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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. november 2. napján tartott 
üléséről.

Az ülés helye: Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Hausmann Mária, Dr. Jusztinger
János, Székely Szilárd, Pál Csaba, Pintér Gábor, Urvald Péter 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea aljegyző, 
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, a testületi ülésre 
meghívott vendégeket, az apparátus dolgozóit, a sásdi választópolgárokat, akik megjelentek. 
Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből teljes létszámban mind a 7 fő jelen van, az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a mai testületéi ülésen egy napirendi pontot tárgyaljanak meg: 

Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pont tárgyalása 
mellett döntött:

1./ Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

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

1./ Képviselő-testület bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán az SZMSZ-t 
módosították és ez alapján két bizottságról döntöttek, mely szerint a Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság és a Humánügyek Bizottsága maradna. A Pénzügyi, Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság 3 főből áll, a Humánügyek Bizottsága pedig 5 főből, mely szerint 3 
képviselő és 2 nem képviselő (külsős) tag. ■
Először a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének személyére tett 
javaslatot, mely szerint Pintér Gábor képviselőt javasolta a bizottság elnökének.
Megkérdezte a jelölttől, hogy elfogadja-e a jelölést?

Pintér Gábor képviselő megköszönte polgármester asszonynak a megtisztelő felkérését, de 
nyilatkozatában elmondta, hogy sokat gondolkodott ezen és nem tudja elfogadni ezt a 
felkérést. Tette ezt mindazért, mert október 12. után egy jó és egy rossz hír jutott tudomására. 
Jó hír az, hogy „megtalálták Lenin anyját Szibériában, aki kitűnő -egészségnek Örvend^, a 
rossz hír pedig, hogy „megint terhes”.
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Úgy érzi, hogy a sásdi képviselő-testület munkájára ez az utóbbi dolog nyomta rá a bélyegét. 
Emiatt tartanak ott, ahol tartanak. Az október 12-i választások eredményét Székely Szilárd úr 
a mai napig nem tudja megemészteni. Ezt a lehengerlő és csúfos, erkölcsi vereséget. 
Vérszomjasán nekiugrott annak, akinek csak lehetett, nyilván azoknak, akiket úgy vél, hogy 
tehetnek mindezért. A város szerencsétlenségére 3 képviselő is csatlakozott ide, így most már 
4:3 arányban tulajdonképpen bármit megtehetnek a képviselő-testületben, amit gondolnak. Ez 
a 3 képviselő, akik félredobták eddigi emberi kapcsolataikat, a választók akaratát és az 
esküjüket, az első adandó alkalommal megtagadták esküjüket és Sásd ellen, a választóik ellen 
fordultak. Néhány adatot olvasott fel a négy évvel ezelőtti választási és a mostani választási 
eredményekről. Székely Szilárd 2010. évben 970 szavazatot kapott polgármesternek, 2014. 
évben 404 szavazatot kapott. Ez 566 szavazattal kevesebb most. Rabb Győzőné Székely 
Szilárddal szemben 157 szavazattal vitte el a polgármesteri címet. Hausmann Mária képviselő 
561 szavazatot kapott 2010-ben és 2014-ben pedig 420 szavazatot kapott, ez 140 szavazattal 
kevesebb. Pál Csaba képviselő 2010-ben 558 szavazatot kapott, most 476 szavazatot kapott, 
ez 82 szavazattal kevesebb. Személy szerint nem kapott kevesebbet, mint 2010-ben, inkább 
32 szavazattal kapott most többet. De azt nem gondolta volna, hogy a választói akarattal 
szembemenve azok a fejlemények játszódnak le, amik most lejátszódnak. Jelen pillanatban 
most Székely Szilárd úr hátulról három fő segítségével irányítja a dolgokat. Úgy gondolja, ha 
a választók azt akarnák, hogy ez a helyzet álljon elő, akkor ők Székely Szilárdot 
megválasztották volna polgármesternek. De nem ezt tették, mást választottak. Nyilván őt most 
nem tudja bántani, ezért mást kell bántani, ez pedig most személy szerint ő lenne az. Viszont 
valahol elismerő dolog is, hiszen benne is látja a veresége okát, akkor ezt elismerésnek veszi. 
Úgy gondolja, hogy most ezért nem tudja elvállalni ezt az elnöki felkérést, neki ebből most 
már teljesen elege van. Hiszen 5. napja vannak itt, semmit nem haladnak előre. Most kettő 
dolgot lehet tenni, vagy a Székely Szilárd szokásos cinikus viszontválaszát megteszi, vagy 
elgondolkodnak a dolgokon, ezeken az adatokon és megpróbálnak együtt tenni Sásáért. 
Megköszönte a Figyelmet.

