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uJ e g'YZokö nvv:
Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. május 7. napján tartott
rendkívüli testületi üléséről.
Az ülés helye:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
Tanácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

, Jelen vannak:

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János
alpolgármester, Pál Csaba, Székely Szilárd, Pintér Gábor,
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető,
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív
szerint.

Igazoltan távol:

Hausmann Mária képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponton kívül az alábbi napirendi pontokat
tárgyalják meg:
;
- Nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázat benyújtását,
V kárpátaljai (Ukrajna) Borzsova település támogatását.
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?
Más javaslat nem hangzott el, így a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása
mellett döntött:
1./

Nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

2.1

Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Bódog Tamás projekt koordinátor

3./

Kárpátaljai (Ukrajna) Borzsova település támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Napirend
1./

tárgyalása:

Nyári gyermekétkeztetés támogatására pályázat benyújtása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ebben ma kellene dönteni a testületnek,
ugyanis ma van a pályázat benyújtásának a határideje. A hét folyamán keddi napon a
Humánügyek Bizottsága megtárgyalta e±t a napirendi pontot, támogatta a pályázat beadását.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott határozati javaslatot fogadják el.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete -6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
76/2015. (V.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselő-testülete a Gyermekszegénység elleni program'
keretében nyári étkeztetésre kiírt pályázaton a 2015. évi nyári
gyermekétkeztetés támogatására pályázatot nyújt be. A program keretében
összesen 45 fő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú
gyermek 48 munkanapon keresztül történő ingyenes meleg étkezését tervezi,
melyhez 35 gyermek étkezésére igényel az önkormányzat támogatást. A
képviselő-testület az ebéd előállításával ,a Sásdi ÁMK-t bízza meg. A
képviselő-testület a 2015. évi költségvetésében tervezett szociális és
gyermekvédelmi kiadások terhére 211.200 forint saját erőt biztosít a program
lebonyolítására. Az önkormányzat vállalja, hogy a programban részt vevő
gyermekek 'számára —■a Sásdi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézménye
útján - az étkeztetéshez kapesolódóan szabadidős programot biztosít. Az
önkormányzat vállalja azt is, hogy az ételt az alapanyag megvásárlására
fordított összeg legalább 30 %-ának megfelelő értékben mezőgazdasági
őstermelő, kistermelő, családi gazdálkodó vagy mikrovállalközás által
megtermelt vagy előállított alapanyagokból biztosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: pályázat benyújtására 2015. május 7.
\ Felelős : Rabb Győzőné polgármester , ,

2./

Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Előadó: Rabb Gvőzőné polgármester
Bódog Tamás projekt koordinátor

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kaidon Béla jegyző szóbeli előteijesztésében elmondta, hogy határozati javaslatot is
kiadtak a testület részére, melynek az a lényege, ami itt van, ez egy egyeztetett változatás ezt
kell elfogadnia a testületnek.

