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Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 16. napján tartott
közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Testületi ülés hel\ e: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imreu. 25-27.
Jelen vannak:

Dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, Pál
Csaba, Rabb Győzőné, Székely Szilárd, Takácsné Somogyvári Mária,
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László
pénzügyi
irodavezető,
Koszorús
Tímea
aljegyző,
mint
jegyzőkönyvvezető, 11 fő helyi lakos

Dr. Jusztinger János polgármester tisztelettel köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket,
a képviselő-testületet, illetve azokat is, akik online módon figyelik és hallgatják a
közmeghallgatást.
Elmondta, hogy a legutolsó rendes közmeghallgatást 2020 év elején, csaknem két évvel ezelőtt
tartották. A jogszabály kötelezi az önkormányzatot, hogy a testületi ülést ilyen nyilvános
közmeghallgatás formájában legalább évente egyszer tartsa meg, jelen esetben 2020-ig.
Sajnos jelenleg is rendkívüli időket élnek, a világjárvány felborította az emberek életét, sok
mindent megváltoztatott és nincs ez másként az önkormányzati működéssel sem. Mind a két
évnek a nagy része rendkívüli jogrend keretében telt, így rendes, illetve rendkívüli testületi
ülések megtartására sem volt lehetőség, csak online konzultációkra.
2020-ban júliustól októberig volt lehetőség testületi ülések megtartására a vírus kezdete után.
Nem volt ez másképp 2021-ben sem, júniustól volt lehetőségük újra a testületi ülések
megtartására. Az országosan kihirdetett veszélyhelyzet miatt a polgármesterekre testálták azt a
feladatot, hogy valamennyi ügyben egyedül eljárjanak, döntsenek a képviselő-testület helyett
és nevében lássák el a képviselő-testület bizottságainak feladatait. Lehetőség volt konzultációk
megtartására, amit leginkább online tartott, valamennyiük közreműködését utólag is
megköszönte. 2021. június 15-től a képviselő-testület újra megkezdte munkáját. Mivel a
közmeghallgatás is hivatalos képviselő-testületi ülésnek számít, ezért hivatalos
közmeghallgatást sem tudtak eddig tartani. Az év elején próbálkozott egy nem „hivatalossal”,
amit sokan követtek, de ez nem tölti be a hivatalos közmeghallgatásnak a funkcióját. Azért van
szükség mindenképpen közmeghallgatás tartására, hogy egyrészt a költségvetési helyzetről
tájékoztassák a lakosságot, másrészt az adott év legfontosabb fejlesztéseiről, beruházásairól,
történéseiről, illetve a jövőbeni tervekről is tájékozódjon a lakosság.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés határozatképes és azt
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében a
képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül. Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi
pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
a közmeghallgatás keretében 3./napirendi pontjaként: Sásd, Szent 11. u. 1., Petőfi S. u.
1. és Petőfi S. u. 1/a. szám alatti ingatlanok ingyenes megszerzése,
a meghívóban szereplő 9./ napirendi pontot javasolja levenni, helyette 10./ napirendi
pontként javasolja megtárgyalni: a Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű
ingatlanok eszközök rehabilitációja és fejlesztése című Leadcr pályázat benyújtása,
13./ napirendi pontként a Közösségi Ház rendkívüli karbantartása.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
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Rabb Gvőzőné a Népjóléti Bizottság elnöke, képviselő javasolta 15./ napirendi pontként
megtárgyalni: Orsós Erzsébet Sásd, Gálykút 13. szám alatti lakos elhelyezésének ügyét.
Dr. Jusztin»er János polgármester más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az
alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

Beszámoló Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi munkájáról, a
költségvetés időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Sásd Város Önkormányzata jövőbeni fejlesztési terveinek ismertetése (TOP Plusz)
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

3./

Sásd, Szent 11. u. 1., Petőfi S. u. 1. és Petőfi S. u. 1/a. szám alatti ingatlanok ingyenes
megszerzése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

4./

Egyebek

5./

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

6./

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI.8.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

7./

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

8./

Egészségügyi alapellátásokra vonatkozó megállapodások
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

9./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

10. / Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok eszközök rehabilitációja és
fejlesztése című Leader pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
11. / Sásd Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
12. / Sásd város víziközmű rendszerének 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervének módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
13. / Közösségi Ház rendkívüli karbantartása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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14. / Beszámoló a polgármester és a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott
döntésekről
Előadó: Rabb Győzőné a Népjóléti Bizottság elnöke
15. / Orsós Erzsébet Sásd, Gálykút 13. szám alatti lakos elhelyezésének ügye
Előadó: Rabb Győzőné a Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Jusztinaer János polgármester bejelentette, hogy az első négy napirendi pontot
közmeghallgatás keretében, a 14./ és 15./ napirendi pontokat személyi ügyekre való tekintettel
zárt ülés keretében tárgyalják meg.
A képviselő-testület a bejelentéssel egyhangúlag egyetértett.
Napirend tárgyalása:
1./