Rabb Győzőné polgármester megköszönte képviselő úr által elmondottakat, megértette és 
elfogadta az indokait.

Székely Szilárd képviselő, ha a képviselő cinizmusra lenne kíváncsi, akkor Hofi Géza is 
tanulhatna képviselő úrtól. Visszautasította a rágalmakat, ő soha nem mondta meg, hogy mit 
gondol, hogy mit gondolnak a képviselőről. Képviselő úr ezt kivetítette és azt gondolja róla, 
hogy ő cinikus, irányítani akar. Ő csupán egyeztetni szeretne. Szeretné, ha a mai ülésen a 
testület elfogadna egy olyan határozatot, hogy javasolja a képviselő-testület minden tagjának, 
hogy próbáljanak meg egyeztetni, a testületi ülés erre van. Arról pedig, hogy hogyan dönt a 
képviselő-testület, mi az önkormányzati törvény, nagyon egyszerű dolog. A várost a 
képviselő-testület vezeti. A polgármester végrehajtja annak a döntéseit. Ez a törvény. Tehát ha 
valaki többségben van, akkor nyilván többen gondolkodnak egyféleképpen, akkor az ő szavuk 
többet ér vagy érvényesül, szembeáll azokkal, akik kevesebben vannak, a szavazás erre való. 
Ugyanakkor, ha egyeztetés lenne, akkor lehet, hogy mindenkinek érvényesülne a szándéka és 
nem kellene monológokon gondolkodni, és valakinek magát mártírként beállítani. Személy 
szerint semmi baja Pintér Gábor képviselővel, de amikor meghallja, hogy mindig milyen 
pozíciókat kap, akkor gondolkodik azon, hogy ezt miért itt hallja ezt először, de itt is hallana 
róla szívesen, ha beszélnének róla, ki mit gondol a javaslatról. Mi lenne, ha a bizottságok 
hogyan állnának össze, ki mit gondol róla. 7 fős a képviselő-testület és nagyon nem biztos, 
hogy egyformán gondolkodnak. A mai ülésre úgy jött, hogy senkivel sem egyeztetett. Azt 
gondolta, hogy majd itt fognak egyeztetni, ha nem fognak, akkor visszajönnek holnap is.
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Ez a dolguk. Ő letette az esküt, ha a várost azt szolgálja, hogy megalakítsa a képviselő
testületet a szavazatával, akkor itt lesz. Ha egyeztetni kell, itt lesz. Ha vele senki sem 
egyeztet, akkor azt nem tudja elfogadni. Ugyanis a városban azért szavaztak rá, mert azt 
gondolják, hogy a munkája ér valamit. Nagyon sok mindent tett ezért a városért, az lehet, 
hogy az utóbbi időszakban nem tudta ellátni a feladatát, ezért megvált a tisztségétől. De úgy 
gondolta, hogy rendelkezik akkora szaktudással, amivel a voksával, az eszével tud dolgozni. 
De hogy félredobják az egészet, semmibe vegyék, de a többiekét is, nem lehet ezt megtenni. 
A képviselő-testület nemcsak szavaz, már pedig az alakuló ülések másról nem szóltak, hogy 
megszavazzák vagy nem szavazzák meg. Eddig viták voltak, tárgyalni lehetett egy-egy 
kérdésről, a bizottságok összeállításáról, de szakmailag nem látja egyik bizottságot sem. Az 
alpolgármester személyénél lát szakmaiságot, minden további nélkül támogatni tudta. Azt is 
támogatta, hogy egy vagy két alpolgármester legyen. A két alpolgármestert akkor tudta volna 
támogatni, ha mindkét személy megfelelt volna. Az ő dolga az, hogy kire szavaz. Dr. 
Jusztinger Jánosról nem mondta el, hogy miért támogatta, azért mert szakmailag jónak 
tartotta, a jelenlegi lehetőségek közül az egyik legjobbnak tartotta. A Pénzügyi Bizottságnál 
ugyanígy el tudja mondani a véleményét, semmi problémája Pintér Gábor képviselővel. 
Különösen képviselő úr sokat nem kampányolt ellenük. Személy szerint ő kampány olt 
keveset, de miután nem nyerte meg a választásokat, tudomásul vette, ugyanis jelenleg is 
dolgozik, nem a pénzért tette, hanem azért, hogy itt lehessen. Ha egy testületi ülésen csak 
annyi van, hogy megszavazzák vagy sem, akkor ő is vagy igennel vagy nemmel fog szavazni. 
Elmondta, hogy akik kevesebben vannak, azok sem kaptak lehetőséget arra, hogy elmondják a 
véleményüket, vagy nem éltek vele. Jobban örült volna annak, ha képviselő úr elmondta volna 
mit gondol, hogyan képzelné el ennek a képviselő-testületnek az összeállítását és nem azt, 
hogy Székely Szilárd mit miért csinál, mert ez az egész egy kitaláció.

