Jegvzőkö nvv
Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 7. napján tartott
közmeghallgatással egybekötött üléséről.
Testületi ülés hel e: Közösség Ház étterme
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.
Jelen vannak:

Dr. Jusztinger János polgármester, Pintér Gábor alpolgármester, Pál
Csaba, Urvald Péter képviselők, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető,
Koszorús
Tímea
aljegyző,
Tollár
Mónika
jegyzőkönyvvezető, 16 fő helyi lakos

Igazoltan távol:

Rabb Győzőné képviselő, Székely Szilárd képviselő, Takácsné
Somogyvári Mária képviselők

Dr. Jusztinger János polgármester tisztelettel köszöntötte a lakosság részéről megjelenteket,
a képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 4 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 2,/napirendi pontjaként: Egyebek,
9./ napirendi pontként:„MIND-ÉP” Kft-vel a „Bölcsőde építése Sásdon” tárgyában
kötött kivitelezési szerződés módosítása, pótmunka elszámolás jóváhagyása.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el.
1./

Tájékoztató Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének tervezetéről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

Egyebek

3./

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

4./

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfogadása
Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

5./

Beszámoló a bölcsőde működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gabriella igazgató

6./

Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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7./

2022. évi Közbeszerzési Terv elfogadása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

8./

Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

9./

„MIND-ÉP” Kft-vel a „Bölcsőde építése Sásdon” tárgyában kötött kivitelezési
szerződés módosítása, pótmunka elszámolás jóváhagyása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

10./

Beszámoló a polgármester és a Népjóléti Bizottság átadott hatáskörében hozott
döntéseiről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin »er János polgármester javasolta a testületnek, hogy zárt ülés keretében tárgyalják
a személyi ügyek okán a 10./ napirendi pontot.
A képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.

N a ; >i r e nd t á r
1./

ti

v á l á s a:

Tájékoztató Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költség etésének tervezetéről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinger János polgármester a költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a tervezés
a „józan tervezés és a stabilitásra törekvés ” költségvetése. Sajnos kiszámíthatatlan,
beláthatatlan az a világgazdasági környezet, az a nemzetközi helyzet, amiben élnek. Felelős
döntéseket hozni, költségvetést tervezni nagyon nehéz.
A költségvetés főösszege bruttó 2 milliárd 117.098 eFt, ami nem tartalmaz működési hiányt,
bizonytalan működési bevételt, a fejlesztési mérleg sem tartalmaz olyan bizonytalan forrást,
amihez külső finanszírozásra lenne szükség, nem terveznek hitelfelvételt. A kialakult
járványhelyzet, jelenleg a közelben lévő háborús konfliktus és mindezek negatív gazdasági
hatásai ellenére az önkormányzatnak stabilan kell működnie. Az önkormányzatok sem
adóemelésben, sem egyéb díjak emelésében nem dönthettek, bizonyos adóelvonások
központosítására is sor került (gépjárműadó). Az energiaválság az önkormányzatot érintette.
Az idei évi költségvetésben olyan kiadási tételek jelentkeznek, amelyek a korábbi években nem
voltak. A hivatalnál közel 21 %-os bérfejlesztést terveztek. Az egyes önkormányzati
intézményeknél az ágazati béremelések következtében bekövetkezett bérfeszültségek miatt a
béreket kompenzálták (15 mFt). Kártalanítási összeget fizettek a Hősök terén lévő
üzlettulajdonosok részére (3 mFt). Az idei évben önerős beruházások megvalósítására kerül sor,
például útfelújításra (10 mFt), az önkormányzat a bölcsődei beruházáshoz 5-10 mFt-tal
hozzájárult. Ez összesen kb. 55 mFt. A költségvetésben szerepel 15 mFt tartalékkeret.
Az elért eredményekért köszönettel tartozik a képviselő-testületnek, a hivatali kollégáknak és
minden sásdi adófizető lakosnak is, hogy ilyen eredményes gazdálkodást folytattak a korábbi
években. Az idei év mozgásterét a korábbi évnek a takarékos és fegyelmezett gazdálkodása
biztosítja.
Megköszönte a figyelmet. Átadta a szót Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek.