Beszámoló Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2021. évi
munkájáról, a költségvetés időarányos teljesítéséről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Dr. Jusztinaer János polgármester ismertette a 2020. év fontosabb fejlesztéseit, amelyek a
februári közmeghallgatás után történtek. Felújították a Támogató Szolgálatnak helyet adó
Rákóczi út 41. szám alatti épület tetőszerkezetét 1.200 eFt-ért.
Átadásra került a Fáy A. utcai játszótér melletti sportpark pályázati forrásból, ehhez térköves
járdát építettek.
Az új bölcsőde épület építésére 180 mFt-os TOP-os pályázatot nyertek, ezt kb. 10 mFt-os
önerővel szükséges kiegészítem.
Felújították a sporttelepi faházat 37 mFt-os pályázati forrásból, megújult az újtelepi játszótér,
eszközbeszerzésre is sor került, így az újtelepi beruházás értéke a játszótér kialakításával kb. 52
mFt volt. További játszótereket újítottak meg a Deák téren és a Fáy utcában, teljesen új óvodai
játszóudvart építettek szintén pályázati forrásból, aminek értéke 4,8 mFt volt.
A Gyerekesély program keretében sor került eszközbeszerzésre 28,5 mFt-ból.
A Sásd, Rákóczi 41. szám alatti ingatlan fűtéskorszerűsítését is elvégezték 3,5 mFt-ból.
Hömyéket járdával kötötték össze a központtal, ami 3 mFt-os beruházás volt.
Több kamerából álló internet kapcsolattal rendelkező térfigyelő rendszert építettek ki, hogy
értékeiket biztonságban tudhassák, a pályázati forrás 2,2 mFt volt, 1,9 mFt önerő kellett hozzá.
Több alkalommal került sor élelmiszercsomag osztására, így Sásdon 240 családot támogattak,
ehhez szükség volt a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködésre, az
Életmentő a Beteg Gyermekekért és Nagycsaládosokért Alapítványra, a Mex Rádióra és a
Magyar Vöröskeresztre.
Több helyen parkosították a közterületeket, sor került az Arad u. 1. előtti közterület
térkövezésére is. A civilek és az önkéntesek közreműködésével a város több közterülete is
megszépült. A 2020-ban kiemelendők még a Magyar Falu Program Civil Alapjainak a
pályázatai, ahol nagy sikerrel szerepeltek egyesületeink és egyéb társadalmi szervezeteink,
összesen 12.950.849,-Ft érkezett a településre négy civil közösséghez. Ebből a támogatásból
mikrobuszokat vásároltak, ingatlant újítottak fel, a Dózsa u. 33. szám alatti ingatlannak a
nyílászáróit kicserélték, közösségi sátor beszerzésére volt lehetőség. Ezek olyan pályázatok,
amelyek nemcsak az adott társadalmi szervezet tagjai számára fontosak, hanem gyakorlatilag
az egész közösség javát szolgálják.
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2021. év első fele rendkívüli jogrendben telt, június 22-én tartották az első testületi ülésüket.
Nem volt egyszerű egyszemélyben döntéseket hoznia. Megköszönte a képviselők és a civilek
segítségét. Alternatív megoldásként az online konzultációt alkalmazták. Nehéz helyzet volt,
örült a kiegészítő támogatásoknak.
2021. év elején új építési telkeket alakítottak ki az Orgona utca és a Móricz Z. utca összekötő
szakaszán található területen. 2019-2020-ban sikerült megállítani a lakosság csökkenését a
településen. Januárban magánkezdeményezésre gyűjtést kezdeményeztek az egyházközséggel
együttműködve a római katolikus plébánia templom nagyharangjának a felújítására. Az év
végére sikeres lett a projekt, mindhárom harang megszólalt és elektronikusan vezérelt. Az év
elején személygépkocsit biztosítottak a polgárőröknek. A Sásdi Szociális Szolgálat és a Családés Gyermekjóléti Központ részére egy-egy használt, illetve egy új személy gépjárművet
biztosítottak a feladataik hatékonyabb ellátására. Februárban úgy gondolta, hogy mivel jövőre
lesz 30 éves a testvértelepülési kapcsolata Sásdnak az osztrák Raaba-Grambachhal, így ezt a
partnerkapcsolatot szorosabbá kívánja tenni. Ebben nagy segítségére volt Grambach egykori
polgármestere, aki jelenleg a két település magyarországi összekötője. Februárban
megkezdődtek az együttműködések, ennek köszönhetően havi, kéthavi rendszerességgel
találkoznak. Nagyon sok alkalommal támogatta Raaba-Grambach a sásdi civil közösségeket,
rendezvényeket, gépjármű beszerzéshez adott kiegészítő támogatást. Úgy érzi, hogy a jövő
évben a 30 éves kapcsolatot méltóképpen meg kell ünnepelni. Kicserélték a Sásd, Dózsa utca
33. szám alatti ingatlan nyílászáróit, azóta a homlokzat is megújult. Februárban az Állami
Számvevőszék vizsgálata alapján a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal kiváló minősítést
kapott. Úgy gondolja, hogy a sikeres és hatékony városvezetői munka, önkormányzás az
nincsen szabályozott rendben, átláthatóan működő, hivatali apparátus nélkül. A polgármesteri
munkájához a képviselők és a hivatali apparátus is segítséget nyújt. Megköszönte valamennyi
hivatali kolléga munkáját. A márciusban elnyert 11,5 mFt pályázati forrásból leaszfaltozták a
Petőfi S. utcát, megkezdték a hömyéki játszótér építését, ami kb. 5 mFt volt. Március 22-én
átadásra került a munkaterület a kivitelező Mind-Ép Kft. részére, ahol megkezdődött az új
bölcsőde építése a Szent Imre úton. A költségvetésben 1,5 mFt-os civil alapot hozott létre, ami
városszépítésre, illetve helyi kulturális élet színesítésére használható fel. E rendelet értelmében
évente legfeljebb 300 eFt támogatásban részesülhetnek az egyes projektek megvalósításához a
civilek. Megköszönte Rabb Győzőné Ibolya képviselőtársának a Népjóléti Bizottság
elnökeként nyújtott közreműködését és támogató javaslatát. A pályázatok elbírálásánál a
polgármester kikéri a Népjóléti Bizottság Elnökasszonyának véleményét a döntés előtt.
Településfásítási program keretében a Hömyékre vezető járda mentén ezüst hársakat ültettek.
Április 1-jétől új alpolgármestere lett Sásdnak, Pintér Gábor személyében. Ezúton is köszöni
szépen a lelkiismeretes munkáját. Fontos számára, hogy közösen tudjanak dolgozni, mert ennek
csak akkor van eredménye, ha a „szekereket egy irányba húzzák”. Áprilisban elkészült a Sásd
felirat a 66-os út mentén, megköszönte a Tamás Kft-nek, hogy lokálpatrióta módon
megajándékozta a várost. Véleménye szerint azóta a település egyik éke. Áprilistól ingyenesen
tették elérhetővé mindenki számára a Sásd és Vidéke című lapot, ami innentől kezdve online
formában is megjelenik. Áprilisban már látható volt, hogy az idei évben Sásdon elkészül az
uszoda. A fejlesztés kb. nettó fél milliárd forintba került. Április 15-én megtörtént az új
bölcsőde alapkőletétele. A munkaterület átadás és az alapkő letétele közötti időszakban
elbontották az egykori tejbolt épületét, ezzel közel 200 mFt-os beruházás vette kezdetét Sásdon.
Április 22-én újabb fontos bejelentést tett közzé, ami a zöldváros- piac névre keresztelt TOP
OS pályázat, amely szerint a Hősök tere teljesen megújul. Kiírták a közbeszerzési eljárást, amely
keretében egy fedett piaccsamokot építenek, ami inkább üzletházként fog működni, ahova a
helyi vállalkozók beköltöznek, illetve megújul a főtér. A tervek szerint az ottani tér burkolva
lesz, a II. vh. szobor a jelenlegi helyén marad, utcabútorok érkeznek, szökőkutat, színpadot
építenek.
4