Pál Csaba képviselő egyszerűen nem értette, hogy képviselő úr az elmondottakat mire 
értette. Volt egy választás, így alakult ki a testület összetétele, ha fordítva lenne, akkor mi 
lenne, akkor az lenne, mint most.

Rabb Gvőzőné polgármester kezdettől fogva nem úgy állt az egészhez, hogy politizáljanak. 
Kérte, hogy a testületi ülésekről mellőzzék a politikát.

Hausmann Mária képviselő ő nem tartja magukat ellenzéknek, elmondta, hogy Sásdért 
dolgoznak, kikérte magának, hogy ilyen véleményt mond képviselő úr róluk.

Urvald Péter képviselő arra kérte képviselő urat, ha legközelebb a személyes véleményét 
szeretné továbbadni, akkor előtte kérdezze meg őt. Érti, hogy egy vélemény, de ennek 
semmilyen jelentősége nincs igazán nem volt, de az ő véleménye nem ez. Továbbá ő ne 
határozza meg azt, hogy ő miért dolgozik. O nem tudja, hogy ő a városért dolgozik vagy nem.

Dr, Jusztinger János alpolgármesternek a polgármesteri kérdésre az volt a válasza, hogy 
nincs hozzáfűzni valója.

Rabb Gvőzőné polgármester a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének 
javasolta Pál Csaba képviselőt. Indokként elmondta, hogy a legrégebbi képviselő, mindig is a 
Pénzügyi Bizottság elnöke volt.
Megkérdezte képviselő urat, elvállalja-e az elnöki jelölést?
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Pál Csaba képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy köszöni szépen, de nem vállalja a 
felkérést, utolsó ciklusa ez már, ezután visszavonulna és szeretné a lehetőséget fiatalnak 
átengedni. A tagságot vállalja, ha arról lesz szó.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a képviselő-testületet, hogy tegyen javaslatot arra, ki 
legyen a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnöke.

Székely Szilárd képviselő örül annak, hogy végre idáig eljutottak. Arra gondolt, hogy 
pénzügyi, szakmai területen dolgozott, aki vállalkozóként is dolgozott, akinek van ilyen 
végzettsége, összesen jelenleg három ilyen képviselő van. Urvald Péter, aki vállalkozást 
menedzselt sokáig, ő hosszú távon gondolkodó. Nem tudja mi lesz hosszú távon a város 
vezetésével, de azt tudja, hogy szeretne ebben részt venni. Ha valamit felvállalnak, akkor azt 
lelkiismeretesen szeretné ellátni, szeretné a tudását is átadni másnak is. Szeretné, ha ebben a 
bizottságban olyan emberek vennének részt, akik akarnak még sokat dolgozni, akikben van 
agilitás, akiknek vannak Ötletei, tapasztalatokat tudnak részükre átadni. Ebben a kérdésben 
gondolt Urvald Péterre és Pál Csabára a bizottság összeállításában és gondolt magára is, mert 
felsőfokú gazdasági végzettsége van, és jól ismeri a város költségvetését. Az elnöki posztot ő 
sem vállalja. Szeretné, ha Urvald Péter az elnöki jelölést elvállalná.

Rabb Gvőzőné polgármester személy szerint Urvald Péter képviselőt a másik bizottság 
elnökének szerette volna j avasolni.

Urvald Péter képviselő a Humánügyek Bizottsága elnöki jelölését nem vállalta.