2

Na n Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a költségvetés tervezése jelentős
bizonytalansággal zajlott. A januárban megjelent kormányrendeleteknek köszönhetően pozitív
irányba módosíthatták a költségvetést. Főleg bérkiadásokat érintő tervezési nehézségek
akadtak. Az önkormányzatoknál és intézményeknél mindig vannak olyan igények, amelyeket a
testület igyekszik kezelni. Az első tervezetben 12 mFt tartalék volt, ezzel szemben 22 mFt-os
többletigény jelentkezett. Ebből 1.800 eFt-ot épített be a testület a költségvetésbe. További kb.
10 mFt-ról majd később lesz döntés. A végleges költségvetési anyagban szereplő 2 milliárd 117
mFt-os költségvetési főösszeg tartalmaz 15.700 eFt-os tartalékot, továbbá 733 mFt-os
pénzmaradványt. Pályázatokból adódik 671 mFt-os kötelezettség, amit az előző évről hoztak
át. Nemcsak a béreket kellett forrással kiegészíteni, de még a közműdíjak is jelentősen
emelkednek (áramdíj). Változások várhatók az üzemanyagáraknál, a gázáraknál és az
élelmiszeráraknál is, de ellentételezésként, a veszélyhelyzet fennállásáig az önkormányzat adóés díjemeléseket nem hajthat végre. Az említett 671 mFt-os áthúzódó kötelezettség nagy része
pályázatokból áll. Nagyon sok program zajlik, lezárul, vagy éppen új program indul (620 mFt).
A fejlesztési mérleg összege 565 mFt, a működési mérleg összege közel 1,5 milliárd forint. A
korábbi évekhez képest ez jelentős emelkedés, hiszen összesen 1 milliárd 200 mFt-os
költségvetésekről beszéltek 5-6 évvel ezelőtt.
A költségvetés biztonságát az adóbevételek alátámasztják. Az idei évben 95.700 eFt-os
bevétellel terveznek. Az önkormányzati dolgozók létszáma 86,5 fő. A fejlesztéseket illetően
(piac-zöldváros) 6 mFt sajáterőt terveztek. A hömyéki csapadékvíz-elvezetést nettó 36 mFt-tal
tervezték. A költségvetésben szerepel a Dózsa Gy. utcai járda- és útfelújítás, a szükséges 12
millió forintos saját erővel, összesen 50 mFt, továbbá a hömyéki zártkerti felújítás nettó 20
mFt.
A tavalyi évben az állami támogatások összege 433 mFt volt, az idei évben 482 mFt. Központi
intézkedések miatt a garantált bérminimum összege jelentősen emelkedett, emiatt is
melekdenek a támogatások. A Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi a köztisztasági
feladatokat, amihez az önkormányzat 15.600 eFt-ot biztosít. A gyepmesteri feladatok ellátására
is biztosítanak keretet. A külterületi feladatok ellátására Meződ községnek 1,5 mFt-ot adnak át.
Az önkormányzat egyik kiemelt feladata a szociális étkeztetés biztosítása, itt is jelentkezik az
étkeztetéshez biztosítandó gépkocsi üzemanyagának, illetve az élelmiszerárak emelkedése.
Kiemelt működési bevételek, amelyek tartalmazzák a szociális étkeztetést, az egyes intézményi
bevételeket, ez kb. 94 mFt-os szinten van.
A közfoglalkoztatással kapcsolatban elmondta, hogy a költségvetés első tervezetében még 27
fővel terveztek, jelenleg 20 fővel terveznek. Központi változás miatt a pályázat fél évre szól. A
tavalyi évtől ellátják a védőnői szolgálatot.
A 2 milliárd 117 mFt-os költségvetésből az ÁMK költségvetése 289 mFt, a Sásdi Közös
Önkormányzati Hivatal költségvetése 174 mFt és a Sásdi Családsegítő és Gyermekjóléti
Központ költségvetése 126 mFt (itt jelenik meg a GYEP program működtetése, mely az idei
évben lezárul).
Összességében az előző évekhez képest a bizonytalan tényezők beárnyékolják a költségvetést.
A tervezett tartalék és a fent említett lehetőségek a költségvetés végrehajtását nem
befolyásolják, a költségvetés biztonsággal végigvihető.
Dr. Jusztinkor János polgármester hangsúlyozta, hogy az önkormányzat rajtuk kívülálló
okok miatt jelenleg a legbizonytalanabb helyzetben van. A közterületi lámpák működésének
költsége az idei évben 15 mFt-tal több, mint eddig. A közmunkaprogram 20-30 főnek biztosít