Nyertes pályázatnak köszönhetően, önkormányzati önerővel tovább szépült a sporttelep, ezúttal
az öltözők és vizesblokkok felújítására került sor. A sásdi iskolafelújítás is a végéhez közeledett
áprilisban, nyáron került átadásra, ami a Szigetvári Tankerületi Központ által elnyert 400 mFtos uniós pályázatnak köszönhetően sikerült. Megújult többek között az új tornaterem,
természettudományos előadó, és új műfüves focipálya is.
Pintér Gábor közreműködésével, koordinálásával összesen 5 mFt önerőből köztéri padok,
asztal, szeméttároló, hulladéktároló edények kerültek kihelyezésre a közterületeken. Májusban
a Fáy A. utca bevezető részén egy rövid szakasz aszfaltozási munkája önerőből készült el. Az
utcának ez a szakasza a legrosszabb rész volt, tisztában van azzal, hogy az egész utca
útburkolatának felújítására szükség lenne. Sásdnak komplett útfelújításra csak pályázatból van
esélye. A Fáy A. utcai garázsok mindkét oldalán szórt kaviccsal oldották meg a problémát. A
Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben 650 eFt-ot nyertek a Hömyékre
vezető út melletti kereszt megújítására. Az év elején benyújtott pályázatot májusban
megnyerték, amiből felújították a keresztet. Gratulált a vállalkozónak az elvégzett munkáért, és
megköszönte a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az együttműködést. A Deák téri
játszótérre új hintákat telepítettek ebben a hónapban. Május 28-án egy szabadtéri színpadi
előadást tartottak a szoborkertben, a kaposvári Csiky Gergely Színház művészeinek
előadásában. Személy szerint fontosnak tartotta egy olyan rendezvény megtartását, ahol
biztonságosan a megfelelő távolságtartás betartása mellett összegyűlhetnek az érdeklődő
sásdiak és egy ilyen kulturális eseményen részt vesznek. Az országban 67 helyen tartottak
előadást, egyedül Sásdon merült fel ezzel kapcsolatban probléma. Egy jó hangulatú, csodás
előadás volt, de sajnos őt a rendezvény megkezdésekor már rendőrök várták, akik az előadás
után arról tájékoztatták őt, hogy életében először olyat csinált, amit tilt a törvény.
Természetesen, aki hibázik az vállalja a következményeit, nincs ez másképp az
önkormányzatnál sem. Befizették a büntetést, még ha ennek a pénznek sokkal jobb helye is
lehetett volna máshol. Meggyőződése, hogy egy közparkban az embereknek örömet okoztak az
egészségük és életük veszélyeztetése nélkül. A jövőben a tisztelt bejelentőt arra kéri, ha már
ilyet tesz, akkor adja hozzá az arcát és a nevét is. Javasolja részére, hogy ne tegye tönkre azt,
ami a többség javára válik, tartsa magát távol a közösség dolgaitól. Úgy gondolja, magával a
polgármester személyével volt gondja a bejelentőnek, de a közösségen „csattant az ostor”.
Egyébként összefogott a közösség és összejött a büntetés összege, sőt még több is, amit egy
másik rendezvényre tudtak fordítani.
Májusban a Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve 1 mFt-os pályázati
támogatást nyertek a Kossuth Lajos utcai ingatlan utcafronti nyílászáróinak cseréjére. Azóta az
érintett homlokzat festése is megtörtént.
Júniusban megjavították a fonyódligeti üdülő tetőszerkezetét. A Vasút utcában és a Zrínyi
utcában nagyon rövid járdaszakaszt építettek. Júniusban a Közösségi Ház előadó termében és
a zenekari teremben klímaberendezéseket szereltek. Júliusban a civil keret támogatásával
elkészült Sásd kupakgyűjtő szíve, ami a központban funkciónál. Megköszönte a közreműködők
munkáját. Július 5-én kaptak értesítést a Dózsa utca járda felújításáról. A tervek szerint a Dózsa
Gy. u. mindkét oldalán összesen 15,7 mFt-ból térköves járdát építenek jövő tavasszal. A
fonyódligeti üdülőnél a nyár folyamán új nagykaput építettek. Az óvodai belső munkákra 1,5
mFt-ot költöttek. Ebből az összegből festettek, burkoltak és klímaberendezést vásároltak. Július
15-én átadták a hömyéki új játszóteret, emellett térfigyelő kamerákat is telepítettek. Véleménye
szerint szép központja lett Hömyéknek ezzel a játszótérrel. Július 16-án újabb nyertes
pályázatról érkezett értesítés, a TOP-os pályázaton 50,5 mFt-ot nyertek csapadékvíz-elvezető
árkok felújítására Hömyéken. Az adminisztratív feladatok és a közbeszerzési eljárás
lefolytatását követően jövőre fogják elkezdeni a kivitelezési munkákat. Július 27-én közzétette,
hogy felújítanák a hömyéki szőlőkbe vezető utat és a zártkerti elektromos hálózatot.
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Decemberben kapott értesítést a nyertes pályázatról, hogy összesen 24 mFt nagyságrendben
tudják leaszfaltozni a paléi hegyre vezető aszfaltos utat, illetve megoldják a villamoshálózatot.
Július 28-án a Szoborkertben elindult a kertmozi, 32 év után újra megteremtették ennek
lehetőségét. Pár hét alatt lett az ötletből minden várakozást felülmúló valóság, nagyon-nagyon
sok ember munkája volt benne. Kreatív ötletből, fillérekből sikerült megvalósítani.
Alpolgármester úrnak külön megköszönte a segítségét, a tulajdonában álló eszközökkel
biztosította a megfelelő hangosítást. Több alkalommal 200-300 néző is megtekintette az
előadásokat. Szeretnék a jövő évben is folytatni, ennek érdekében a kertmozi
infrastruktúrájának fejlesztésére pályázatot kívánnak benyújtani. Bízik a pályázat sikerében.
Augusztus 9-én 4.962.529,-Ft támogatást nyertek járdaépítésre. A korábban már elnyert 15 mFt
nem a teljes Dózsa Gy. utcára lenne elég, az uszoda és a hivatal előtti járdaszakaszt az a pályázat
nem érintené. Az augusztus 9-én elnyert forrásból a még hiányzó járdaszakaszt térkővel tudják
felújítani. Egyébként az uszoda előtti járdaszakasz már elkészült, mivel a műszaki átadáshoz
elengedhetetlen volt annak kivitelezése. Augusztus 16-án megkezdték a Közösségi Ház külső
falfelületeinek impregnálását. A Közösségi Ház anno közel 1 milliárdos beruházás keretében
Székely Szilárd volt polgármester hatalmas teljesítésének köszönhetően épült. A házra most
nagyon sokat kell költeni, de erről később fog beszélni. Önerőből takarítógépet is vásároltak
közel 1 mFt-ért, mert a korábbi gép már régóta üzemképtelen volt, így kézzel történt a felmosás.
Augusztus 31-én a Sásdi Általános Iskolában ünnepélyesen átadták az elkészült beruházást.
Szeptemberben a Kossuth Lajos utca 1. szám alatti ingatlanon megtörtént az utcafronti
nyílászárók cseréje, majd a homlokzat festése.
A várossá avatás 25 éves évfordulóját szeptember 25-én tartották egy nagyszabású négynapos
rendezvénysorozat keretében, ami nagyon jól sikerült.
Szeptemberben megtörtént a Gödrei-vízfolyás medrének gépi kotrása a torkolattól a vasúti
hídig terjedő szakaszban. 2 mFt pályázati támogatást nyertek Sásd és Kőrösfő testvértelepülési
kapcsolatának erősítésére.
Új hulladékgyűjtő konténert is vásároltak, ami jelentős tétel volt. A térfigyelő kameráknak a
jövőben nagy szerepe lesz. Elmondta elsősorban nem a sásdiak az érintettek ebben, más
településről a főtéren halmozzák fel a szemetet. Emiatt minden esetben a rendőrségen
bejelentést tesz. Elmondta, hogy okoszebrára nyújtottak be pályázatot, ami azt jelenti, hogy a
megfelelő érzékelőknek köszönhetően a zebra érzékeli, ha átmegy egy gyalogos és az úttestbe
beépített ledekkel jelzi a gyalogosok áthaladását az autósoknak. Ezt az épülő bölcsődénél
található gyalogátkelőhelyhez telepítenék. Október 8-án felszerelték a napelemeket az épülő
uszodára. Október 9-én a Magyar Falu Program 2021 civil keretből a Sásdi Polgárőr Egyesület
5 mFt-ot, a Hegyhát Fúvós Egyesület 2 mFt-ot, a Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület
1,9 mFt-ot nyert eszközbeszerzésre. A polgárőrök a napokban átvették a személyautót. Az év
elején biztosítottak részükre egy használt autót, de hosszú távon a feladatok ellátására nem volt
alkalmas. Úgy gondolja, hogy az új Dacia Duster személyautó nagy előrelépést jelent számukra.
Októberben megkezdték az uszoda kerítésének építését. A sásdi önkormányzat komoly anyagi
terhet vállal az uszoda megvalósulásához. Elmondta, hogy a város nettó 500 mFt-tal
gazdagodik, de minden nagy beruházáshoz az önkormányzat hozzájárul. Az uszodában a
medencék feltöltése megkezdődik. Fontos tudni, hogy a medencék feltöltése nem okoz
problémát a sásdi vízellátásban. Korábban attól féltek, hogy a város vízellátásának biztosítása
mellett mennyi ideig fog tartani az uszoda feltöltése. Az önkormányzat vállalta az uszodához
szükséges kerítés építését, a nagykapu és a kiskapu lézervágott motívumokkal való
elkészíttetését. November 1-jén a Mex Rádió teszt üzemmódban elindult. Sásd történetében
elmondható, hogy a település első rádiója. Helyi hírekkel, esemény beszámolókkal,
közvetítésekkel és mindezek mellett jó zenékkel jelentkezik napi 24 órában. Jelenleg a rádió
működése az önkormányzatnak nem kerül pénzébe.
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Ahhoz, hogy hagyományos rádióvá alakulhassanak és legalább Sásdon tudják hallgatni,
frekvenciát kell elnyerni, azután kezdődhet a sugárzás. A fejlődésnek ez lesz az útja. Addig is
interneten keresztül lehet hallgatni.
November 10-én több mint félmillió forint értékben érintőképernyős digitális táblát kapott a
Sásdi Általános Iskola az önkormányzat, az „Engedd, hogy segíthessünk” Alapítvány és egy
magánvállalkozó segítségének köszönhetően. Az okos táblát a szükséges szoftverekkel együtt
Rabb Győzőné, az Alapítvány elnök asszonya az iskola részére átadta. Megköszönte részére a
segítségnyújtást.
November 27. napján elkészült a harangok felújítása a Római Katolikus Plébániatemplom
tornyában, ehhez magánkezdeményezés útján 2,1 mFt-tal hozzájárultak a sásdiak.
Az elvégzett felújítás és villamosítás eredményeként nem csupán a nagyharang, hanem
mindhárom harang egyszerre tud megszólalni, elektronikusan vezérelve. Az összegyűjtött