Rabb Gvőzőné polgármester nem érti, felajánlja az elnökséget, most ezt sem vállalják, 
megkérdezte, akkor mit szeretnének?

Székely Szilárd képviselő elmondta, Urvald Péter a Humánügyek Bizottsága elnökségét nem 
vállalta.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy miért?

Pál Csaba képviselő elmondta azért, mert nem ért hozzá.

Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte, hogy Urvald Péternek felsőfokú végzettsége 
van?

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy nincs felsőfokú végzettsége, de úgy gondolta, hogy 
nem feltétlenül ez a legfontosabb.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor a Pénzügyi Bizottságba sincs meg a 
feltétel, mert nincs felsőfokú végzettség, akkor csak Székely Szilárd képviselő felel meg.

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy végzettsége nincs, de gyakorlata igen.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy a munkáját bárkinek tudják támogatni, a testület 
dönt mindig. Viszont ők úgy látják, hogy Urvald Péter előtt jövő áll, ha akar dolgozni és 
gazdaságilag cégeket menedzselt.
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Rabb Gvőzőné polgármester 5 perc szünet elrendelését kérte.

A szünet elrendelésével a képviselő-testület egyetértett.

A szünet után a képviselő-testület folytatta tovább munkáját.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta Pál Csaba képviselőt megválasztani a Pénzügyi, 
Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének.

Pál Csaba képviselő vállalta a felkérést.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

157/2014. (XI.02.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökének 
Pál Csaba képviselőt megválasztotta.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek fogadja el, hogy a bizottság két tagjára 
együtt fog javaslatot tenni.
Kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

158/2014. (XI.02.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság két tagjáról együtt 
fog szavazni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek fogadja el, hogy a bizottság két tagja 
Urvald Péter és Pintér Gábor képviselők legyenek.
Kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

159/2014. 0(1.02.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság tagjainak 
Urvald Péter és Pintér Gábor képviselőket megválasztotta.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Humánügyek Bizottsága 
elnökének Urvald Péter képviselőt javasolta.

ürvald Péter képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy nem vállalja a felkérést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Humánügyek Bizottsága 
elnökének Hausmann Mária képviselőt javasolta. Megkérdezte képviselő asszonyt elvállalja-e 
a felkérést?

Hausmann Mária képviselő nyilatkozatában elmondta, hogy elvállalja a felkérést.

Rabb Gvőzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

160/2014. (XI.02.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Humánügyek Bizottsága elnökének 
Hausmann Mária képviselőt megválasztotta.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek fogadja el, hogy a bizottság két tagjára 
együtt fog javaslatot tenni.
Kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

161/2014. (XI.02.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Humánügyek Bizottsága két tagjáról együtt fog szavazni.
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Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Humánügyek Bizottsága két 
tagjának Urvald Péter és Pál Csaba képviselőket válasszák meg.

Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

162/2014. (XI.02.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a Humánügyek Bizottsága tagjainak
Urvald Péter és Pintér Gábor képviselőket megválasztotta.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek fogadja el, hogy a bizottság két nem 
képviselő (külsős) tagjaira együtt fog javaslatot tenni.

Rabb Győzőné polgármester kérte a testületet, hogy szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

163/2014. ÍXI.02.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
a Humánügyek Bizottsága két nem képviselő (külsős) tagjáról együtt 
fog szavazni.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a Humánügyek Bizottsága két 
nem képviselő (külsős) tagjának Orsós Józseíné a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőjét és Jankó Mátyásné sásdi lakost, aki nagyon régóta már tagja volt a bizottságnak, 
válasszák meg.

Székely Szilárd képviselő véleménye szerint az SZMSZ-t kellene módosítani, meg kellene 
nézni, hogyan áll a költségvetés.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy nem készült még az a rendelet, amely 
a képviselők, illetve nem képviselő tagok tiszteletdíjáról rendelkezne. A múltkori testületi 
ülésen irányvonalakat terjesztett elő, ami arról szólt, hogy a képviselőknek egységes díjazása 
lenne, de arról nem beszéltek, hogy a nem képviselő (külsős) tagoknak egyáltalán lenne 
díjazása. Ez a rendelet tervezet még nem készült el.

