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J e g y z ő k ö n y v

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2014. november 17. napján tartott rendkívüli 
testületi üléséről.

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

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester,
Hausmann Mária, Pál Csaba, Székely Szilárd, Urvald Péter, Pintér 
Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyv-vezető.

Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a képviselőtestületet. Megállapította, hogy a 7 fős 
képviselőtestületből mind a 7 fő jelen van, így az ülés határozatképes.

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:
- Bm. Területfejlesztési Operatív Program (TOP.) 2014-2020. forrásaira önkormányzati 

igény bejelentését.

Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő napirendi pont javaslata?

Más napirendi javaslat nem volt, javasolta a testületnek, hogy a javasolt napirendi pontot 
fogadják el.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbiak szerint fogadta el a napirendi pont megtárgyalását:

1./ Bm. Területfejlesztési Operatív Program (TOP.) 2014-2020. forrásaira önkormányzati 
igény bejelentése
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Mihályi Péter műszaki ügyintéző

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

1J  Bm. Területfejlesztési Operatív Program (TOP.) 2014-2020. forrásaira 
önkormányzati igény bejelentése 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester 

Mihályi Péter műszaki ügyintéző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Rabb Gvőzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy képviselői és alpolgármesteri 
kezdeményezésre hívta össze soron kívül a testületi ülést. Jelezték feléje, hogy a megyei 
önkormányzat felé elküldött, illetve leadott 7 éves fejlesztési igényekkel kapcsolatban több 
észrevételük is van.
Felkérte Mihályi Péter műszaki ügyintézőt, hogy a képviselő-testületet tájékoztassa a megyei 
önkormányzathoz megküldött sásdi fejlesztési elképzeléseket mint a járási szintre, mind a 
megyei szintre vonatkozóan.

Dr. Kaidon Béla jegyző a képviselő-testület előtt számszakilag is levezette a már beadott 
igényeket. Elmondta, ennek alapján összességében a járási szintű igényre 705 mFt-os 
fejlesztés, a megyei szintű alapra pedig 210 mFt-os összesített igény lett beadva a felvázolt 
részletezettséggel.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a képviselőket, hogy véleményezzék a megyének már 
megküldött fejlesztési igényeket.

Székely Szilárd képviselő javasolta, hogy a TOP megyei forrását tartalmazó táblázatot, 
valamint a prioritásokat tartalmazó tájékoztató kerüljön kiosztásra és ez alapján 
prioritásonként pontról-pontra haladva egyeztessék elképzeléseiket.

Rabb Győzőné polgármester 14 órakor elhagyta az üléstermet hivatali elfoglaltsága 
miatt és az ülés vezetését átadta Dr. Jusztinger János alpolgármesternek.

Dr. Jusztinger János alpolgármester az ülés vezetését átvette.

A képviselő-testület az anyag egyeztetése során elfogadta a megyei önkormányzat felé 
elküldött igényeket, illetve fejlesztési célokat, de azt kiegészítette, új célokat is 
megfogalmazott.

Rabb Győzőné polgármester 15,15 órakor visszaérkezett az ülésre és az ülés vezetését 
átvette Dr. Jusztinger János alpolgármestertől.
Összefoglalta a testület tagjai által az ülésen megfogalmazott új célokat is és kérte a 
képviselőket, hogy fogadják el a megyei önkormányzat felé beadandó új, bővített fejlesztési 
igényeket is tartalmazó 2014-2020. terjedő időszakra vonatkozó Önkormányzati fejlesztési 
igényt. Képviselő-testület hatalmazza fel arra, hogy a megyei önkormányzat felé a módosított 
igényt haladéktalanul bejelentse.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselőtestületének

179/2014. PCI. 17.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 
Baranya megyei Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 
megyei szintű forrásaira 2014-2020. évek időtartamára a határozat 
mellékleteként csatolt fejlesztési igényeket benyújtja a megyei 
önkormányzathoz.
Képviselő-testület felhatalmazza polgármesterét, hogy soron kívül, 
haladéktalanul intézkedjen a módosított és bővített igények újbóli 
benyújtásáról.

Határidő: azonnal, illetve 2014. november 17.
Felelős : Rabb Győzőné alpolgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné alpolgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a testületi ülést bezárta.

9Jtr&U£
Rabb Győzöm  
polgármester
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