összeg nem volt elegendő, így Szabó Lászlóval és Bodor Kornél atyával együtt felvették a
kapcsolatot a Pécsi Egyházmegye püspökével, akitől kiegészítő támogatást kértek a hiányzó
forrás megszerzése érdekében.
December 1-jén a Deák téren felszerelésre kerültek a térfigyelő kamerák, amelyek a városházán
működő központi rendszerbe lettek bekapcsolva. Fontos kiemelnie, hogy a Deák tér 4-6. számú
társasházak lakóközössége 60 eFt-tal hozzájárult ezeknek a kameráknak a telepítéséhez. A
három kamera összesen 460.886,-Ft-ba került. December 6-án és 7-én újra házhoz ment a
Mikulás Sásdon. Szeretné megköszönni a Mikulás önzetlen munkáját. 207 csomagnyi szeretet
és meglepetés ment ismét házhoz.
Elmondta, hogy a Baranya Megyei Közgyűlés elnöke rendkívüli ülést hívott össze azért, hogy
ebben az évben döntés szülessen arról, hogy Sásd megkaphassa a 189 mFt többletforrást, ami
a városközpont projekt megépítésére 2018-ban elnyert 300 mFt-hoz hiányzik.
Elmondta, hogy sikeres pályázat útján nyert a Dózsa Gy. utca felújítása (40 mFt), ebből az
összegből a teljes útszakasz aszfaltozásra kerül. A jövő évben nemcsak a Dózsa Gy. utca két
oldalán lévő járdák kerülnek felújításra, hanem a teljes útszakasz is. A felújítás előtt a DRV
Zrt-nek a bekötő vezetékeket cserélni szükséges. Tervei között szerepel, hogy a következő utca
felújítását a Rózsa utcában szeretné megvalósítani.
A költségvetési főösszegük kb. 2 milliárd forint, aminek a legtöbb része lekötött forrás. Amikor
az önkormányzati működésről beszélnek, akkor gondolhatják azt is, hogy az önkormányzatok
Magyarországon 30 éve ugyanúgy működnek. Ez nem így van, 2010 után változás volt.
Innentől kezdve feladatalapú finanszírozásra tért át az állam. Az önkormányzat a forrásokat
meghatározott feladatok ellátására kapja. Nagyon feszített gazdálkodásra van szükség. Az
önkormányzat tartalékkerete jelenleg kb. 20 mFt.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az idei évben sok plusz feladat
került megoldásra. Év elején szoros költségvetési tervvel indultak, az 1 %-os tartalékösszeg,
nem képezett olyan alapot, amelyre több feladat megoldása biztosítottnak látszik.
A költségvetési főösszeg 2 milliárd 134 mFt. Ez az önkormányzatnál 1 milliárd 609 mFt, az
ÁMK 243 mFt-tal, a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 156 mFt-tal és a Sásdi Család- és
Gyermekjóléti Központ 124 mFt-tal gazdálkodik. Ossz önkormányzati szinten 472 mFt-ot
személyi kiadásokra, a dologi kiadásokra pedig 367 mFt-ot költöttek. Az eredeti
költségvetésben 23 mFt-tal tervezték a tartalékot, ez most 26 mFt. 2020. évről közel 700 mFt
pénzmaradványt hoztak át. 426 mFt a feladatalapú támogatásuk. Az adóbevételeikkel
kapcsolatban elmondta, év elején úgy tervezték, hogy egyes adófizetők hogyan élnek azzal a
lehetőséggel, hogy megfelezik az iparűzési adó mértékét és az 1 %-ot fizetik be. Aki ezt
választotta, itt kaptak némi kiegészítést, ami 15 mFt volt. Jelen pillanatban a bankszámláik
egyenlege, ami az OTP-nél vezetett számlakor, ez 136 mFt, ebből 50 mFt-ot a város ívóvíz
szennyvízhálózatára kell fordítani.
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Az Államkincstárnál vezetett számlakörük, itt jelennek meg a pályázati összegek, itt jelenleg
495 mFt van. A fejlesztési szintet év elején 600 mFt-ra tervezték, jelenleg ez 685 mFt. Tudni
kell, hogy az elnyert pályázatokhoz némi önerőre is szükség van, amit az önkormányzatnak
biztosítania kell. A fejlesztési kiadásoknál megemlítette a hömyéki játszóteret 5 mFt-tal, a
sajáterős kamerarendszer kiépítését 1,5 mFt+áfa összeggel, a köztéri padokat 3.100 eFt+áfa
összeggel, a takarítógépet és a klímaberendezés beszerzését összesen 2 mFt-tal, a Sásdi Csalód
ás Gyermekjóléti Központnál nyílászárók felújítását. Az épülő bölcsődénél a végszámla
összege 111 mFt+áfa. A Dózsa Gy. utca felújításához szükséges anyagbeszerzés összege 7,5
mFt+áfa.
A működési oldalon is, ami 1 milliárd 472 mFt „alig látható” feladatuk van, 30 mFt+áfa
összegből működtették az intézményeiket, a város áramfogyasztását. 27 fő közfoglalkoztatott
foglalkoztatása 32 mFt, ennek java része állami támogatás, de itt is szükséges a saját erő
biztosítása. A közfeladataik ellátását a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi. Ez kb. 14
mFt-ba kerül. Utak karbantartása 4 mFt-ba kerül (kátyúzások). A Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft-nek 10 mFt-ot biztosítanak. A hétvégi orvosi ügyeletre az önkormányzat 9.700
eFt-ot biztosít. A bankköltségekre kb. 3 mFt-ot fizetnek.
Az ez évi költségvetésben 1,5 mFt-os civil keretet biztosítottak az ÁMK-n keresztül. A felsorolt
Magyar Falu Programos pályázatokon keresztül az önkormányzat segítségével kb. 17 mFt, amit
ebben az évben a helyi civil szervezetek sikeresen megpályáztak.
2021-ben új szolgáltatás indult a védőnői szolgálat által. Ez a szolgáltatás visszakerült az
önkormányzat fenntartásába. Ez évi 16 mFt-os tétel. Ehhez saját forrás nem szükséges, mert
állami támogatásból finanszírozott. A szociális étkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a
korábbi évekhez képest az étkezést 90-100 fő vette igénybe, jelenleg 150 fő kéri az étkezést.
Folyamatos nehézséget okoz a pandémiára való tekintettel az önkormányzatok új adót nem
vezethetnek be, illetve a térítési díjakat nem emelhetik.
Dr. Jusztinger János polgármester megköszönte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek
a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló tájékoztatóját.
Ismertette az idei évben elnyert pályázatokat: a hömyéki csapadékvíz-elvezetésre 50.530.000,Ft-ot, a kistelepülési önkormányzati rendezvények támogatására 1.000.000,-Ft-ot, a Dózsa Gy.
u. aszfaltozására 39.999.603,-Ft-ot, a Dózsa Gy. u. járdafelújításának anyagtámogatására
4.962.529,-Ft-ot, a Petőfi S. u. aszfaltozására 11.647.029,-Ft-ot, a Dózsa Gy. utcai járda
felújítására 15.228.888,-Ft-ot, a zártkerti program keretében villamoshálózat fejlesztésére és
aszfaltozásra a szőlőhegyben 24.790.354,-Ft-ot, testvértelepülési programra 2.000.000,-Ft-ot,
szociális tűzifára 4.551.680,-Ft-ot nyertek, ez mindösszesen 154.710.083,-Ft. A Német
Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve az útmenti kereszt felújítására 650.000,-Ft, a
nyílászárók cseréjére 1.000.000,-Ft, a népviseleti ruhák beszerzésére 99.000,-Ft, ez összesen
1.749.000,-Ft-ot jelent. A civilekkel együttműködve a Magyar Falu Program Civil Alapjából a
Sásdi Nyílzápor Hagyományőrző íjász Egyesület részére 1.972.159,-Ft, a Sásdi Polgárőr
Egyesületnek gépjármű beszerzésére 5 mFt, a Sásdi Romákért Egyesületnek eszközbeszerzésre
1.998.218,-Ft, a Hegyhát Fúvós Egyesület hangszerbeszerzésre 2.000.000,-Ft. Ez összesen
10.970.377,-Ft-ot jelent. Az egészet összesítve 168 mFt-ról van szó.
Az új bölcsőde építése a befejezéshez érkezik, mindösszesen kb. 200 mFt-os bemházásról van
szó. A másik tervezett nagy beruházás a zöldváros-piaccsamok építése projekt, ennek keretében
a Hősök tere teljesen megújul. Erre a beruházásra az önkormányzat 2018-ban 300 mFt-ot nyert.
Az volt a probléma, hogy a 2019. év végéig a beruházás nem kezdődött el. A választások után
mindent megtett azért, hogy elinduljon, és sikeres beruházásról beszélhessenek. Sajnos
közbejátszott a pandémia időszaka is, időben ez is problémát okozott. Ennek ellenére 2020-ban
és 2021. év elején is levezényelték a közbeszerzési kiírást. Mindkettő eredménytelenül zárult.
Ezután újra kiírták a közbeszerzést.
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Az önkormányzat új közbeszerzési szakértőt bízott meg. 2 vállalkozó jelentkezett be. A jog
lehetőséget ad az ajánlattevőknek arra, hogy tisztázandó kérdéseket tegyenek fel a projekttel
kapcsolatban. Ezt minden héten megtette az egyik vállalkozó, erre válaszolni kell, a
befogadására megfelelő időt kell biztosítani. Emiatt nagyon elhúzódott a projekt. November
16-án megtörtént a bontás, ezt követően még tárgyalást folytattak. Ekkora projektnél nagyon
sok tisztázandó kérdés merülhet fel. November 24-én megtartották a tárgyalást és november
30-án megtették az újabb bontást, a sorrend megfordult, így az addigi „második” elnyerte a
kivitelezést. Azzal szembesültek, hogy a legalacsonyabb ajánlat nettó 479.915.146,-Ft.
Összességében a hiányzó összeg 189.682.291,-Ft. A projekt befejezésének véghatárideje 2022.
november 30. Két lehetőség volt, az egyik szerint visszaadják az elnyert támogatást, vagy
megpróbálják a lehetetlent úgy, hogy a hiányzó összeget megszerzik és a kivitelezővel időben
szerződnek, és ennek alapján megvalósítják 2022. november 30-ig a projektet. A december 1-i
rendkívüli testületi ülésen a képviselők egyhangú felhatalmazást adtak arra, hogy a
polgármester megindítsa ezt a projektet, kérje meg a Megyei Önkormányzat Közgyűlését, hogy
a támogatásukat az ő megerősítésükkel együtt továbbítsa Magyarország Kormánya felé és
egyedi kormánydöntéssel kérjenek 189.682.291,-Ft-ot. Ahhoz, hogy itt az építkezés elinduljon,
ahhoz el kell bontani az ottani építményeket. Az üzlettulajdonosokat tájékoztatni kellett arról,
hogy nagyon gyorsan el kell költözniük erről a helyről a bontás miatt. Összeállításra került egy
ütemterv, az önkormányzat minden segítséget megad az üzlettulajdonosoknak ahhoz, hogy új
helyet találjanak, közreműködjenek a szakhatóságoknál a különböző engedélyek kiadása miatt.
Az üzlettulajdonosokkal folyamatos egyeztetések folynak.
Megköszönte a figyelmet.
Kérte a testületet, hogy Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi
munkájáról, a költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
172/2021. (XII. 16.1 KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. évi munkájáról, a
költségvetés időarányos teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
2./