megélhetést, sajnos a program júniusig tervezhető. A közösségi feladatoknál segítséget
nyújtanak a civilek. Ennek kapcsán az önkormányzat 1,5 mFt-os civil alapot biztosít, ez az idei
költségvetésben is benne van.
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Fontosnak tartja a nemzetiségi önkormányzatokkal való szorosabb együttműködést.
Ingatlanfelújításokra került sor (Kossuth L. u. 1., Dózsa Gy. u. 2., Dózsa Gy. u. 33.).
Pál Csaba a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő elmondta, hogy a fejlesztési és felújítási
kiadások idei évi összege 560.191 eFt, ez 9 pályázat támogatási összege. Mindezek mellett az
önkormányzat 16 mFt-os tartalékkerettel tervez. A pályázatoknál szinte mindig tervezni kell
önerőt is.
Dr. Jusztin er János polgármester 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
25/2022. (III.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésének
tervezetéről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
2,/ Egyebek
Koszorús Tímea aljegyző a közelgő országgyűlési választással kapcsolatban felhívta a
lakosság figyelmét arra vonatkozóan, hogy a településen a négy szavazókörből egy szavazókört
megszüntettek, így a korábban kiküldött választási értesítőkön szerepel, kinek hol kell
szavaznia.
Vasmatics Józsefné sásdi lakos megkérdezte, szerepel-e a tervek között a Rákóczi utcai
vízelvezetési probléma megoldása? Annak idején az utat aszfaltozták, a szélét betonozták, azóta
nincs vízelvezetés, az árkok megszűntek. A házak előtt, ha nem lenne sövény, akkor a házakat
elmosná a víz.
Ács Zoltán sásdi lakos a 66.sz. főúttal kapcsolatban felvetette, hogy a Szent Imre utcában
nagyon rossz állapotban van az út minősége a kamionok miatt (templomkert végétől a Szent I.
u. 34. bezárólag). Személy szerint a Sásd, Szent I. u. 34. szám alatti családi házban él, sajnos
már a ház tűzfalán repedés keletkezett. A 40 tonnás kamionok rázkódása is okozhatja a házon
keletkező repedést. Kérte a testület segítségét, hogy a Magyar Közút Nonprofit Kflt-vel vegye
fel a kapcsolatot.
Molnár Attila sásdi lakos elmondta, hogy az önkormányzat nagyon nehéz helyzetben van,
nem tudni mi lesz még. Jelenleg a háború van, a hatását sajnos mindenki érzi. Véleménye
szerint a háborúból ki kell maradni, ha szükséges, segíteni kell. Mindenképp együtt kell
dolgozni, személy szerint erkölcsileg támogatja a testületet. Az ismertetett fejlesztési
beruházásokhoz sok sikert kívánt.
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Zima Mihály sásdi lakos jónak tartaná, ha Sásd belterületén 40 km/óra sebességgel
közlekednének az autósok a balesetek elkerülése végett. Megkérdezte van-e erre lehetőség?
Furák Tiborné sásdi lakos megkérdezte, mi a helyzet a korábban tervezett kerékpárúttal?
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy az önkormányzatokat feladatalapon
finanszírozzák. Az önkormányzat célzottan kapja azokat a forrásokat, amiket az önkormányzat
működésre kap. Ha nem kerül felhasználásra, akkor a támogatást vissza kell fizetni, nincs
átcsoportosítás. Gazdálkodni a saját bevételekből lehet, például adóbevételek, bérleti díjak.
Leginkább pályázatokból tudnak nagyobb volumenű beruházásokat megvalósítani, több
pályázaton nyertek.
A TOP Plusz pályázati kiírásokkal kapcsolatos egyeztetések már 2020-ban megkezdődtek a
Megyei Önkormányzattal. A Hegyháti Járásra célzott forrásokból Sásd 1,5 milliárd forintot
szeretne elnyerni. Ezen pályázatok egy része már terveztetve van, a pályázatok beadásra
kerültek.
A csapadékvíz-elvezetés Sásdon több évtizedes probléma, erre most 300 mFt-os terv van. Az
erre vonatkozó tervek elkészültek, a pályázatokat benyújtották (3 x 100 mFt: Szent I. u.,
