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Készült Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 9. napján tartott
rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Testületi ülés helye: Városháza Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Jelen vannak:

Dr. Jusztinger János polgánnester, Pintér Gábor alpolgármester, Pál
Csaba, Takácsné Somogy vári Mária, Urvald Péter képviselők, Dr.
Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Koszorús
Tímea aljegyző, Rab Norbert pályázati referens, Tollár Mónika
j egyzőkönywezető.

Igazoltan távol:

Rabb Győzőné és Székely Szilárd képviselők

Dr. Jusztin; er János polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat.
Megállapította, hogy a képviselő-testületből 5 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 ponton kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:
1./ napirendi pontként: Sásdi Sportkör részére céltámogatás
3. / napirendi pontként: EFOP-3.9.2. projektből képzést végző szolgáltató kiválasztása
4. / napirendi pontként: Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klubjának kérelme.
Megkérdezte, van-e valakinek más napirendi javaslata.
További javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat fogadta el:
1./

Sásdi Sportkör részére céltámogatás
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

2./

A Sásd, Dózsa Gy. utca járdafelújításához önerő biztosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

3./

EFOP-3.9.2. projektből képzést végző szolgáltató kiválasztása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Rab Norbert projektmenedzser

4./

Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klubjának kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

Na

i re_n d t á r

1./
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Sásdi S >ortkör részére céltámo atás
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
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Dr. Jusztináéi' János polgármester elmondta, hogy Deák Attila elnök és Kovács Róbert
pénzügyi vezető jelezték az önkormányzat felé, hogy a TAO-s pályázataikhoz (2 pályázat), amely szerint az egyik funyírótraktor beszerzése 979.278,-Ft-ért, a másik az öltöző, szertár
felújításának a II. fázisa, ez 1.635.000,-Ft - pályázati önrészt kémének. A traktor beszerzésének
önrészére 293.784,-Ft, az öltöző, szertár felújításának önrésze 490.500,-Ft. Ez összesen
784.284,-Ft. A benyújtott kérelmük alapján több mindent kértek, de azokra majd később
visszatérnek.
Javasolta a testületnek a Sásdi Sportkör részére nyújtson céltámogatást.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
58/2022. íVI.09. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Sásdi Sportkör kérelmére 784.284,-Ft céltámogatást nyújt. A
céltámogatást a TAO-s támogatás önerejéhez biztosítja, amelyet a
Sportkör funyírótraktor beszerzéséhez és az öltözők, szertár
felújításához köteles felhasználni.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a következő testületi ülésen, 2022.
június 30. tárgyalják a Sásdi Sportkör 2021. évi beszámolóját.

2./

A Sásd. Dózsa Gv. utca járdafelújításához önerő biztosítása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a pályázati költségekről és a szükséges önkormányzati
kiegészítésről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinuer János polgármester elmondta, hogy a Dózsa Gy. utca újraaszfaltozása
elkészült. Nagyon fontos lenne, hogy a Magyar Falu Program és a BM-es pályázatok
megvalósulnának, ennek határideje 2022. december 31. Ebből szeretnék a Dózsa Gy. utca
mindkét oldalán lévő járdát térkövezni. A térkövet már megvásárolták. A Magyar Falu
Programból közel 5 mFt-ot anyagvásárlásra és a BM pályázatból 15 mFt-ot anyagvásárlásra és
munkadíjra nyertek. Látható, hogy önmagában a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. nem
tudja megvalósítani a térkövezést, emiatt szükséges külsős vállalkozó megbízása. Több ajánlat
érkezett, a legkedvezőbb ajánlattevő a MIND-ÉP Kft. A meglévő rendelkezésre álló pályázati
támogatásokon, illetve a korábban elkülönített önerőn felül további bruttó 7 mFt-ra van
szükség.
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Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Kft-vel fennálló kivitelezői szerződést módosítani
kell. Megemelik az ott megjelölt kivitelezői összeget bruttó 7 mFt-tal. A Kft. alvállalkozója lesz
a MIND-ÉP Kft.
Merk Zsolt ügyvezető elmondta, hogy az anyagot még időben megvásárolták.
Dr. Jusztin >er János polgármester javasolta a testületnek, hogy a Sásd Városgazdálkodási
Nonprofit Kft. részére járdafelújításhoz költségvetése terhére további bruttó 7 mFt-ot
biztosítson. Ennek megfelelőn a kiviteli szerződés módosítása szükséges.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
59/2022. iVI.09. KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dózsa
György utca két oldalának járdafelújítására a Sásd
Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel kiviteli szerződést módosítja.
Az időközben jelentkező áremelések és kapacitási nehézségek
miatt bruttó 7 mFt-tal a kivitelezői díjat megemeli.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Kft-t, hogy a beadott
árajánlatok alapján a sásdi MIND-ÉP Kft-t a kivitelezésben
alvállalkozóként bevonja.
A Képviselő-testület a kivitelezői szerződés módosításával
összefüggő többlettámogatást a 2022. évi költségvetésének
tartalékkerete terhére biztosítja.
Határidő: július 1.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
Merk Zsolt ügyvezető

