Jegyzőkönyv

Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 28. napján tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
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
j egyzőköny w ezető.

Távoliét nem volt.

Dr. Jusztinuer János polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből teljes létszámmal van jelen, az ülés határozatképes,
majd azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében
a képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.
Tájékoztatta a képviselőket, hogy az ülést kivételesen rövid úton, telefonon és e-mailben hívta
össze. Az SZMSZ 8. § (8) bekezdésében foglaltak alapján kéri, hogy a képviselőtestület
foglaljon állást az ülés összehívásának indokoltságáról és az ülés folytatásáról.
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag tudomásul vette a rendkívüli összehívás indokát
és folytatta ülését.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:
TOP.2.1.2.-16-BA1 -2017-00007 és a TOP.1.1.3.-16-BA1-2017-00005 projektekhez
kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” című közbeszerzési eljárás lezárása,
eredményhirdetés
A Sásd, Dózsa György utca 33. szám alatti lakóház helyi védelem alá helyezése, a
településkép védelméről szóló 13/2017.(XII. 18.) önkormányzati rendeletmódosítása
A képviselő-testület vita nélkül, egyhangúlag elfogadta a javasolt napirendi pontokat.
1./

A TOP.2.1.2.-16-BA1-2017-00007 és a TOP.1.1.3.-16-BA1-2017-00005 projektekhez
kapcsolódó „Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” című közbeszerzési eljárás lezárása,
eredményhirdetés
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

A Sásd, Dózsa György utca 33. szám alatti lakóház helyi védelem alá helyezése, a
településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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Napirend tárgyalása:
1./

A

TOP.2.I.2.-16-BA1-2017-00007
és
a
TOP.1.1.3.-16-BA1-2017-000Q5
ro'ektekhez ka csolódó Sásd Zöldváros-Piac kivitelezése” című közbeszerzési
eljárás lezárása, eredményhirdetés
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Az eljárást lezáró döntés tervezete, valamint a közbeszerzési záró tanúsítvány írásos
előterjesztésként a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
Miniszterelnökség
Közbeszerzési
Felügyeletért Felelős
Helyettes
Államtitkárság
Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya az önkormányzat részére a tárgybani közbeszerzési
eljárással összefüggésben kiadta a támogató tartalmú közbeszerzési záró tanúsítványt. A
tanúsítvány birtokában hozhatja meg a képviselő-testület a közbeszerzési eljárást lezáró
döntését. Ennek a döntésnek a tervezetét a képviselő-testület tagjai kézhez kapták. Kérte a
képviselő-testületet, hogy a közbeszerzési eljárás lezárásaként hagyja jóvá a döntéstervezetet,
végleges döntésében hirdessen eredményt.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. Bejelentette,
hogy a szavazás módja név szerinti szavazás. Kérte a jegyző közreműködését a szavazás
lebonyolításában.
A jegyző a jelenléti ív alapján felolvasta a képviselők nevét, és előzetesen kérte, hogy igen vagy
nem szavazattal döntsenek.
A képviselők szavazatai az alábbiak:
Dr. Jusztinger János polgármester: igen
Pintér Gábor alpolgármester: igen
Pál Csaba képviselő: igen
Rabb Győzőné képviselő: igen
Székely Szilárd képviselő: igen
Takácsné Somogyvári Mária képviselő: igen
Urvald Péter képviselő: igen.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a névszerinti szavazás eredményeként - 7
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
187/2021. (XII.28.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP.2.1.2.-16-BA1-2017
00007 és aTOP.1.1.3.-16-BAl-2017-00005 projektekhez kapcsolódó „Sásd
Zöldváros-Piac kivitelezése” című közbeszerzési eljárás lezárásaként - az írásban
becsatolt lezáró döntés tervezetben foglaltak alapján - a nyertes ajánlattevő az
INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft. (7400 Kaposvár, Kontrássy u. 1.),
az ellenszolgáltatás összege 479.915.145 forint.
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a nyertes ajánlattevővel a közbeszerzési
dokumentációban meghatározott feltételekkel a
kivitelezési szerződést megkösse.
A képviselő-testület ezen döntésével a közbeszerzési
eljárást lezárta, végleges döntésével a fentiek szerint
eredményt hirdetett.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

2 J ___ A Sásd Dózsa G -ör. utca 33. szám alatti lakóház heEi védelem alá helyezése.ji
tele tiléskéj> védelméről szóló 13/2017.1 XII.18.
ön kormán zati rendelet
módosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
írásos előterjesztés, javaslat a helyi védelem alá helyezésre,
fotódokumentáció, tulajdoni lap a jegyzőkönyvhöz csatolva.

rendelettervezet,

Dr. Jusztinger János polgármester előadta, hogy a TOP Plusz EU-s pályázati kiírásai
megjelentek. Ennek kapcsán is szükséges volt áttekinteni azon önkormányzati ingatlanok
helyzetét, amelyek a pályázatok szempontjából számításba jöhetnek. Az önkormányzat
tulajdonában lévő Dózsa György utca 33. szám alatti lakóház ajelenleg a középiskolának helyet
adó volt járásbírósági épülettel egyidőben épült, az 1910-es években. Stílusában,
megjelenésében illeszkedik a már helyi védettség alatt lévő Kossuth u. 2. szám alatti épülethez,
annak szerves részét képezi, azonban önálló ingatlanon helyezkedik el. Ebben az évben sikerült
utcafronti homlokzatát felújítani, a korábbi nyílászárókkal azonos méretű és megjelenésű
nyílászárókkal lett ellátva, illetve festése valósult meg. Az épület a Dózsa utca meghatározó,
utcaképet formáló eleme, ezért helyi védelem alá helyezése indokolt. A helyi védelembe
vétellel bővülnek azok a lehetőségek, amelyekkel pályázati forrásból az épület állagának
további javítását, és az utókor számára történő fennmaradását lehet elősegíteni. A képviselőtestület hozzon döntést a védelembe vételről, és ennek megfelelően az előterjesztett
rendeletmódosítást is fogadja el.
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, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
188/2021. XII.28. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
helyi védelem alá helyezi a Sásd, Dózsa György utca
33. (151/1. hrsz.) szám alatti önkormányzati tulajdonú
lakóházat.
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A képviselő-testület a védelem alá helyezésről szóló
döntését a településkép védelméről szóló rendeletében
átvezeti.
Határidő: hatályba lépésre 2022. január 14.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinner János polgármester javasolta a kiadottak szerint a rendelettervezet
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, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet hozta:

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2022. (1.11.) önkormányzati rendelete
A településkép védelméről szóló 13/2017.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

Dr. Jusztinger János polgármester megköszönve a képviselő-testület tagjainak a megjelenést,
az ülést bezárta.
Kmft.

Dr. Jpsztinger János
polgármester

jegyző
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JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. december 28. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére

Dr. Jusztinger János

Pintér Gábor

Pál Csaba

Rabb Győzőné

Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária

Urvald Péter

