
J c u z ő k  ö n v:

Készült Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2021. október 26. napján tartott 
képviselő-testületi ülésről.

Ülés hel e: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterme
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Orsós József elnök, Orsós Rita Ágnes, Király Tamás Dávid, Orsós
Józsefné képviselő, Koszorús Tímea aljegyző, Tollár Mónika 
jegyzőkönyvvezető.

Orsós József a RNÖ elnöke köszöntötte a megjelent képviselő-testület tagjait. Megállapította, 
hogy a képviselő-testületből 4 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:

A „Családi portaprogram -  Szociális földprogram” megvalósításának támogatására 
beadott pályázatról szóló beszámolót.

Megkérdezte a képviselő-testületi tagokat van-e ettől eltérő más napirendi javaslat.

Orsós József a RNÖ elnöke miután más napirendi javaslat nem hangzott el, kérte a képviselő- 
testületi tagokat, hogy szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 4 szavazattal -  ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül -  az alábbi napirendi pont megtárgyalása mellett döntött:

1./ Beszámoló a „Családi portaprogram -  Szociális földprogram” megvalósításának
támogatására beadott pályázatról 
Előadó: Orsós József elnök

N a p i r e n d  t á r a  v á l á s  a:

1./  Beszámoló a ..Családi porta ro ram -  Szociális löld ro ram” meK' alósításának
támogatására beadott pályázatról 
Előadó: Orsós József elnök

Orsós József a RNÖ elnöke elmondta, hogy a Belügyminisztérium és a Társadalmi 
Esélyteremtési Főigazgatóság megállapodást kötött a „Családi Portaprogram -  Szociális 
földprogram” című pályázat közös lebonyolítása tárgyában. Az Önkormányzatuk pályázatot 
nyújtott be erre a pályázati felhívásra. A pályázati kérelmet elbírálták, melynek eredményeként 
az Önkormányzat támogatásban részesült. A megítélt támogatást a költségtervben és szakmai 
tervben jóváhagyottak szerinti támogatási cél megvalósítására használták fel. Nevesítve 
„Háztáji gazdálkodás újjáélesztése” című elfogadott pályázat megvalósítására fordíthatták. A 
döntés értelmében 1.800.000,-Ft vissza nem térítendő támogatást kaptak. Ebből az összegből 
vetőmag-csomagot, gyümölcsfa csemetéket, muskátlikat, petúniákat, orgonafákat vásároltak, 
ezt a lehetőséget 15 családnak tudták biztosítani. Ezenkívül kisállatot (baromfi) vásároltak, itt 
40 család részesült ebben a támogatásban. Nagyon örült, hogy nyert a pályázat és jónéhány 
családot tudtak segíteni.
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Javasolta a testületnek a beszámoló elfogadását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?

Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy szavazzanak.

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 4 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Roma Nemzetisé ?i Önkormán zata Ké; viselő-testületének

10/202 L X.26. KTH. számú határozata

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a „Családi portaprogram -  Szociális földprogram” megvalósításának 
támogatására beadott pályázatról szóló beszámolót elfogadta.

Határidő: azonnal 
Felelős: Orsós József elnök

Miután több napirendi pont, kérdés, javaslat nem hangzott el, Orsós József az RNÖ elnöke 
mindenkinek megköszönte a testületi ülésen való megjelenését, a testületi ülést befejezettnek 
nyilvánította.

Orsós Rita Ágnes 
j egyzőköny v-hitelesítő



J E L E N L É T I  ÍV

Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. október 26. napján megtartott
ülésen megjelentek részére

Orsós József

Orsós Antal

Orsós Józsefné 

Orsós Rita Ágnes 

Király Tamás Dávid

f)v úb P __

Dr. Jusztinger János 

Dr. Kajdon Béla

Koszorús Tímea



Iktatószám: 30050-121- S8A 3  /2021. 
Pályázati azonosító:CSPP-SZOC-FP-21-0037 
Támogatói Okirat száma: CSPP-035/0-2021.