Sásd Város Önkormán zata jövőbeni fejlesztési terveinek ismertetése (TOP Plusz
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy novemberben megjelentek az új EU-s
pályázati kiírások. 2020. év vége óta már komoly egyeztetéseket folytattak a Megyei
Önkormányzattal e tárgykörben.
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Tudni kell, hogy a Hegyháti Járás számára kiírt pályázati forrás nagyságrendje több milliárd
forint. Úgy gondolja, hogy Sásdnak, mint járásszékhely településnek ennek a nagy részére
pályáznia kell. A pályázatok kiírásakor már kész tervekkel kell rendelkezni, amik a forrás
nagyrészét lefedik. A pályázatok beadási határideje 2022. január 14., február 14.
Pályázati célok: a belterületi csapadékvíz-elvezetés, itt 300 mFt-ot terveztek különböző
akcióterületeken, a mérnök urakkal bejárták a Nagyvárad utcát, a Szent Imre utcát, Hömyéket,
Jókai utca végét. Ezek a területek most tervezés alatt vannak. A helyi turizmus fejlesztése című
projektre 300 mFt-ot terveznek (ez jelentheti vendégház kialakítását, ehhez megfelelő
önkormányzati ingatlannal kell rendelkezni, továbbá pihenőpark kialakítását). A következő
blokk, ami a 490 mFt, ebből 160 mFt-ot a Közösségi Ház felújítására fordítanának. Azt jelenti,
hogy a sportinfrastruktúra fejlesztéséből a sportcsarnok felújítását terveznék, ez a sportpadló
cseréjét, az akusztikát érinti. Továbbá a nyílászárók cseréjét, az étkezőben és az előtérben lévő
burkolat cseréjét, a földszinti mosdók felújítását tervezik. A sportpályára 80-90 mFt-ot
terveznének, ahol rekortán borítású futópályát építenének, az egykori kresz pályán megfelelő
infrastruktúra kiépítését a rendezvényekhez (villamosleállás, fedett színpad építése kiszolgáló
helyiségekkel, öltözővel, mosdóval). A maradék összegből a Szoborkert megújítását tervezné,
ami magába foglalja a Fáy A. utcába vezető járda építését, a Szoborkertben lévő gyalogutak
felújítását, az ott lévő kandelláberek cseréjét, új köztéri padok és bútorok cseréjét, továbbá két
játszótér építését (Fáy A. utca és Deák tér).
Nagyon fontos lenne a Járási Egészségügyi Központ megépítése. Olyan egészségügyi központ
létesítése, ami önkormányzati tulajdonba adná a háziorvosi praxisok jórészét, a részükre
biztosított rendelőket. Ebben az épületben rendelne a fogorvos, háziorvos, a központi
háziorvosi ügyelet. Ebben az esetben 250 mFt-os beruházásról van szó, ami a Tűzoltóság és a
vasút közötti területen épülne meg. Ez a pályázat most kerül beadásra. Arról majd később
döntenének, hogy mi lesz azzal a hellyel, ahol jelenleg működik az egyik háziorvos és a
központi orvosi ügyelet. A helyi közétkeztetésfejlesztése címszó alatt lehetőség van a Közösségi
Ház konyhájának fejlesztésére, itt a konyhai eszközök, gépek cseréje és ételszállító gépjármű
beszerzése lehetséges. További pályázati lehetőség az energetikai felújítás is, ez
ingatlanfelújítást jelent (Dózsa Gy. u. 33.), ami 53 mFt. A felsorolt pályázati tervek összesen
kb. 1,5 milliárd forintnyi fejlesztést jelentenek. Mindenki nagyon szeretné, ha ezek az
elképzelések megvalósulnának, ezért személy szerint is mindent megtesz. Ahhoz, hogy ez
működjön, közösen kell dolgozni az országgyűlési képviselő úrral. Megköszönte Nagy Csaba
képviselő úrnak a segítő támogatását.
Javasolta a testületnek a tájékoztató elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
173/2021. (XII. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sásd Város
Önkormányzata jövőbeni fejlesztési terveinek ismertetését (TOP Plusz)
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
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3./