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy korábban volt és a korábbi rendeletben az arányokat 
megállapították, tehát ha dolgoznak, akkor úgy gondolja, hogy automatikusan ők is 
részesülnek díjazásban.
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Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ők elvállalták a tagságot, de nem tudják, hogy 
ez díjazással jár. Sajnos több alkalommal előfordult már, hogy a képviselő a bizottsági ülésről 
hiányzott és akkor ők ott vannak, tehát határozatképes a bizottság. Véleménye szerint ez a 
bizottság mindig 5 tagú volt, nem kellene ezen változtatni.
Kérte a testületet, hogy szavazzanak a bizottság nem képviselő (külsős) tagjairól.

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

164/2014. OQ.Q2.VKTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Humánügyek Bizottsága nem képviselő (külsős) tagjainak 
Orsós Józsefné és Jankó Mátyásnét megválasztotta.

Rabb Gvőzőné polgármester megköszönte, hogy végre lett a városnak alpolgármestere, 
lettek bizottságok és végre elkezdődhet a munka. Az alábbi zárszót olvasta fel a testületi 
ülésen: Tisztelt Képviselőtársaim! Ti alakuló testületi ülésen megfogadtátok, hogy Sásd város 
érdekeit szolgáljátok a következő öt évben. Az eltelt napokban nem ezt a magatartást 
tanúsítottátok. Ezért szeretném most elmondani, ami bennem van. Köszönöm Székely Szilárd, 
hogy első pillanattól fogva segítetted polgármesteri munkámat azzal, hogy a javaslataimat 
semmibe véve a három ellenzékinek mondott képviselővel összefogva az előterjesztett 
javaslataimat nem fogadtátok el. Köszönöm, hogy így háláltad meg a 8 évig végzett segítő 
lelkiismeretes munkámat, amikor nehéz napokban a város dolgaival nem törődve nyakamba 
szakadtak a megoldásra váró feladatok. Nem tudtad elfogadni, hogy nem te lettél a 
polgármester. Ezért három embert melléd állítottál. Rajtam akartad megtorolni a vélt 
sérelmeidet, ebben segítőid voltak a képviselők. Ti így képzelitek el Sásd városért végzett 
közös munkát? Az elkövetkezendő időszakban nem fordulhat elő, hogy a városba olyan 
események, pályázatok, vetélkedők, rendezvények legyenek, amiről én nem tudok. Ennek 
érdekében a folyamatos tájékoztatást várok el minden képviselőtől. Polgármesterként a 
lakosság érdekeit szem előtt tartva szeretnék dolgozni. Bízom abban, hogy megválasztott 
képviselőtársaim is e gondolatok jegyében kezdjék meg immáron 5 esztendőre szóló 
megbízatásukat. Azt vallom, aki társadalmi szerepet vállal, az felelősséggel tartozik 
mindenkiért, aki a településen él. Tisztelt Képviselők! Ennek érdekében félretéve félre kell 
tennünk az esetleges sértődöttségünket, a várost kell szolgálnunk, erre esküdtünk fel. Végül 
egy mondás: a tegnap már történelem, a holnap még rejtelem, de a ma adomány. Kezdjük 
meg Sásd új korszakát, mindenkinek jó munkát kívánok. Köszönöm a türelmeteket.”

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy bármi lehetett volna ennek a testületnek az 
összetétele, nem köszönetét kellett volna mondani, vádaskodni, ha Dr. Jusztinger Jánost 
választották volna meg polgármesternek, jobban döntött volna a város. Ugyanis pillanatnyilag 
azt a munkát, hogy idáig eljutottak, nem a polgármester asszony folytatta le, hanem Dr. 
Jusztinger János, felvállalta és elment, próbált egyeztetni. Ma ezért tudtak megegyezni. Neki 
megköszönte és a polgármester asszonynak is neki kellene megköszönni, hiszen ő vette a 
fáradságot és megkérdezte tőlük, hogy szeretnének-e egyeztetni, mondták, hogy szeretnének 
egyeztetni.
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Véleménye szerint a zárszót is alpolgármester úrnak kellett volna elmondani ebben a 
formában, és ha ez így fog folyni, akkor polgármester asszonynak alpolgármester úr 
munkájára nagyon nagy szüksége lesz. Tisztában kell azzal lenni, hogy miről szól az 
önkormányzati törvény, és mi az a feladatmegosztás, a feladatelvégzés és mi a feladata a 
polgármesternek. Ha vádaskodással kezdi, akkor megosztja a testületet. Elmondható, hogy 
ilyen hosszú alakuló ülés még nem volt soha. Mindig megpróbáltak azt létrehozni, hogy 
amikor meg volt az alakuló ülés, akkor általában mindenki tudta, mi szeretne lenni, konzultált 
a polgármesterével, konzultáltak a testületi ülésen. Még van mit tőle tanulni, régóta itt van, de 
úgy látszik, többet tanult ő, mint alpolgármesterként a polgármester asszony.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta azt, hogy ő nem egyeztetett a képviselőkkel, ez nem 
igaz, mert többször beszélt mindenkivel. Székely Szilárd képviselőt három alkalommal 
kereste meg, de harmadik alkalommal is elutasította a megkeresést.