Orgona-Gárdonyi-Jókai u. és a Nagyvárad-Arad-Kolozsvár-Pozsony u.).
A 66-os számú főúttal kapcsolatban elmondta, hogy valóban nagyon rossz állapotú az említett
útszakasz. Tudomása szerint a közútkezelő tervezi a felújítást. Nem önkormányzati útról van
szó. ígéretet tett arra, hogy megkeresik a Magyar Közút Nonprofit Kft-t egyeztetés céljából.
A kerékpárút programmal kapcsolatban elmondta, hogy két lehetőség van. Az egyik az
önkormányzat számára megnyíló pályázati lehetőség, amiből helyi kerékpárutakat tud építeni.
A másik lehetőség az Országos Kerékpárúthálózati Program. Az Önkormányzat az előző
ciklusban 300 mFt-ot nyert a helyi kerékpárutak építésére, sajnos a támogatást vissza kellett
fizetni, mert nem lehetett megvalósítani. Az Országos Kerékpárúthálózati Programban szerepel
Sásd.
A 40 km/óra sebességkorlátozással kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a helyi
közlekedéskultúrával van probléma. Térfigyelő kamerák működnek a városban. A gyors
közlekedés csillapítására forgalomcsillapító küszöböket helyeztek ki.
Vasmatics Józsefné sásdi lakos elmondta, hogy a Rákóczi utcában lévő árkokat tisztítani
kellene. Megoldás lehetne, hogy mindenki az ingatlana előtti árkot kiárkolná.
Dr. Jusztimier János polgármester elmondta, hogy legtöbb esetben nem önkormányzati
tulajdonról van szó. A tervek között szerepel, hogy volt önkormányzati tulajdonú ingatlanok
újra az önkormányzat tulajdonába kerüljenek.
Molnár Attila sásdi lakos elmondta, hogy van néhány olyan magántulajdonú ingatlan, ahol
szörnyű állapotok vannak, a tulajdonosnak nincs kötelessége? Véleménye szerint a tulajdonos
jó gazda módjára gondozza a területét. A tulajdonos felszólításokat kap, nem történik semmi,
az önkormányzat sajnos nem tehet semmit.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy külön kell választani a kopott, városképet csúfító
állapotokat a ténylegesen építészetileg veszélyes leromlott állapottól. A fent említett esetben az
önkormányzatnak nincs eszköze. Elmondta, hogy városképi szempontok szerint nem lehet
közösségi érdek, hogy valaki a magántulajdonát hogyan tartja rendben. Amennyiben az épület
veszélyt okoz a szomszédos épületre, akkor lehet lépést tenni.
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Furák Tiborné sásdi lakos úgy tudja, hogy a Rákóczi F. u. saroképületnél rágcsálók is vannak.
Megkérdezte, hogy ez közegészségügyileg rendben van, a szomszédokat nem zavaija?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy biztosan zavaija a szomszédokat. A
Népegészségügyi Központ időnként kijár. Úgy tudja nincsenek már állatok.
Dr. Jusztin :,er János polgármester elmondta, hogy a forgalmi csomópont építésénél szerettek
volna körforgalmat. Annak idején megkeresték az ingatlan tulajdonosát, a testület 16 mFt
vételárat kínált fel a tulajdonosnak. A tulajdonosok viszont nem értékesítették az ingatlant az
önkormányzat számára.
Rill Béla sásdi lakos korábbi információ alapján építőipari cég bérbe vette volna ezt az
ingatlant, de nem tudta elérni a tulajdonost.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy az ingatlannak három tulajdonosa van, így három
helyrajzi számon vannak az ingatlanok.
Rill Béla sásdi lakos megkérdezte, hogy a Hősök terén lévő új beruházás mikor készül el?
Dr. Jusztin; er János polgármester elmondta, hogy a projekt véghatárideje 2022. november
30. Fontos tudni, azért húzódott el idáig, mert három olyan közbeszerzési kör került kiírásra,
aminek a nyomán kivitelezőt kerestek az ingatlan megépítésére. Az első két kör
eredménytelenül zárult, harmadjára lett sikeres.
Mindenkinek megköszönte a megjelenését, a közmeghallgatást bezárta, a képviselő-testület
nyilvános ülés keretében folytatja ülését, rátért a következő napirendi pont ismertetésére.