3.7

EFOP-3.9.2. rojektből ké zéstvéi ő szolgáltató kiválasztása
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester
Rab Norbert projektmenedzser

írásbeli előterjesztés - a képzések kimutatásáról - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztinger János polgármester elmondta, hogy korábban szabálytalansági eljárás volt
folyamatban a még az előző önkormányzati ciklusban történt rendezvényszervezés tárgyú
közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban, ami jogerősen lezárult a napokban. Ennek
kapcsán megállapították a szabálytalanság tényét és Sásd pályázati költségvetéséből
5.678.231,-Ft támogatás elutasítását. Méltányossági kérelmet nyújtottak be annak érdekében,
hogy a visszafizetési kötelezettségük alól mentesüljenek.
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Rab Norbert pályázati referens elmondta, hogy a pályázatból ez a képzési szolgáltatás van
vissza. Kérésükre 3 cég küldött érvényes ajánlatot.
Dr. Kaidon Béla jegyző javasolta, hogy a három ajánlat figyelembevételével a legalacsonyabb
összegű árat adó Okt Full Kft. ajánlatát fogadja el a testület 14.866.250,-Ft-tal.
Dr. Jusztinger János polgármester javasolta a testületnek a jegyzői javaslat elfogadását.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
60/2022. (VI.09.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP3.9.2. projektből képzést végző szolgáltató kiválasztása tárgyában
bekért 3 db érvényes árajánlat közül az OKT-FULL Tanácsadó Kft.
Budapest ajánlatát fogadja el bruttó 14.866.250,-Ft összegű
szolgáltatási díjjal.
Határidő: június 15.
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester
4♦/

Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klub iának kérelme
Előadó: Dr. Jusztinger János polgármester

írásbeli előterjesztés - a kérelemről - a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Jusztintier János polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Sásdi Szociális Szolgálat
Levendula Klubja kérelmet nyújtott be a testület felé. Ennek értelmében 2022. júliusában
lebonyolításra kerülő, idősek számára szervezett, erdélyi kiránduláshoz támogatást kértek.
Figyelni kell majd az Őszidő Klub ugyanilyen támogatására is.
Urvald Péter képviselő javasolta, hogy a Sásdi Őszidő Klubot is támogassák.
Dr. Jusztin ler János polgármester javasolta a testületnek, hogy a kiránduláshoz 100.000,-Ftot biztosítson. Továbbá a Sásdi Őszidő Klub részére nyújtson kirándulás céljára 100.000,-Ft
támogatást.
Megkérdezte, van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Miután kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
61/2022. (VI.09.) KTH. számú határozata
1./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Sásdi Szociális Szolgálat Levendula Klubjának 2022.
júliusában lebonyolításra kerülő, idősek számára
szervezett, erdélyi kirándulás útiköltségéhez 100.000,-Ft
támogatást nyújt.
A Képviselő-testület a megítélt támogatásból finanszírozza
az utazással összefüggő üzemanyagköltségeket.

2./

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az
előző pontban hozott döntésére is figyelemmel a Sásdi
Őszidő Klub közelgő kirándulásához 100.000,-Ft
összegben támogatást nyújt, amelyet elsődlegesen az
útiköltség finanszírozásához kell felhasználni.
Határidő: július 10., illetve értelemszerű
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester

Dr. Jusztímier János polgármester megköszönve a képviselő-testület tagjainak a megjelenést,
az ülést bezárta.
Km fi.
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JELENLÉTI

ÍV

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. június 9. 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. június 9. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla
i

Koszorús Tímea
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Nagy Lajos László

Dr. Hevesi Éva
Baranya Megyei Kormányhivatal
Törvényességi Főosztály képviseletében:

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

l_

$ MOllgaL

JU lr ^xri& \/t