TÁMOGATÓI OKIRAT

a „Családi portaprogram -  Szociális földprogram” megvalósításának támogatására

Amely létrejött egyrészről:

a Társadalmi Esély teremtési Főigazgatóság 
Székhelye: 1135 Budapest, Szegedi út 35-37.
Törzskönyvi azonosító száma: 840516 
Statisztikai számjele: 15840510-8412-312-01 
Adószáma: 15840510-2-41 
Képviseli: Sztojka Attila 
Beosztása: főigazgató 
(a továbbiakban: Lebonyolító),

másrészről:

Kedvezményezett neve: Sásd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 
Székhelye: 7370 Sásd, Dózsa György utca 32.
Törzskönyvi azonosító száma: 785468 
Adószáma: 15785466-1-02 
Képviseli: Orsós József 
Képviselő beosztása: elnök 
(a továbbiakban: Kedvezményezett)

(a Lebonyolító és a Kedvezményezett a továbbiakban együttesen: Szerződő felek) között 
alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

1.1. A Belügyminisztérium (székhely: 1051 Budapest, József Attila utca 2-4., képviselő: 
Langemé Victor Katalin helyettes államtitkár) (a továbbiakban: Támogató) és a 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (a továbbiakban: TEF) 2020. október 14. 
napján BM/15054-1/2021. ügyiratszámon megállapodást kötött a „Családi 
Portaprogram -  Szociális földprogram” című, CSPP-SZOC-FP-21 kódjelű pályázat 
közös lebonyolítása tárgyában.
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1.2. A Kedvezményezett pályázatot nyújtott be a „Családi Portaprogram -  Szociális 
földprogram” (a támogatási konstrukció kódja: CSPP-SZOC-FP-21) elnevezésű nyílt 
pályázati felhívásra (a továbbiakban: Pályázati Felhívás). Az TEF a Kedvezményezett 
pályázatát az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a 
továbbiakban: EPER) „CSPP-SZOC-FP-21-0037” pályázati azonosító számon 
nyilvántartásba vette.

1.3. A Támogató a pályázati kérelmet elbírálta, melynek eredményeként a 
Kedvezményezetett támogatásban részesíti.

1.4. A Felek rögzítik, hogy a megítélt támogatás a Döntés alapján, kizárólag a jelen
Támogatói okirat (a továbbiakban: Okirat) elválaszthatatlan részét képező
költségtervben és szakmai tervben jóváhagyottak szerint, a „CSPP-SZOC-FP-21- 
0037” azonosítószámú pályázatban foglalt „Családi Portaprogram -  Szociális 
földprogram megvalósításának támogatása” támogatási cél megvalósítására használható 
fel, a Támogatói okiratban, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: 
ÁSZF), a pályázati felhívásban és a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.

2. A Támogatói Okirat tárgya és célja

2.1. Az Okirat tárgya a Kedvezményezett részére vissza nem térítendő költségvetési 
támogatás nyújtása a pályázati dokumentáció részeként benyújtott eredeti 
költségtervben vagy a módosított költségtervben részletezett célok megvalósítására. A 
Kedvezményezett köteles a támogatást a „ Családi Portaprogram -  Szociális 
földprogram” „Háztáji gazdálkodás újjáélesztése” című elfogadott pályázat (a 
továbbiakban: Szakmai feladat vagy Pályázati program) megvalósítására fordítani.

2.2. A támogatási célok kormányzati funkció szerinti besorolása: 107090 Romák társadalmi 
integrációját elősegítő tevékenységek, programok.

3. A támogatás összege, forrása

3.1. A Döntés alapján a Támogató a Kedvezményezett részére a Pályázati program 
megvalósítása érdekében

1 800 000 Ft, azaz egymillió-nyolcszázezer forint

vissza nem térítendő támogatást (a továbbiakban: Támogatás) nyújt a
Kedvezményezett részére, Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 5. Társadalmi felzárkózást segítő programok alcím, 3. 
Felzárkózást elősegítő szakmapolitikai programok támogatása jogcímcsoport terhére.
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784 000 Ft

Vetőmag csomag: 4500 Ft/ család -180.000 Ft

(cukorborsó,petrezselyem,saláta,répa,bokorbab,uborka,paradicsom,paprika) 

Gyümölcsfa csemeték ára: 7.500Ft / család (1  db alma és 2 db barackfa)- 300.000 Ft 

2 db muskátlipakk- 3108 Ft/család-124.320 Ft 

2 db petúnia- 1780 Ft/család- 71.200 Ft 

2 db orgonafa- 2980 Ft/család-119.200 Ft

- 396 000 Ft

Kisállatok költségei- családonként 15 db, 660 Ft-os egységáron, összesen 600 db

- 120 000 Ft

Mentor költsége (12 alkalom, 10.000 Ft/alkalom)

- 120 000 Ft

1x20 kg táp, 3.000 Ft-os egységáron

- 200 000 Ft

10 órás mezőgazdasági oktatás (100.000 Ft), valamint folyamatsegítés (2022.06.30.-ig) díja 
(100.000 Ft)

- 180 000 Ft

Kerti munkához szükséges tárgyi eszközök ( ásó, kapa, gereblye, ültetőlapátok)