3J_ Beszámoló a lej árt határidei ű határozatok végrehajtásáról, a két testületi ülés között
átruházott hatáskörben hozott döntésekről, valamint a fontosabb esemén' ékről
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Jusztincer János polgármester elmondta, hogy február 17-én volt testületi ülés. Február
21-én ülésezett a Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás, ugyanezen a napon ülésezett a Sásdi
Szociális Társulás, mindkét ülésen a 2022. évi költségvetést elfogadták. Február 22-én
megkezdődött a Hősök terén lévő üzletek bontása. A kártalanítási összegeket az
üzlettulajdonosok részére kifizették (200 eFt/fő). A gazdabolt bontása és a Temető u. 1. szám
alatti önkormányzati ingatlan bontása is megkezdődött. A Baranya Kincse ” TOP-os pályázati
forrás keretében február 26-án került megrendezésre a Kolbásztöltő Fesztivál a Közösségi
Házban. Nagyon jól sikerült a rendezvény, mindenkinek megköszönte a munkáját, a segítséget,
a részvételt. A Gyerekesély Iroda dolgozói és a civilek összefogásával tartották február 27-én a
sásdi sportpályán a farsangi mulatságot jelmezes felvonulással, gyerekelőadással,
máglyagyújtással. Mindenkinek megköszönte a segítségét, aki ebben részt vett. Március 2-3-án
kivágásra kerültek a fák az Arany János utcában (150 eFt/2 fa). A bölcsőde új épületének az
ünnepélyes átadására március 24-én kerül sor. Március 10-én kerül sor az épület műszaki
átadás-átvételére. Elkészült a hibajegyzék, ami alapján a kivitelező vállalta a hibák orvoslását.
Megköszönte a „MIND-ÉP” Kft-nek a korrekt és szép munkát. Jelenleg készül az utcafronti
kerítés. A szomszédos kerítés is a napokban elkészül. A járda elkészült, a játékok telepítése
most kezdődik. A konyha részben készen van, a konyhatechnológus pénteken jön.
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A zöldváros-piaccsarnok építésével kapcsolatban még nem érkezett meg a kormánydöntés a
ráemelési igényükkel kapcsolatban. Amennyiben megérkezik, a szerződés majd akkor lép
hatályba.
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.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
26/2022. (III.07. ) 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
4./

