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Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 12. 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, Takácsné Somogy vári Mária, Urvald Péter
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető,
Koszorús
Tímea
aljegyző,
Tollár
Mónika
j egyzőköny w ezető.

Igazoltan távol:

Székely Szilárd képviselő

Dr. Jusztinger János polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, majd azt
megnyitotta. Tájékoztatta a testületet és a megjelenteket, hogy az SZMSZ értelmében a
képviselő-testület üléséről hangfelvétel készül.
Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalják meg.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

A TOP_Plusz-1.2.21 kódszámú, Élhető települések című és a TOP_Plusz-2.1.1-21 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pályázati felhívásokra
támogatási kérelmek benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

A Magyar Falu Program pályázati felhívásokra támogatási kérelmek benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Napirend
1./

tárgyalása:

A TOP PIusz-1.2.21 kódszámú. Élhető települések című és a TOP Plusz-2.1.1-21
- Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése című pál ázati felhívásokra
támogatási kérelmek benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a napirendi pontban szereplő pályázat
beadási határideje 2022. január 14. Ennek kapcsán komoly előkészítő munkák folytak. A
pályázatok 2021 novemberében kerültek kiírásra. Ezeket a pályázatokat a Megyei
Önkormányzattal egyeztették. Az ,Élhető települések” című felhívásnál két projektben
gondolkodnak. Az egyik a zöld infrastruktúra projekt, aminek az igényelt támogatása 240 mFt.
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Ebből valósítanák meg a sporttelep környezetrendezését, a sporttelepi futókört, a szoborkert
környezetrendezését, térburkolatát, az utcabútorok cseréjét, a közvilágítás korszerűsítését, a
Fáy A. utca és a Deák téri játszóterek teljes felújítását. A második projekt a közösségi, kulturális
sport célú projekt, itt az igényelt támogatás 250 mFt. Ebből valósítanák meg a sporttelepi
rendezvénytér építését. A volt kresz park területén színpadot építenének kiszolgáló
létesítményekkel, továbbá tervezik a villamoshálózat fejlesztését. A szoborkertben a szükséges
árambetáplásás kiépítésére kerülne sor. Ezen kívül a Közösségi Ház felújításánál tervezik a
tornacsarnok sportpadló cseréjét, a terem akusztikájának javítását. Az épület külső részeinél is
szükségesek a felújítási munkák, illetve a főbejárati és a hátsó bejárati ajtók komplett cseréje.
Az „ Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című felhívás, az igényelt támogatás
133.640 eFt. Itt két ingatlanról van szó. Az egyik a Dózsa Gy. u. 33., a másik pedig a Kossuth
L. u. 1. szám alatti ingatlanok energetikai korszerűsítését érintené. Elkészült a tervezési
dokumentáció, ami tartalmazza az új fűtési rendszert, napelem telepítését és a szigetelést,
továbbá az akadálymentesítés kiépítését, nyílászárók további cseréjét.
Arra kérte a testületet, hogy ezen felhívásokra nyújtsa be a támogatási kérelmeket.

Dr. Ka'don Béla jegyző elmondta, hogy a testületnek nem az összegekről, hanem a célokról
kell döntenie.
Rabb G\ őzőné képviselő nagyon sajnálja, hogy a Sásd, Szent I. u. 14. szám alatti ingatlan
tetőcseréjére, nyílászárók cseréjére nincs lehetőség. Fontos lenne az épület felújítása,
amennyiben az ottlévő irodákat bérbe adnák.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy az energetikai pályázatok nem teljeskörű
felújításokról szólnak. A nevezett ingatlanok esetében energetikai beruházásokról van szó, ami
fűtéskorszerűsítést és szigetelést jelent. Minden, ami egyéb felújítás, ahhoz önerő szükséges.
Emlékeztette a testületet, hogy a Sásd, Dózsa Gy. u. 33. szám alatti épületet még korábban helyi
védettség alá helyezték. Az erről szóló rendelet a tegnapi nappal hatályba lépett.

Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek a támogatási kérelmek benyújtását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a névszerinti szavazás eredményeként - 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének
1/2022. (1.12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a TOP_Plusz-1.2.1-21, Élhető települések című felhívásra
zöld infrastruktúra fejlesztés tárgyban 240 millió Ft támogatási
igénnyel és közösségi, kulturális, sport infrastruktúra fejlesztés
tárgyban 250 millió Ft támogatási igénnyel.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a TOP Plusz 2.1.1-21, Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése című felhívásra a Dózsa György utca 33.
és a Kossuth Lajos utca 1. cím alatti önkormányzati tulajdonban
lévő épületek energetikai korszerűsítése tárgyban 133.639.790 Ft
támogatási igénnyel.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

A Mauvar Falu Program pályázati felhívásokra támogatási kérelmek benyújtása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program által kiírt
pályázatok az önkormányzat részéről megpályázható kiírásokat jelenti. Ennek a Civil Alapjára
az egyesületek, egyéb társadalmi szervezetek pályázhatnak. Ezen pályázatoknál nagyon fontos,
hogy megfelelően előkészített, fontos célokat megvalósítani kívánó pályázatról legyen szó. Az
első a kom m unális eszköz beszerzése” című alprogram, ebből a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofít Kft. részére kisteherautót vásárolnának. Itt a támogatási igény: 14.999.699,-Ft. A
második az „Út, híd kerékpárforgalmi létesítmény, vízelvezető rendszer építés e/felújítása" című
alprogram, ebből a Rózsa utca komplett aszfaltozását tervezik. Ennek az igényelhető maximum
támogatási összege: 45 mFt.
A harmadik a „ Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező
bértámogatása” című alprogram. A Közösségi Házban dolgozó közösségszervező
bértámogatását jelenti, itt az igényelhető összeg: 3.525.600,-Ft. Az eszközbeszerzésre
igényelhető összeg: 2 mFt.
Tudni kell, hogy a pályázatok beadása előtt nagyon komoly előkészületi munkák, költségek
vannak.
Javasolta a testületnek a tájékoztató tudomásul vételét.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a névszerinti szavazás eredményeként - 6
igen szavazattal, ellenszavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város K épviselő-testületének
2/2022. 1.12.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot
nyújt be a Magyar Falu Program alábbi felhívásaira:
-

MFP-KEB/2022
kódszámú,
Közösségszervezéshez
kapcsolódó
eszközbeszerzés
és
közösségszervező
bértámogatása
című
alprogramra
közösségszervező
bértámogatása és eszközbeszerzés tárgyban 4.735.599 Ft
támogatási igénnyel.
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MFP-KOEB /2022 kódszámú,, Kommunális eszköz beszerzése
című alprogramra kisteherautó beszerzés tárgyban 14 999 699
Ft támogatási igénnyel.
MFP-UHK/2022 kódszámú, Út, híd kerékpárforgalmi
létesítmény, vízelvezető rendszer építése/felújítása című
alprogramra a Rózsa utca útburkolatának felújítása tárgyban.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin<rer János polgármester megköszönve a képviselő-testület tagjainak a megjelenést,
az ülést bezárta.
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JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 12. 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

JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. január 12. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
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Koszorús Tímea
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Nagy Lajos László
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Dr. Hevesi Éva
Baranya Megyei Kormányhivatal képviseletében:

Galambosné Wágner Éva
Orsós József
Fodor István
Zima István

Gálné Banizs Gabriella
Meggyesi Mónika
Nagy Szüvia
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Merk Zsolt
Győriné Korom Viktória
Orsós Józsefné
Bíró Józsefné
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