Ma délelőtt küldték ki a végleges anyagot emailon mindenki részére, ami elfogadásra vár. Ezt
az anyagot hétfőig lehetett véleményezni. A holnapi nappal a Terra "Stúdió Kft-nek el kell
küldenie az anyagot a BM-nek. Az anyagot ők is átnézték hétfőn, javítottak, kiegészítést
tettek.
A 9. oldalon van egy rész, amit finomítottak, látható a kivetítőn szereplő zöld résznél.
A 13. oldalon szerepel a Jövőkép 2030-ig. A középtávú átfogó célokat jelöli meg az ITS, itt
látható, hogy ezeknek a céloknak az eléréséhez milyen prioritásokat vettek előre.
A 18. oldaltól szerepel, hogy a fenti célokat hogyan lehet elérni. 4 fő eleme van ennek a
stratégiának, ez a kulcsprojekt, a hálózatos projekt, akcióterületi projekt és az egyéb projekt.
A 19. oldalon van a „Kulcsprojektek” fejezet, itt nevesítve vannak azok a programok,
feladatok, amelyet a testület, illetve munkacsoportok meghatároztak az önkormányzatnak
középtávon 2023-ig bezárólag. Ilyen az iparterületbővítés, járási fedett piac létrehozása,
zöldség-gyümölcsfeldolgozó létrehozása, védőnői szolgálat fejlesztése, idősek nappali
ellátását biztosító helyiség kialakítása, orvosi rendelő létesítése, komplex feladatot ellátó
szociális központ kialakítása (bentlakásos szociális otthon), az uszoda, mentőállomás
létesítése., katasztrófavédelmi őrs létesítése. Ahol látják a zöld részeket, ott történtek
módosítások.
Az iparterület bővítésénél az az álláspontjuk, hogy a még magántulajdonban lévő területeket
meg kellene szerezni és kisebb parcellákra osztani kis- és közepes vállalkozások támogatására
megteremteni ezeket a feltételeket.
A járási fedett piac és a zöldség- gyümölcsfeldolgozó létrehozásával kapcsolatban elmondta,
hogy érről már tárgyalt a testület, várják a megyei önkormányzat pályázati pénzek
elosztásával kapcsolatos döntését,
A védőnői szolgálat fejlesztésével kapcsolatban elmondta, hogy az Arad u. 1. szám alatti
épület teljes felújítása, a végleges funkciók meghatározása, és legyen egy tartalék orvosi
rendelő, mert minden magántulajdonban van.
A komplex feladatot ellátó szociális központ kialakítása (bentlakásos szociális otthon), ennek
megvalósításához a Kossuth L. u. 1. szám alatti épületet kellene megvásárolnia az
: önkormányzatnak.
Az uszoda résznél leírásra került, hogy mi valósulna meg, kormányrendelet van arról, hogy a
sásdi uszoda megépítése kiemelt állami feladat.
— ;
A mentőállomás létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy az alapkőletétel megtörtént. Végre
elindult ez a beruházás.
.
A hálózatos projektek, ami a külcsprojektek megvalósításának kisegítő háttérprojektjei
lennének, ezek kerültek ebben a részben felsorolásra.
A korszerű energiagazdálkodású intézmények és fejlett közüzemi hálózat, itt szerepel a LEDes fényforrásokra való átállás, vízelvezető rendszer felújításának folytatása Sásdon térfigyelő
rendszer kiépítése.
A biztonságos, a meglévő terhelést enyhítő közúti infrastruktúra fejlesztése, itt szerepei az
egységes buszvárók kihelyezése,' önkormányzati tulajdonú utak felújítása, közúti
infrastruktúrafejlesztés, lobby a megvalósításáért (M65-ÖS, elkerülő megépítése).
A kerékpárút-hálózat fejlesztése, kerékpározás feltételeinek javítása, új elemként beemelték a
több település együttműködésben tervezett kerékpárút kiépítés célja a Siófok-DombóvárKaposszekcső kerékpárút folytatásaként rákötni a Pécs-Orfű-Eszék kerékpárúira, amely érinti
többek között Sásd városát is. Továbbá a térségi kerékpárút létrehozása is leírásra került. A
kerékpártárolók létesítése.
A család- ék klímabarát városi környezet kialakítása, itt szerepel a zöldfelületek fejlesztése,
rekreációs értékük növelése, játszóterek fejlesztése, városi sportpálya infrastruktúrájának
fejlesztése.

A következő főcsoport az akcióterületi , projektek, itt több ismétlődés van, a 24. oldalon
szerepel az akadálymentesítés a rendőrség és KLIK járási tankerületi épületénél. Továbbá
leromlott állapotú szociális bérlakás bontása és területének rendezése, jelenlegi autóbusz
pályaudvar felszámolása, környékének rendezése, energiahatékonyság növelése és a megújuló
energia felhasználása- intézményeknél, középiskolai kollégium nyitása, általános iskola régi
tornaszobájának helyt adó épület komplex felújítása, római katolikus templom felújítása.
A következő fő csoport az akcióterületeken kívül végrehajtandó, a település egésze
szempontjából jelentős fejlesztések és ezek illeszkedése a stratégia céljaihoz, itt szerepel a
bérlakásállomány fejlesztése, átalakítása, lobby a szakoktatás fokozatos, helyi igények
kielégítő átalakításáért, hiányszakmák, helyi munkáltatói igényeknek .megfelelő szakmás
népszerűsítése, városi ösztöndíjprogram kialakítása.
Sásd egyik üresen álló parasztházának felújítása, ez a Sásd, Zöldfa u. 12. szám alatti ingatlan.
Az ingatlan megvásárlását követően a házban egy bemutatóterem, vendégszoba kerülne
kialakításra. Az istállóban pajtaszínház kialakítása, az udvaron sátortáborok kialakítása,.
alkotótábor szervezése, kemence építése a terv.
A szemléletformáló közösségi programok, erről sokat tárgyaltak már.
Helyi identitás és kohézió erősítése, itt vannak felsorolva a különböző egyesületek és a
programok nevesítve vannak.
Ezek azok, amelyek a stratégia tartalmi elemei és programjai, ez lenne az, amit a testületi
véleményezne és elfogadna határozatilag. 'Ez az anyag nagy nyilvánosságöt kapott, különböző
civil szervezeteket is bevontak emiatt, ezért kéri a testületet, hogy változtatások nélkül
fogadja el ezt az anyagot.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az írásban kiadott,,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt anyagot fogadja el.
Megkérdezte van-e valakinek más j avaslata, kérdése, hozzászólása?