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének elfő- adása
Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költség etési rendeletének elfő adása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

írásbeli előterjesztés - a Hivatal 2022. évi költségvetéséről, az Önkormányzat 2022. évi
költségvetési rendelet-tervezetéről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt Hivatal 2022. évi költségvetésének 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
27/2022. íIII.07.J jCTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
2022. évi költségvetését elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
7

Dr. Jusztinuer János polgármester javasolta a testületnek az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt 2022. évi költségvetési rendeletének 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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2022. (III.9.) önkormányzati rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)

5./

Beszámoló a bölcsőde működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Gálné Banizs Gabriella igazgató

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Gálné Banizs Gabriella igazgató elmondta, hogy elkészítette a bölcsőde 2021. évi szakmai és
működési beszámolóját. Elmondta, hogy a bölcsőde kihasználtsága 100 %-os. A kialakult
járványhelyzet idején sok kisgyermek beteg volt, de az óvoda akkor is nyitva volt ügyeleti
rendszerben. Az intézmény a beíratott gyermekek létszáma után kapta a normatívát. Az új
bölcsőde kétcsoportos lesz, 24 fővel terveznek. Jelenleg 18 család jelezte igényét a bölcsődei
ellátásra. A hivatalosan meghirdetett óvodai és bölcsődei beiratkozás májusban lesz.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy májusban szükséges az alapító okirat módosítása,
ami júliusban hatályosul, a Kormányhivatalnál pedig augusztusban lesz működési engedély.
Gálné Banizs Gabriella igazgató elmondta, hogy a bölcsődébe folyamatosan lehet
beiratkozni. A gyerekek felvétele a beiratkozás sorrendjében történik.
A kötelező gondozási díj bevezetéséről 3 évvel ezelőtt döntött a testület. Ennek díja 200,-Ft/nap
volt az ellátási napok után. Szeptembertől nemcsak az ellátási napok után lesz gondozási díj,
hanem mindennapra, ez alól csak a fenntartó önkormányzat mentesítheti a szülőket. Továbbá a
szülő kérvényezheti a testület által megállapított térítési díjtól való eltérést hivatkozva a
szociális helyzetére.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy ezt majd tárgyalni szükséges.
Megköszönte az intézmény valamennyi dolgozójának a munkáját
Javasolta a testületnek az írásban kiadott beszámoló elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban.
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Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
28/2022. (III.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt a bölcsőde működéséről szóló
beszámolót elfogadta azzal, hogy a bölcsőde intézményi térítési díját
változatlanul hagyja.
A képviselő-testület az önköltség, térítési díj felülvizsgálatáról ismét,
amint a Kormány által elrendelt veszélyhelyzeti korlátozás ezt
megengedi.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
6./

Beszámoló a szociális étkeztetés működéséről, önköltség, térítési díj meghatározása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a beszámolóról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy a szociális étkezés iránt nagy az érdeklődés.
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.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
29/2022. 111.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt szociális étkeztetés működéséről
szóló beszámolót változatlan intézményi térítési díjjal elfogadta azzal,
hogy az intézményi térítési díjon változtatni szükséges, az étkeztetés
térítési díját a tényleges költségek növekedéséhez hozzá kell igazítani a
legkorábbi időpontban, amikor a Kormány által elrendelt veszélyhelyzeti
korlátozás ezt megengedi, az intézményi térítési díjat módosítani kell.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
9
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2022. évi Közbeszerzési Terv elfőj adása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Najn La'os László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a terv erre az évre külön feladatot
nem tartalmaz. Amennyiben lesz, ezt majd a közbeszerzési terv módosításában kell rögzíteni.
Szakértővel meg kell vizsgálni, hogy a megnövekedett kiadások mennyivel változtatják meg az
eddig lehetőségeiket.
Urvald Péter képviselő megkérdezte, hogy az iskolai és óvodai étkeztetés egyben marad-e?
Koszorús Tímea aljegyző elmondta, hogy nincs tervben a szétválasztás.
Dr. Jusztin»er János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Pénzügyi Irodavezető
javaslatát fogadja át.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Kéjjyiselő-testületének
30/2022, (III. 07. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapította, hogy
a 2022. évi Közbeszerzési Tervének tartalmi elemei a beadott pályázatok
elbírálásának ismeretében tudja elbírálni.
A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Közbeszerzési Terv módosításait
az előzőekben ismertettek alapján teijesszék be a Testület elé
elfogadásra.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
8J

Fon\ ódliueti üdülési díjak megállapítása
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, fontos lenne dönteni az üdülő üzembe
helyezéséről. Több éves tapasztalat, hogy a sásdi általános iskolai csoportok kevésbé veszik
igénybe az üdülőt. A sásdi iskolából az idei évre még nincs jelentkező. Tudomása szerint Varga
Község Önkormányzata, Meződ Község Önkormányzata és Sásd Város Roma Nemzetiségi
Önkormányzata igényt tart az üdültetésre. Úgy gondolja, jelen gazdasági helyzetben ne
vegyenek fel gondnokot, ne nyissák ki az üdülőt az idei nyáron. Javasolta, hogy az üdülő
melletti lapostetős ingatlant viszont biztosítsák üdülésre.
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Na La'os László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy első körben stratégiai döntést kell
hoznia a testületnek. Elmondta, hogy a tavalyi évben 5 turnus üdült. A lapostetős üdülőben
folyamatosan üdültek. A tavalyi évet 5 csoporttal számolva 1,5 mFt volt a ráfizetés.
Urvald Péter képviselő elmondta, hogy az önkormányzatnak 2020-ban 3-3,5 mFt volt a
ráfizetése az üdültetéssel kapcsolatban. Személy szerint egyetért a fent elmondottakkal, az
ésszerű döntés értelmében maradjon zárva az üdülő.
Dr. Jusztin^er János polgármester javasolta, hogy a fonyódligeti gyermeküdülő
üzemeltetését a 2022. évre szüneteltessék. Ennek megfelelően térítési díjat sem állapít meg. A
gyermeküdülő melletti önkormányzati üdülő (lapostetős) üdülési díja a 2021. évre megállapított
összeggel azonos, nem változik.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Ké viselő-testületének
31/2022. (III.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
fonyódligeti gyermeküdülő üzemeltetését a 2022. évre szünetelteti.
Ennek megfelelően térítési díjat sem állapít meg.
A gyermeküdülő melletti önkormányzati üdülő (lapostetős) üdülési díja
a 2021. évre megállapított összeggel azonos, nem változik.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