Székely Szilárd képviselő elmondta, hogy itt az ülésen tett mindig javaslatot arra, hogy 
egyeztessenek, itt mindenki előtt.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy minden egyes képviselővel külön-külön 
szeretett volna beszélni. Nem szeretne visszamutogatni, vagy a városért tesznek meg mindent 
és együtt teszik, dolgoznak, nem jogi végzettségű ember, nem olyan jó beszélőtehetséggel 
rendelkezik, mint képviselő úr, ezért is választotta Dr. Jusztinger János képviselőt, hogy 
legyen mellette. A jegyző úrnak is dolga, ha valamiben szabálytalanságot követne el, akkor 
megvédje. Kérte, hogy hagyják a múltat és zárják le, előre menjenek.

Skoda Dénes sásdl lakos nagyon örült, hogy eljött ezekre a testületi ülésekre. A polgármester 
jelöltek és a képviselőjelöltek ígértek a városnak, sajnos azt tapasztalta, hogy még nincs meg 
a városi televízió. Véleménye szerint minél előbb legyen meg ez a lehetőség a városban, igaz 
nem tudja mennyibe kerül, de Sásd választópolgárai nagyon sokat tanultak volna ebből a 
néhány estékből, ami itt lezajlott. A maga részéről azzal ért egyet, hogy a testületi ülés nem 
arról szól, hogy csak szavazni kell. Meg kell mindent beszélni és vitatni. A város lakói azért 
választották meg a képviselőket, mert bíznak bennük, továbbá polgármester asszonyt azért 
választották meg, mert többen bíztak benne. De az nem biztos, hogy csak egy-egy 
képviselőnek vagy a polgármesternek van okos ötlete. A város érdekében hét okos embernek 
lehet egy gondolata. Javasolta, hogy a helyi tv-t be kell vezetni, lássa Sásd város lakossága, 
hogy mi zajlik a testületi ülésen, nyilván sokkal könnyebb dolguk lesz 5 év múlva a 
választáskor.

Pintér Gábor képviselő Székely Szilárd képviselő hozzászólására még az elején szeretett 
volna reagálni annyit, hogy megkapták, amit gondolt.

Rabb Gvőzőné polgármester felhívta a figyelmet, hogy a jövő héten lehet, hogy rendkívüli 
testületi ülést kell majd tartani a szociális tűzifa támogatással kapcsolatban.

Urvald Péter képviselő elmondta, hogy a civilekkel kapcsolatos dolgok a civil törvényben 
vannak leírva, hatáskörökkel együtt.
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Rabb Győzőné polgármester annyit elvárna, hogyha ő a város polgármestere, hogy ne a 
város lakóitól tudja meg, hogy mik történnek a városban. Úgy érzi személy szerint mindig 
partner volt minden rendezvény tekintetében, csak annyit kért, hogy ne hátulról tudja meg a 
dolgokat.

Pál Csaba képviselő nem akarta polgármester asszonyt megbántani, de ő nem tudott a 
lengyelországi útról.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy majd a következő testületi ülésre elhozza a 
meghívó levelet. A választások előtt kapott egy Rabb Győzőné névre szóló levelet, nem a 
képviselő-testületet hívták, hanem személyesen őt. Ha nem ő lett volna a polgármester, akkor 
is elment volna Lengyelországba. Ő a testületet soha nem hagyta ki, ha bárhová meghívást 
kaptak.

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzőné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a képviselő-testületi ülést bezárta.

Rabb Győzőné 
polgármester

Kmft.

jegyző