.

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy
szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületé 6 igen szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének
77/2015. (V.07.) KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért aBelügyminisztériumDDOPŐ.2.1/K-13-2014-0002. azonosító számú projektje keretében a budapesti Terra Stúdió
Kft. által készített Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiáját megalapozó vizsgálat
megállapításaival, a 2014-2020 között megvalósítandó stratégia irányaival, az abban
foglalt fejlesztési elképzelésekkel és hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester a teljes
dokumentációt államigazgatási és partnerségi véleményezésre bocsássa a 314/2012.
Korm. rendelet szerint, valamint a beérkezett észrevételek szükség szerinti átvezetése
után a dokumentumok tervezetét a polgármester a BM felé minőségbiztosításra
megküldje.
/
Határidő: május 8.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester
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3./

Kárpátaljai (Ukrajna) Borzsova település támogatása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Rabb Gvőzőné polgármester az előző testületi ülésen jelezte a testület felé, hogy a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától levelet kapott, melyben kezdeményezte
a kárpátaljai Ukrajna magyar közösségek támogatását. A magyar közösségekben gazdasági
válsághelyzet alakult ki, ezért a pénzügyi válság rendkívül súlyos helyzete miatt nagyon sok
ember komoly megélhetési problémákkal küzd. Á testülettől felhatalmazást kapott, hogy ez
ügyben tegyen lépéseket. Pál Csaba képviselő ezen az ülésen nem volt jelen, de emailt
küldött, melyben Borzsova települést ajánlotta támogatni. Személyesen járt ezen a
településen, ismeri a települést, látta mi van ott. Az ottani ismerősükkel évek óta nem volt
kapcsolata, de most a napokban megkereste ez a kint élő család képviselő urat, hogyha
tudnak, segítsenek. Információt kaptak a település polgármesterének elérhetőségéről, akivel a
tegnapi nap folyamán már levél formájában felvette a kapcsolatot, de még nem válaszolt a
megkeresésére. Továbbá a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságára is írt levelet
ezzel kapcsolatban.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a tegnapi nap folyamán telefonon beszélt az ottani
tanácselnök úrral, tájékoztatta,hogy a mai nap folyamán lesz testületi ülésük, milyen irányba
tárgyaljon a testület a támogatásról. A tanácselnök úr határozottan kérte, hogy csomagokba ne
gondolkodjanak, mert nem tudná kinek adni, hiszen mindenki szegény. Annak sokkal jobban
örülnének, ha júliusban, amikor szabad Fonyódligeten az üdülő, akkor 25 gyerek és néhány
kísérő eljönne üdülni.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ők ideutaznának?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nem tudnák kifizetni. Véleménye szerint 2 db
kisbusszal kellene elmenni értük és majd az üdülés végén vissza is kellene vinni őket. Szinte
magyar településről beszélhetnek, ők a falusi turizmusból éltek. Sajnos a háború miatt most
senki sem megy arrafelé. Javasolta, hogy az üdülés irányában gondolkodjon a testület.
Nyissanak egy számlát, amelyre mindenki lehetősége szerint annyit fizet be, amennyit gondol.
Személyesen elmegy ismerőseihez és ezen kezdeményezést ismerteti a megkeresett
családokkal.
P r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a legcélravezetőbb mindenképpen az lenne, hogy
nem érdemes semmilyen természetbeni juttatást adni, mert a bürokrácia náluk nagyon rossz.
Nagyon nehéz átvinni a határon, főleg, amire átér, már nem annyi lesz, mint amennyit
küldtek. A legegyszerűbb támogatási forma a készpénz. Tehát ha gyűjtenek, akkor számlát
kell nyitni és erre a számlára lehetne a befizetéseket megtenni. Mindamellett az önkormányzat
is nyújtana némi támogatást. Készíteni kellene egy támogatási szerződést, a határon mindenki
aláírná, lepecsételné és ezzel együtt átadnák a pénzt.
P r. Jiisztinger János alpolgármester megkérdezte, hogy ehhez hogyan viszonyul
Fonyódliget?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a fonyódligeti üdültetés a támogatáson felül
lenne. Véleménye szerint nemcsak az ismerősöket kellene megkeresni, hanem Sásd város
lakosságát is egy megkereső levélben kérni a segítségüket Személy szerint ő is megkeresi
majd az ismerős családokat ezzel kapcsolatban. A felhívásban majd egy határidőt is meg kell
határozni, hogy meddig lehet a támogatást befizetni. *
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy ki kellene számolni, hogy az egyhetes
nyaraltatásuk mennyibe kerülne. Úgy gondolta, hogyha ilyen nagy baj van a településükön,
akkor jobbnak tartaná, ha az üdültetés összegét befizetnék erre a számlára.
Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a tanácselnök Pál Csaba képviselőtől az üdültetés
lehetőségének biztosítását kérte. ,
Rabb Gvőzőné polgármester megkérdezte Pál Csaba képviselői, hogy az üdültetést említette
tanácselnök úrnak?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy igen, részükre ez a lehetőség biztosítása nagyon
megfelelne.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ki kell számolni mennyibe kerül
az üdültetés, mennyi támogatás folyna be és ha még maradna pénz, akkor odaadnák részükre.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy egy badacsonyi, vagy keszthelyi hajókirándulás is
pénzbe kerül.
Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a határtól el kell szállítani őket ide és majd vissza is,
egy út kb. 500 km, mindenképp két buszra van szükségük.
: ;
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy mennyibe kerül 25 gyerek és 5 kísérő üdültetése?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy 443.330,-Ft-ba kerül 25 gyerek és
5 kísérő egyhetes üdültetése Fonyód ligeten.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy ezen felül az utazási költségek.. Ez az
önkormányzatnak kb. 600-700 eFt-jába kerül. A lakosságot meg kell keresni, hogy ki
amennyit gondol, fizesse be a számlára. Ami a számlára jön pénz, azt átadják részükre.
Pál Csaba képviselő véleménye szerint á sásdi és a gödrei kisbusz, ha elmenne, akkor meg
kellene nézni, hogy önköltségi áron mennyibe kerülne az utazás.
Rabb Gvőzőné polgármester attól tart, hogy hogyan tud kiválasztani 30 főt a településen?
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ezt könnyebben felvállalná, mint bármit szétosztani.
Dr. Jusztinger János alpolgármester véleménye szerint közel 1 mFt-ot azért már szét
lehetne osztani.
Rabb Gvőzőné polgármester úgy gondolja, hogy képviselő urnák nem kellett volna ezt a
lehetőséget felajánlani részére, amíg a testület erről nem tárgyal.

