fizetni. Lantai Tamás üzemeltető szeretné, ha egy vagy két részletben
fizetnének és nem havi bontásban. A tárgyalás alkalmával üzemeltető lehetőséget lát abban,
hogy saját FM rádió is lehessen. Ez egy kisközösségi rádiót jelent. Ehhez szükséges benyújtani
a pályázatot az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz. A rádió működéséhez még
összesen 380 eFt/év egyéb költség szükséges a havi 60 eFt díjon felül. Erről majd később
kellene tárgyalni. A rádió üzemeltetésével kapcsolatban több pályázatra is van lehetőség.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Kft. részére 2022. január
1-el 360 eFt-ot adjon át a fent említett célra.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
166/2021. XI.25. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy
Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére a Mex Rádió
működtetése céljából 2022. január 1. napjától egy éven keresztül havi 60
eFt támogatást nyújt. Az első féléves támogatást (360 eFt) egyösszegben
2022. január 10. napjáig a Kft. részére átadja.
Határidő: január 10.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

12. / Sásd. József A. utca lakó-nihenőövezetbe vonása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztint er János polgármester elmondta, hogy a testület korábban döntött arról, hogy a
Fáy A. utcát teljes hosszában lakó-pihenőövezetté nyilvánítja. A táblák a mai napon
kihelyezésre kerültek. Véleménye szerint a József A. utcát is vonják be a lakó-pihenőövezetbe.
Kérte a javaslata támogatását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
167/2021. X I.25.iK TH . számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi döntésében
a Fáy A. utca lakó-pihenőövezetbe vonásáról szóló határozatát kiegészíti
azzal, hogy a József A. utcát is a lakó-pihenőövezetbe bevonja.
Határidő: december 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

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

Kmft.

17

JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Pintér Gábor

Pál Csaba

Rabb Győzőné

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária

Urvald Péter

JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 25. napján
megtartott képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva
Baranya Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztály képviseletében:

Galambosné Wágner Éva
Orsós József
Fodor István
Zima István
Gálné Banizs Gabriella
Meggy esi Mónika
Merk Zsolt
Győriné Korom Viktória
Orsós Józsefné
Bíró Józsefné

Gábor Gyula
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