
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 15. napján tartott
telefonon összehívott 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, Urvald Péter, Pintér Gábor, Hausmann 
Mária, Székely Szilárd képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 
Koszorús Tímea aljegyző, Vészi Adrienn jegyzőkönyvvezető a 
csatolt jelenléti ív szerint.

Távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet. Megállapította, 
hogy a telefonon összehívott rendkívüli ülés határozatképes, a 7 fős képviselő-testületből 7 fő 
jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Elmondta, hogy a mai ülés egyetlen napirendi pontja a szociális tűzifa pályázat kérdése. 

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

1./ Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

A javaslattal a képviselő-testület egyhangúlag egyetértett.

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

1./ Szociális tűzifa pályázat benyújtása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az ülés megkezdése előtt mindenki e-mail 
üzenetben megkapta az erről szóló határozati javaslatot. Több éve van az önkormányzatok 
részére ez a pályázati lehetőség. A pályázat benyújtásának határideje 2017. augusztus 25. Sásd 
esetében 422 m3 tűzifára lehet beadni a pályázatot, melynek önrésze 535.940 Ft.
Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a pályázatot nyújtsák be.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más javaslata, észrevétele, hozzászólása.

Mivel más javaslat, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületet, hogy szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

113/2017. (Vili. 15.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a Települési 
Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó 
támogatására.
A képviselő-testület 422 m3 kemény lombos tűzifa beszerzésére igényel 
támogatást. Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint térítésmentesen 
biztosítja a tűzifa beszerzését, szétosztását és rászorulókhoz szállítását, továbbá 
535.940 Ft értékben a támogatáson felül önrészt vállal.
Az önrész összegét a képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 
tervezi.

Határidő: igénylés benyújtására 2017. augusztus 25.
Felelős: Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné polgármester mindenkinek megköszönte 
a közreműködést és a képviselő-testületi

J
Rabb Győzőné 
polgármester
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