A tegnapi nap folyamán ő is a kapcsolatfelvétellel írt levelet részére, szándékosan nem ajánlott addig
fel semmit, amíg a testülettel nem beszélnek róla.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nem tényként mondta akkor sem, csak egy felajánlás volt
részéről.
Rabb Gvőzőné polgármester így viszont már rosszul jön ki ez a dolog, ha most a testület ezt nem
vállalja fel.
Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, ha ő azt mondja, hogy nekik ez a jó és ezt kérik, akkor ezt kell
adni és nincs más.
Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy az utazás költsége is lehet 200-300 eFt, jól meg
kell gondolni ezt a dolgot.
Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy kb. 4500 km-ről van szó, ezt soknak tartja.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ezt a lehetőséget csak felvette, semmi nem kötelező.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, ha várnának május végéig, hogy a lakosságtól mennyi
támogatás jönne össze, akkor annak függvényében már könnyebben döntenének.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy amennyi pénz összegyűlne, akkor ebből fedeznék az üdülésüket.
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint nem segélyező szervezet az
önkormányzat, tudni kell, hogy mi az alapvető feladatuk.
Pintér Gábor képviselő véleménye szerint, ami összegyűlne a lakosságtól és még az önkormányzat is
tenne hozzá valamennyi támogatást, akkor biztos benne, hogy Örülnének a készpénznek.
Dr. Jusztinger János alpolgármester javasolta, hogy felejtsék el ezt az üdültetést, a Sásd és Vidék
című újságban jelenjen meg egy felhívás ezzel kapcsolatban, nyissanak egy számlát, amire befizethető
a támogatás és amennyi Összejön a számlán, azt á pénzt adják oda részükre.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy döntsenek arról a testület mennyi összeget utal erre az
alszámlára.
Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy erre a célra megnyitott alszámlát az
önkormányzat 100 eFt-tal nyissa meg.
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok alapvető feladataik néha helyben megkívánnak néha
nagyobb forrásokat is, ezt a települést szubjektiven kiválasztották, hogy 100 eFt-ot adnak részére,
máj d ezután j ön a következő település is, hogy nyújtsanak részére is támogatást....
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy mindenkinek nem lehet adni.
Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok éímondta, hogy néhány évvel ezelőtt nagy pénznek
számított ez a pénz, most pedig úgy osztogatják, mintha nem az önkormányzaté lenne ez a pénz.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy a képviselő-testület adja össze a 100 eFt-ot.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a testület összeadhatj a az alszámlára ki mennyit gondol.
Székely Szilárd településiéilesztési tanácsnok egyetértett jegyző úr módosításával, majd mindenki
eldönti, hogy ki mennyi támogatást szeretne nyújtani.
Dr. Jusztinger János alpolgármester nagyon sok feladat és gond van, amit még a településükön Is
meg kellene oldani. Magánszemélyként mindenki annyit fizet be, amennyit akar. De a testület tnost
határozatiig gondolja meg a 100 eFt-ot is.
Pál Csaba képviselő javasolta a testületnek, hogy a testület ezt az alszámlát indítsa el 20 eFt-tal. A
határidő legyen június 15.
Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Pál Csaba képviselő javaslatáról
döntsenek.
Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hángzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal — ellenszavazat és tartózkodás
nélkül —az alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselő-testületének

