
J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 16. 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, Pintér Gábor képviselők, Koszorús 
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Tollár 
Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív szerint.

Igazoltan távol: Hausmann Mária, Székely Szilárd és Urvald Péter képviselők.
Igazolatlan távoliét nem volt.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületből 4 fő megjelent, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta. Tájékoztatta a testületet, Pintér Gábor képviselő jelezte, 
hogy érkezni fog majd a testületi ülésre.

Javasolta, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-2017-00080. meghirdetett nyílt közbeszerzési 
eljárásban közbenső döntés meghozatalát,
Sásdi Kocsonyafesztivál megtartását, finanszírozását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

1. / Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-2017-00080. meghirdetett nyílt közbeszerzési
eljárásban közbenső döntés meghozatala
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzsment

2. / Sásdi Kocsonyafesztivál megtartása, finanszírozása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

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

1./ Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-2017-00080. meghirdetett nyílt közbeszerzési 
eljárásban közbenső döntés meghozatala
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzsment

írásbeli előterjesztés a Közbenső Döntésről a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, projektmenedzsment elmondta, hogy a 
rendezvényeket a közbeszerző két részre bontotta. Az egyik Sásd által megvalósított, illetve a 
konzorcium többi partnere által megvalósított rendezvények.
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Ezáltal lett kiírva a közbeszerzés. Az I. résznél ebből a szempontból nincs gond. mert két ajánlat 
érkezett, ez a bontási jegyzőkönyvben megtalálható. Az egyik, aki a jobb ajánlatot adta, őt 
hiánypótlásra kell felszólítani, mert nem csatolt egy nyilatkozatot. Emiatt a korábbi időpontra 
tervezett programokat későbbre kellett tervezni. Ha a testület úgy dönt, hogy a hiánypótlási 
felhívást ki lehet küldeni, akkor ki kell küldeni, akkor van 5 nap, ezután újra lesz Bíráló 
Bizottsági ülés, ezt ki lehet hirdetni és szerződést lehet kötni. Úgy tervezték, hogy február 4-én 
lesz várható a szerződéskötés a sásdi rendezvényekre vonatkozóan. Ehhez szükséges egy 
döntés, hogy a hiánypótlásra a testület közbenső döntést hozzon.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott Bíráló Bizottság 
jegyzőkönyvét fogadja 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 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019.(1.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 128/2018. (XI.07.) KTH. 
számú határozat alapján indított „Rendezvényszervezés EFOP-1.5.3-16-2017- 
00080 II.’' tárgyú közbeszerzési eljárás 1. részével kapcsolatban a következő 
közbenső döntést hozza a Bíráló Bizottság jegyzőkönyve alapján:

Az eljárásra két ajánlat érkezett:
Agenda Projektház Kft. 1163. Budapest, Cziráki u. 24-32.
FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 7621. Pécs, Mária u. 8. 1/3.

Az Agenda Projektház Kft. ajánlattevő ajánlata a Kbt. 73. §. (1) bekezdés 2) 
pontja alapján érvénytelen.

A FERLING Tanácsadó és Szolgáltató Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes, 
viszont hiánypótlásra szorul.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

2./ Sásdi Kocsonyafesztivál megtartása, finanszírozása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezt a rendezvényt január 26. napjára tervezték. 
Az előző döntés értelmében más időpontot kellett volna keresni.
Az önkormányzat nem tudta, hogy hiánypótlás is közbejön, úgy érzi, hogy ne az önkormányzat 
hibás. Múlt héten készen lettek a plakátok, kitették őket. A programra felkért szereplőknek van 
fellépési díja, amiket ki kell fizetni.
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Ezért kérte a testületet, hogy a rendezvényre a költségvetés terhére biztosítson 300 eFt-ot. 
Sohonyai Bemadették készítenek 150 adag kocsonyát, melyet támogatói jeggyel 
megvásárolhatnak az érdeklődők. A környező falvak, a nyugdíjasok, Levendula Klub is 
készülnek kocsonyával. Ezután kiderült, hogy probléma van, a plakátokat vissza kellett szedni. 
Ezt a rendezvényt nem lehet megtartani márciusban vagy áprilisban, ennek most van szezonja.

Pintér Gábor képviselő megkérdezte ki szervezi a rendezvényt?

Rabb Gvőzöné polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy Sásd Város 
Önkormányzata, de a Közösségi Ház szervezi. Elmondta, hogy az egyik fellépő a 
vásárosdombói Balog Krisztofer lenne, aki az X-faktorban is fellépett. A másik fellépő 
Kalányos Kati csapata. Ezután kezdődik majd a Weytake bál. Mindenkit szeretettel vár a 
rendezvényre.
A „Kultúrák ételei” a pályázat címe, a rendezvény megtartását március 9. napjára tervezték.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy fogadja el a Sásdi 
Kocsonyafesztivál megrendezését, annak költségeit pedig az ez évi költségvetésben tervezze 
be.

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 4 igen szavazattal - ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2019.Í1.16.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy 2019. 
január 26-án a Sásdi AMK Városi Könyvtár és Művelődési Központja 
megszervezi a Sásdi Kocsonyafesztivál közösségi rendezvényt, melynek 
költségeit, 300 ezer forintot az önkormányzat a 2019. évi költségvetésében 
tervezi meg.

Határidő: rendezvény lebonyolítására 2019. január 26., költségvetés
megtárgyalására 2019. február 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 Győroné 
polgármester

Kmft.

Dr. Kajdon Béla 
jegyző helyett
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Koszorús Tímea 
aljegyző



J E L E N L É T I  Í V

Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. január 16. napján 
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére.

Rabb Győzőné 

Dr. Jusztinger János 

Hausmann Mária 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd

Urvald Péter



J E L E N L É T I  I V

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. január 16. napján 
megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Dr. Kajdon Béla 

Koszorús Tímea

Nagy Lajos László