9./

„MIND-ÉP” Kft-vel a ..Bölcsőde építése Sásdon” tártjában kötött kivitelezési
szerződés módosítása ótmunka elszámolás ióváha ása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a határozati javaslatról, a kivitelezési szerződésről, pótmunka
jegyzékről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolja az írásban kiadott előterjesztés elfogadását a
határozati javaslatban leírtak szerint.
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 4 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Kér'viselő-testületének
32/2022. (III.07.) KTH. számú határozata

a./

b./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a bölcsőde építése Sásdon tárgyban
„MIND-ÉP” Kft-vel 2021. március 17. napja keltezéssel kötött kivitelezési szerződés 1.
sz. módosítását az előterjesztésben becsatolt dokumentumok alapján jóváhagyja.
Ennek értelmében az 1. sz. mellékletben felsorolt műszaki tartalomváltozásokat a
műszaki ellenőr becsatolt írásos szakvéleménye alapján a kivitelező által készített
költségvetések ismeretében fogadta el. A kivitelezési szerződésben meghatározott
egyösszegű nettó ajánlati ár, amely nettó 116.853.979,-Ft, a módosítást követően nettó
114.862.102,-Ft összegre változik.
A Képviselő-testület a tárgybani kivitelezés során 2021. évben megállapította, hogy a
megépülő új bölcsőde rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek
bizonyos pótmunkák elvégzése.
A Képviselő-testület figyelemmel a 148/2021. (XI.04.) KTH. számú határozatában,
valamint az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének tervezésekor figyelembe vett
pótmunka igényeket és ezek költségeit (lásd: Sásd Város Önkormányzata 2022. évi
költségvetéséről szóló 4/2022. (III.09.) önkormányzati rendelet 5.sz. melléklete 1/8.
pontja) az előterjesztésben becsatolt és jelen határozat mellékletét képező pótmunka
jegyzékét az ott meghatározott műszaki tartalommal és költségekkel elfogadja. Ennek
megfelelően a pótmunka összesített költsége nettó 6.997.396,-Ft.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat, mint megrendelő
pótmunkaigénye összhangban van a kivitelezési szerződés 17. pontjával, azaz az itt
megállapított tartalékkeret terhére számolják el.
A Képviselő-testület a hivatkozott rendeletében meghatározott költséghelyen biztosítja
önerőből a pótmunka összegének kiegyenlítését.
A kivitelező ezen jóváhagyó döntés alapján 2022. április 1. napjától jogosult a
pótmunkaszámla kiállítására.
Határidő: április 1.
Felelős : Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztinaer János polgármester mindenkinek megköszönte a megjelenést, a testület zárt
ülés keretében folytatta tovább ülését.
Kmft.

J
D r.. un/tinger
János
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

y '
Helyett:
s Q á X *- ^ Koszorus Tímea
aljegyző
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JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 7. napján megtartott
közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők
részére

Dr. Jusztinger János
I

Pintér Gábor

Pál Csaba

Rabb Győzőné
Székely Szilárd

Takácsné Somogyvári Mária
Urvald Péter

JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. március 7. napján megtartott
közmeghallgatáson, mint nyilvános képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak
részére
Dr. Kajdón Béla
Koszorús Tímea
Nagy Lajos László

a

Dr. Hevesi Éva

u-

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

. Á tfá fC 'rt ,

Nagy Szilvia
Baranya Megyei Kormányhivatal képviseletében:
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