;

78/2015. rV.OTri KTH. számú határozata
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kárpátaljai
(Ukrajna) Borzsova település javára a nehéz gazdasági körülményekre való tekintettel
a lakosság körében pénzben! támogatás gyűjtését kezdeményezi.
Erre a célra „Kárpátaljai Borzsova település támogatása’* néven alszámlát nyit. A
képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy a lakosságot tájékoztassa a lehetőségről
és- a képviselő-testület nevében írásban kérje fel a lakosságot, vállalkozókat, civil
szervezeteket, egyházakat az adományozásra.
A pénzbeni adományok befizetésére és gyűjtésére június 15-ig van lehetőség. A
képviselő-testület kéri a polgármesterét, hogy tájékoztassa Borzsova település
polgármesterét és a Miniszterelnökséget az önkormányzati kezdeményezésről.
A képviselő-testület az önkormányzati pénzbeli támogatás nagyságáról a
későbbiekben határoz.
Határidő: június 15.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester mindenkinek megköszönte a
megjelenést és a képviselő-testületi ülést bezárta.

Rabb Győzőné
polgármester

Sásd Város P o l g á r m e s t e r é t ő l ____________________
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. Tf: 72/576-520., Fax: 72/576-522.

MEGHÍVÓ
Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2015, május 7. napián /csütörtökön/
14 órai kezdettel rendkívüli testületi ülést tart, melyre szavazati, tanácskozási joggal
meghívom, megjelenésére feltétlenül számítok.
Az ülés helye:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
T anácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Napirendi javaslat:
17

Sásd Integrált Településfejlesztési Stratégiája
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
Bódog Tamás projekt koordinátor

A képviselőtestület ülésére tanácskozási joggal meghívandó:
1. / Dr. Karakán Béla a Bm. Kormányhivatal Sásdi Hegyháti Járási Hivatal vezetője
2. / Galambosné Wágner Éva Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
3. / Orsós József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
4. / Székely Szilárd az MSZP Sásdi Szervezetének képviseletében
57 Zima István a KDNP Sásd Városi Szervezetének elnöke
6./ Gruber László a Sásd Város FIDBSZ-MPP Helyi Szervezetének elnöke
77 Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője
87 Gálné Banizs Gabriella az AMK igazgatója
97 Bódog Vilmosné intézményegység-vezető
107 Orsós Józseíhé külsős bizottsági tag
117 Jankó Mátyásné külsős bizottsági tag

Sásd, 2015. május 4.
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megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent képviselők részére

Rabb Győzőné

l)r. Jusztinger János

Hausmann Mária

Pál Csaba

Pintér Gábor

Székely Szilárd

Urvaíd Péter
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Dr. Kajdon Béla
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Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla
Galambosné Wágner Éva
Orsós József
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Gruber László
Merk Zsolt
Orsós Józsefné
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