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Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 21. napján tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésről.
T estül éti ülés helye: V árosháza T anácskozóterme
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, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

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 pontot tárgyalják meg.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontot fogadta el:
1./

Sásd, Dózsa György utca aszfaltozása, önerő biztosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Nauirend
1./

tárgyalása;

Sásd Dózsa
öru\ utca aszfaltozása- önerő biztosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztin er János polgármester elmondta, hogy a Dózsa György utca aszfaltozására kettő
darab pályázatot nyújtottak be. Az egyik pályázat nyert (Magyar Falu Program 39 mFt), ebből
a támogatásból finanszírozzák az aszfaltozás nagy részét. A másik pályázat (BM) sajnos nem
nyert. Ennél a pályázatnál 35 %-os önerőt terveztek, 7 mFt-ot elkülönítettek a költségvetésben.
Elmondta, hogy a BM pályázatból szerették volna megvalósítani a Mária utca kereszteződésétől
a Kossuth Lajos utca kereszteződéséig az aszfaltozást, így a Dózsa György utca teljes hossza
új aszfaltszőnyeget kaphat.
Rabb Gvőzőné képviselő megkérdezte, hogy mikor kezdődik a Dózsa Gy. utca útfelújítása?
Dr. Jusztináéi- János polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 1-2 héten belül,
mivel időjárásfüggő. Több aknafedlapot szükséges cserélni, ezeket be kell szerezni még.
A Magyar Falu Program pályázatát megvalósító alvállalkozóval tárgyalt, aki kedvező ajánlatot
tett a hiányzó útszakasz leaszfaltozására (10.403.650,-Ft). Tekintettel arra, hogy a különbözet
meghaladja a 2 mFt-ot (a 7 mFt feletti rész 3.403 eFt), erről saját hatáskörében nem
rendelkezhet, a testület döntése szükséges a 3.403.650,-Ft elkülönítéséről a tartalékkeret
terhére. A vállalkozó elmondása szerint a hömyéki zártkerti aszfaltozás a jövő héten kezdődik.
Ezt követően elindul a Dózsa utca aszfaltozása. Erről az érintett utca lakosságát, vállalkozókat
majd értesíteni fogják, tervezni kell terelő útvonalat, parkolót kell kijelölni a hivatali parkolásra.
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Takácsné Somogwári Mária képviselő elmondta, hogy a Mária utca végén lévő ház előtti
mélyedést kellene megoldani, ahol megáll a víz.
Pintér Gábor alpolgármester elmondta, személyesen járt Merk Zsolt ügyvezetővel Rónai
Elemérék ingatlanánál, ahol a hibát jelezték. Véleménye szerint jelen esetben, ha lebetonoznák,
valamennyit javítana az állapoton.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy a költségvetésben kátyúzásra 3,5 mFt-ot
terveztek. Mindenki tudja, hogy az utak és járdák nagyon rossz állapotban vannak. A Mária és
a Petőfi utcák kereszteződésénél a kukásautó miatt megrepedt az út. Az ott lévő aknafedlap
körüli lyuk nagyon veszélyes. Ezt a problémát többször jelezte a DRV Zrt. felé. Ezzel
kapcsolatban 380 eFt-os árajánlat érkezett.
Javasolta a testületnek, hogy a Dózsa Gy. utca aszfaltozásához 3.403.650,-Ft-ot biztosítson a
az idei költségvetés tartalékkerete terhére.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testületé - 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
42/2022.' IV.21. i K JH . számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa
György utca teljes aszfaltozásához szükséges költségekre a 2022.
évi költségvetésének tartaléka terhére összesen 10 mFt-ot biztosít.
A Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dózsa
György utca aszfaltozásánál a hiányzó útszakaszra szerződést
kössön a tartalékkeret terhére. Ennek megfelelően a Dózsa György
utca teljes egészében új aszfaltszőnyeget kaphat.
Fíatáridő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr, Jusztmger János polgármester megköszönve a képviselő-testület tagjainak a megjelenést,
az ülést bezárta.
Kmft.
Dr J lisztinger János
polgármester
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Dr. Kajdon Béla
jegyző
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Helyett:
—

Koszorús Tímea
aljegyző
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 21. 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
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 21. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla

Koszorús Tímea

Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva

Baranya Megyei Kormányhivatal képviseletében:

Merk Zsolt

Győriné Korom Viktória

Orsós Józsefné

Rab Norbert