Sásd, Szent 11. u. 1., Petőfi S. u. 1. és Petőfi S. u. 1/a. szám alatti in atlanok in enes
megszerzése
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy annak idején évtizedekkel ezelőtt az
önkormányzat a tulajdonában álló Szent I. utcában lévő és a Petőfi S. utcában lévő egykori
mozit és művelődési házat értékesítette. Ezek az ingatlanok központi helyen helyezkednek el.
A tervek között szerepelt ennek az ingatlannak a visszavásárlása, sajnos erre pályázati lehetőség
nem volt.
Mindenki tudja milyen nehéz volt a tejbolt épületét is megvásárolni. Többen megkérdezik tőle,
hogy miért nem indítanak a városközpontban, a volt malom területén fejlesztéseket? Ezen
ingatlanok nem állnak önkormányzati tulajdonban. A megvásárlásukhoz nagyon sok pénzre
lenne szükség. Plesz Györgyné, Nusi néni megkereste az önkormányzatot és felajánlotta az
önkormányzatnak ajándékozás címén a tulajdonában álló volt mozi és művelődési ház épületeit.
Úgy gondolta, hogy a legjobb helye az önkormányzatnál lenne. Annyit kért az
önkormányzattól, amennyiben az önkormányzat megszerzi a tulajdonjogot, akkor ott idősek
otthonát alakítson ki. Ez egy régi terv Sásdon, sok-sok pénz kell hozzá, de első lépésként egy
ingatlan is kell a megvalósításához. Ennek köszönhetően megkötötték az ajándékozási
szerződést, amely ajándékozási szerződés három ingatlanra vonatkozik, ezek egy egységet
képeznek: Sásd belterület 127 hrsz alatti 280 m2 vendéglátó egység, ez a régi kultúrház, a 128/1
hrsz alatti kivett filmszínház, az egykori mozi Petőfi Sándor u. 1. és a Sásd belterület 128/2
hrsz. alatti 953m2 kivett lakás és udvar, a volt sörfőzde épülete. Az ingatlanok becsült forgalmi
értékét a szerződésben az alábbiak szerint állapították meg: Az első ingatlan értéke bruttó 16
mFt, a második 10 mFt, a harmadik 7,5 mFt, összesen 33,5 mFt. Az ajándékozási szerződésben
rögzítették, hogy a szerződő felek e körben kijelentik, hogy a jelen szerződés tárgyát képező
ingatlanok vonatkozásában ajándékozó kívánsága, hogy a megajándékozott az ingatlanok egy
részét az anyagi forrásainak figyelembevételével a jövőben elsődlegesen az idősek
gondozásával összefüggő feladatainak ellátása körében hasznosítsa. Megajándékozott e körben
kijelenti, hogy jövőben törekedni fog arra, hogy a jövőbeni pályázati lehetőségekhez mérten, és
azok ismeretében pályázni fog idősek bentlakásos otthonának kialakítására. Ennek feltétele,
hogy legyen olyan pályázati kiírás, amire tudnak pályázni és ezt ott megvalósítsák, viszont
fontos, hogy amikor ez lesz, ez az épület még menthető állapotban álljon. Sásd minden polgára
nevében köszönetét fejezte ki Nusi néni számára, aki olyan felajánlást tett közösségi célra, ami
maximálisan becsülendő.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az ingatlan állagát nemcsak megmegőrizni,
hanem javítani is kell, ezért mindent meg fognak tenni.
A testületnek határozat formájában kell jóváhagynia ezt az ajándékozást. Tudni kell, hogy
minden tulajdonnal nemcsak jog, hanem kötelezettség is jár. Tehát arra költeni is kell, akkor is,
ha nincs rá pályázati forrás.
Pintér Gábor alpolgármester mindannyiuk nevében megköszönte ezt az óriási ajándékot.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy akkor tudnak kérni, akkor tudnak ilyen
helyzetbe kerülni, ha előbb bizonyítják azt, hogy alkalmasak, méltók a közösségért vállalt
feladatra és ez egyben kötelesség a jövőre is, hogy az önkormányzat, a képviselő-testület, a
polgármester ugyan úgy végezze a munkáját a jövőben is.
A civilekkel kapcsolatban is azt gondolja, hogy ők akkor kérhetnek vagy számíthatnak a
segítségükre, ha a lehetőségeikhez mérten mindent megadnak nekik. Ez egy kölcsönös viszony.
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Javasolta a testületnek, hogy fogadja el a felajánlást.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
174/2021. (XII. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat
vagyonával való rendelkezésről szóló
10/2006. (XII.04.)
önkormányzati
rendelete
15.§-ában
meghatározottak
figyelembevételével Plesz Györgyné 7370 Sásd, Kaposvári u. 9. szám
alatti lakosnak a Sásd belterület 127. hrsz-ú 284 m2 alapterületű kivett
vendéglátóegység megnevezésű, természetben a 7370 Sásd, Szent I. u.
11. szám alatti, a Sásd belterület 128/1. hrsz-ú 340 m2 alapterületű
kivett filmszínház megnevezésű, természetben a 7370 Sásd, Petőfi S. u.
1. szám alatti, valamint a Sásd belterület 128/2. hrsz-ú 953 m2
alapterületű kivett lakás és udvar megnevezésű, természetben a 7370
Sásd, Petőfi S. u. 1/A. szám alatti ingatlanainak a Sásd Város
Önkormányzata javára történő ingyenes felajánlását köszönettel
elfogadja.
Az erről szóló és csatolt ajándékozási szerződés-tervezetet ennek
megfelelően jóváhagyja, a felajánlott ingatlanokat önkormányzati
tulajdonba veszi.
A Képviselő-testület az ingyenesen megszerzett ingatlanokat
korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná nyilvánítja, és ennek
megfelelően veszi fel az önkormányzat ingatlanvagyon
nyilvántartásába. A hatályos jogszabályok alapján a jegyző köteles
gondoskodni a nyilvántartásba vett ingatlanok vagyonkataszterbe
történő felvételéről.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét az előtelj esztéshez
csatolt ajándékozási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:
4J

a földhivatali átvezetésre: 2022. január 15.
Dr. Jusztinger János polgármester

Egyebek

Székely Szilárd képviselő megköszönte a polgármester úr részletes beszámolóját. Úgy
gondolja, hogy a beszámolója, az eddigi munkája és fejlesztései is már nagyon sok embert
meggyőztek. Az önkormányzat intézményei, dolgozói azért vannak és dolgoznak, hogy a város
lakossága gyarapodjon. Mindenki tudja, hogy az elmúlt időszakban a járvány helyzet
megfékezése nagyon nagy terhet rótt a város lakosságára, családokra, vállalkozásokra az
önkormányzat összes intézményére. Mindenkit arra kért, vegyék fel a védőoltást.
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Az oltás miatt nagyon sokan szerencsésen meggyógyulnak a betegségből, de sajnos egyre
többen vannak, akikért már csak az elmúlt időszakban felújított harangok szólnak.
Dr. Jusztinkor János polgármester megköszönte Székely Szilárd képviselő úr hozzászólását.
Lehetőséget adott a város lakosságának, hogy kérdéseiket, észrevételeiket, hozzászólásaikat
megtegyék.
A jelenlévő lakosok közül kérdés, hozzászólás nem érkezett. Elmondta, hogy a facebookon
érkező kérdésekre válaszolni fog. A közmeghallgatásra szóló meghívóban szerepelt, hogy emailben kérdéseket lehet feltenni a titkarsau7i sasd.hu email címre küldve. Mindezidáig nem
érkezett kérdés.
Bízik abban, hogy az uszoda hamarosan megnyit. A városközponttal kapcsolatban elmondta,
hogy nemcsak az üzlettulajdonosoknak lesz kellemetlen, hanem a lakóknak is, hiszen Sásd
közepe egy nagy építési terület lesz. Bízik benne, hogy csak egy évig lesz. Mindenkitől türelmet
kér. Reméli, hogy nyáron újra lesz kertmozi.
Mindenkinek megköszönte a megjelenését. Minden sásdi lakosnak családja körébent töltött
szeretetteljes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánt. A közmeghallgatást bezárta, a
képviselő-testület nyilvános ülés keretében folytatja ülését, rátért a következő napirendi pont
ismertetésére.

5./

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

Dr. Jusztinger János polgármester a TOP Plusz-os pályázatokkal kapcsolatban elmondta,
hogy a tervező a holnapi napig ígért visszajelzést. Az említett leegyeztetett összegek olyan
források, aminek Sásd javára történő elnyerését az EU-ból érkező forrásnak az elosztója
támogatja és nincs érdekösszeütközés más településsel. Nagyon fontos, hogy aláírt támogatási
szerződések legyenek.
A jövő hét folyamán az üzlettulajdonosokkal találkozni fog. A zöldváros-piaccsamok
projektnél a végső döntést levették a napirendi pontok közül, mert a Közbeszerzési Hatóság
apró eljárási hibát talált. Az értékelési szempontrendszer a Kff. szerint nem volt egyértelmű,
néhány kérdésre nem adtak választ. Nem olyan kérdések voltak, ami befolyásolta volna a
sorrendet. Mindkét jelentkező valamennyi részkérdésnél vállalta a maximumot. A hiánypótlási
felhívásra adott válaszukat a mai nappal elküldték.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a két ünnep között biztosan szükséges lesz rendkívüli
testületi ülés tartása, ahol a testületnek a végleges döntést meg kell hoznia. Hétfőn este 18
órakor a vállalkozókkal fognak találkozni, arra kérte a testületi tagokat, hogy a megbeszélésen
jelenjenek meg.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
175/2021, (XII.16.) 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

6./

A helyi adókról szóló 16/2021. (XI.8.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Korm.rendelet értelmében az önkormányzatnak a
2020. december 2. napján hatályos adórendelet szerinti adómentességet, adókedvezményt a
2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell.
A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem
jogosult bevezetni. A Korm.rendelet értelmében a testületnek vissza kell vonnia a korábbi
rendeletét. Az új adónem bevezetésére vonatkozó rendelkezések 2023. január 1. napjától
lépnének hatályba.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete
A helyi adókról szóló 16/2021. (XI.8.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

7./

Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző
14

r

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Kormányhivatal törvényességi felhívást küldött
az önkormányzatnak a tavaly megalkotott rendelet miatt. A felhívás értelmében néhány
eliátásfajtát hiányol. A rendeletben a háziorvosi ügyeletről valóban nem tettek említést. A
fogorvosi ügyeleti ellátással új ellátást vezetnének be, ez ügyben a PTE Klinikai Központjával
tárgyalásokat folytatnak. Jelenleg is ellátják a sásdi betegeket annak ellenére, hogy papír szerint
nem tartoznak hozzájuk. Ezt is betennék a rendeletbe.
Javasolta a testületnek az ezzel kapcsolatos törvényességi felhívás elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormán zatának Ké viselő-testülete
176/2021. XII. 16.) KTH. számú h_atározata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Sásd Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás
körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendeletével
kapcsolatos törvényességi felhívásban foglaltakkal egyetértve, az abban
szereplő hiányosságok és jogsértő szabályozás felülvizsgálatával, új
rendelet alkotásával eleget tesz kötelezettségének.
Határidő: 2021. december 30.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
20/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete
Az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 11/2020. (IX.7.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
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8./

Egészségügyi alapellátásokra vonatkozó me::állanodások
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

r

írásbeli előterjesztés - az előterjesztésről és a megállapodásokról - a jegyzőkönyv
mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy megállapodást kell kötni a háziorvosi, a házi
gyermekorvosi és védőnői körzetekre, a fogorvosi körzetre, az odatartozó 21 települési
önkormányzattal. A megállapodásban a körzetbeosztásokat rögzítenék. Ezeknek a különböző
ellátási körzetek Sásd a székhelye.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott megállapodások
elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Önkormán, zatának Ké >viselő-testülete
177/2021. (XII. 16. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a sásdi egészségügyi alapellátási
körzetek székhelyéről, az ellátás biztosításáról kötött megállapodásokat
jóváhagyja.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét a megállapodások
aláírására.
Határidő, közlésre azonnal
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

9./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és szervei szervezeti és
működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása
Előadó: Koszorús Tímea aljegyző

írásbeli előterjesztés - a rendelet-tervezetről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény értelmében a képviselő-testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatban
meghatározott számú, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést 15 napon belüli időpontra össze
kell hívni a települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint
a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.
Miután az Ötv. is 15 napot ír el, így a helyi rendeletükben nem lehet 5 nap.
Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek a rendelet-tervezet elfogadását.
16

Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
21/2021. (XII.20.) önkormányzati rendelete
A képviselőé-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 10/2019.
(XII.2.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
10./ Vallási kéj* eleti és közösségi rendeltetésű ingatlanok eszközök rehabilitációja és
fejlesztése című Leader pályázat benyújtása
Előadó; Dr. Jusztinger János polgármester
írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztin-er János polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos írásos határozati
javaslatot mindenki megkapta. Ennél a pályázatnál max. 7 mFt-ot lehet elnyerni. A határozati
javaslatban szereplő 350 eFt-os önerő 313.523,-Ft-ra módosul, ezt kell biztosítania az
önkormányzatnak. Ebből a pályázatból szeretnék megvalósítani a kertmozi infrastruktúráját.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, hogy 2 db 1500 W-os JBL hangszórót, 2 db
mélynyomót, Yamaha erősítőt-keverőt, 200 db széket, 1 db laptopot, 1 db vetítőt terveztek.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy új kültéri projektorban (kb. 1.300 eFt) is
gondolkodnak, továbbá szükség lesz vezetékekre is.
Javasolta a testületnek az írásban kiadott határozati javaslatot a módosítással együtt fogadja el.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban 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
178/2021. (XII. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy pályázatot nyújt be a „Vallási, kegyeleti és közösségi rendeltetésű
ingatlanok, eszközök rehabilitációja és fejlesztése” című, LEADER
VP6-19.2.1.-61-7/1-21 kódszámú felhívásra az önkormányzat
közösségi létesítményeinek fejlesztésére szolgáló eszközbeszerzés
tárgyban.
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Az önkormányzat a pályázat benyújtásához szükséges 313.523,-Ft
önerővel rendelkezik, amelyet a költségvetése terhére biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos hivatalos teendők
elvégzésére.
Határidő:
Felelős:

december 22.
Dr. Jusztinger János polgármester

11./ Sásd Város Önkormányzata 2022. évi belső ellenőrzési ütemtervének elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés - a Hivatal 2022 évre tervezett belső ellenőrzéseket és egyéb belső
ellenőrzési feladatokat bemutató táblázatáról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy mindenki kézhez kapta az írásos előterjesztést, kérte
ennek elfogadását. Kiegészítésként elmondta, hogy az ÁSZ a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft-nél vizsgálatot fog tartani.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott belső ellenőrzési
ütemterv elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban 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
179/2021. (XII. 16.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a Sásdi Közös Önkormányzati
Hivatal 2022 évi belső ellenőrzési ütemtervét elfogadta.
Határidő:
Felelős:

2021. december 30.
Dr. Jusztinger János polgármester

12./ Sásd város víziközmű rendszerének 2021-2035. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési
tervének módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatokról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy az anyagban szerepel a kútfúrás, de nem
lesz.
18

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a kiadott anyagban a következő módosítások
szerepelnek: a Fáy A. utcai ívóvízhálózat rekonstrukcióját törölték, az új kút kivitelezése és az
Orgona utcai ívóvízhálózat maradt. Benne van az irányítási rendszerüknek a beszerzése,
korszerűsítése és az Orgona utca szennyvízvezeték kiépítése.

Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek a kiadott határozati javaslatok
elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi döntést hozta:
Sásd Város Önkormányzatának Ké viselő-testülete
180/2021. XII. 16. KTH. számú határozata
l.Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-002-0104 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524_Sásdi vízmű ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11 .§ szerint a Dunántúli
Regionális Vítmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési
Terv beruházási tervrészének módosítását elfogadja.
2. Sásd Város Önkormányzata 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
felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021-2035. évi Gördülő Fejlesztési Terv
beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos feladatok elvégzésével a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg.
3. A képviselő-testület egyúttal 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: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi döntést hozta:
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Sásd Város Önkormán zatának Képviselő-testülete
181/2021. (XII.9. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-32160-1-00201-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_V_524 Sásdi vízmű megnevezésű
víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
által a 2021-2035. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv felújítási
pótlási tervrészének módosítását elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi döntést hozta:
Sásd Város Önkormán zatának Képviselő-testülete
182/2021. iXII. 16.: KTH. számú határozata
1. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-0204 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 2021-2035.
időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási tervrészének
módosítását elfogadja.
2. Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-002-0204 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508 Sásd szennyvízelvezető és tisztító
rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény 11. § szerint felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2021-2035. évi
Gördülő Fejlesztés Terv beruházási tervrészének módosításával kapcsolatos
feladatok elvégzésével a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.-t hatalmazza meg
3. A Képviselő-testület egyúttal 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: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi döntést hozta:
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Sásd Város Önkormán zatának Ké: viselő-testülete
183/2021. (XII.9. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-32160-1-00202-04 MEKH kóddal rendelkező DRV_S_508: Sásd szennyvízelvezető és
tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszer ellátásért felelőse a
víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2021-2035. időszakra elkészített
Gördülő Fejlesztési Terv felújítási-pótlási tervrészének módosítását
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
13./ Közösségi Ház rendkívüli karbantartása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy ebben az évben az épület működtetéséhez
szükséges berendezések sorban elromlottak. Legutóbb a tűzjelző rendszer. A rendszer
meghibásodását Meggyesi Mónika intézményegység-vezető jelezte a TF-Center Kft. felé.
Ezután a Kft. dolgozója megnézte a rendszert, megállapította, hogy a rendszer meghibásodott,
nem javítható, új rendszer kiépítésére van szükség. A Kft. tájékoztatása szerint a tűzjelző
folyamatosan sípol, nem működnek a funkciógombok. Tesztelték az akkumulátorokat, a
betápot, mindkét rendszer hibátlan. A központ újraindítása után elkezd bootolni, de nem tudja
betölteni a szoftverét. Többször próbálkoztak, áramtalanították a központot. Ezen a napon
egyeztettek a gyártó hivatalos forgalmazójával és szervizével, erre a központra, mivel 2010. évi
gyártású, ilyen már nem létezik, így nincs más lehetőség, mint a központ cseréje.
Gálné Banizs Gabriella igazgató asszonytól azt kérte, gyűjtsék össze, hogy az idei évben mi
minden romlott el. A kazánok javítása 153 eFt-ba, a légtechnika javítása 387.800,-Ft-ba került.
Urvald Péter képviselő véleménye szerint ezek nem javítások voltak, hanem karbantartások.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a konyha hűtőkamrájának javítása 190
eFt volt, a megvalósult javítások összege összesen 742.662,-Ft. Ebbe az összegbe nem szerepel
az épület külső impregnálása, ami kb. 1,5 mFt. Ezzel együtt már 2.300 eFt körül van a költség.
A tűzjelzőberendezés költsége 857 eFt, így összesen 3.100 eFt. Az ajtó 700 eFt, a szerverszoba
klímája szintén meghibásodott, ami 534 eFt. Ez összesen 1.734 eFt és az impregnálás összege,
összesen kb. 3,5-4 mFt. Nagyon szeretne szakértőt bevonni, aki megmondja miből adódnak
ezek a hibák.
Urvald Péter képviselő elmondta, voltak olyan dolgok, például a légtechnika, ezt azért tudták
több évig halasztani, mert nem jelezte ki a szűrőcserét. Előtte lévő években többször megnézte,
amikor piros jelzés volt, akkor kezdte el a folyamatot. Ezzel kb. 3 évig megspórolták a
szűrőcserét.
Székely Szilárd képviselő elmondta, ennek az épületnek az értéke most 400 mFt. Akkor új volt
az épület, a problémák most jelentkeznek.
Dr. Jusztin, cr János polgármester véleménye szerint várják meg a TOP Plusz-os pályázatot,
amiből felújíthatják a házat.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy mindez jogszabálysértő, a Közösségi Ház működését
jogszabályok határozzák meg.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója elmondta, hogyha ez most nem történik meg,
akkor a holnapi nappal kötelessége ezt a Tűzoltóság felé jelezni. Tisztában van azzal, hogy az
AMK költségvetésében ez az összeg nem szerepel. A TF Center Kft. vezetője elmondta, hogy
felszereli az új berendezést, ennek fizetése pedig átkerül jövő évre.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy a holnapi nap folyamán Tóbiás Lászlóval
megbeszéli a fent elhangzottakat.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Közösségi Házat teljes mértékben felméretik
(statikailag, berendezési lég).
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy Bódog Tamásnál a Hivatalban megtalálható a kész
terv a csarnok akusztikai megoldására, a tervet csak be kell költségeim.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek, hogy az ÁMK igazgatója jelentse
be a Tűzoltóhatóság felé, a munkát rendelje meg, a jogszabálynak megfelelően így biztosított a
Ház működése.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi döntést hozta:
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
184/2021. (XII. 16. i KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az ÁMK Közösségi Háza meghibásodott tűzjelzőrendszerének javítására
költségvetése terhére 850 eFt-ot biztosít a 2022. évi költségvetéséből.
Felhatalmazza az AMK igazgatóját, hogy a szükséges karbantartási
munkálatokat rendelje meg és a további intézkedéseket megtegye.
Határidő: soron kívül, de legkésőbb 2021. december 20
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK igazgatója
Mivel több napirendi pont nem volt, Dr. Jusztiner János polgármester mindenkinek
megköszönte a megjelenést, a képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta tovább az ülését.
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