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Testületi ülés helye: Sásd Városháza
7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak: Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János alpolgármester,
Hausmann Mária, Pál Csaba, Székely Szilárd, Pintér Gábor és Urvald 
Péter képviselők, Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezető, Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.

Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2019. július 30. napján tartott rendkívüli képviselő-
testületi ülésről.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületet.
Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 fős képviselő-testületből 7 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontot tárgyalják meg:

Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtását.

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?

Más javaslat nem hangzott el, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.

1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

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

1./ Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához pályázat benyújtása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

írásbeli előterjesztés a pályázati kiírásról a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győzőné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásával kapcsolatban megjelent a pályázati 
kiírás. A pályázat célja a téli időjárás a kistelepülésen élő családok, idősek egy részének 
nehézséget okoz. Ezért indította el a Kormány már 2011-ben a szociális célú tüzelőanyag 
programot, amelynek keretében évről évre többszázezer rászoruló családnak nyújt segítséget. 
A program azt a célt szolgálja, hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő 
támogatáshoz juthassanak, csökkenjen a háztartások tüzelőanyag-költsége. A 
Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem 
haladó települési önkormányzat szociális célú tűzifavásárláshoz vagy barnakőszén vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra pályázhat. A pályázatok elektronikus rögzítésének határideje: 2019. 
augusztus L, a pályázatok papír alapon történő beadásának határideje: 2019. augusztus 2.
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Rabb Gyözőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a pályázatot nyújtsa be és a 
támogatáson felüli önrészt vállalja, ennek összegét a költségvetésében tervezze.

Megkérdezte van-e valakinek kérdése, hozzászólása a javaslattal kapcsolatban?

Miután kérdés, hozzászólás a javaslattal kapcsolatban nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

104/2019. (VII.30.) KTH- számú határozata

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 
Települési Önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 
kapcsolódó támogatásra.

A Képviselő-testület 402 köbméter kemény lombos tűzifa beszerzésére 
igényel támogatást. Az önkormányzat 510.540,-Ft értékben a 
támogatáson felül önrészt vállal, melynek összegét a képviselő-testület 
az önkormányzat költségvetésében tervezi.

Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint térítésmentesen 
biztosítja a tűzifa beszerzését, szétosztását és rászorulókhoz szállítását.

Felelős: Rabb Gyözőné polgármester 
Határidő: pályázat beadására: augusztus 1.

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

Rabb Gyözőné 
polgármester

Rmft.

Dr. Kajdon Béla 
jegyző

Helyett:

Koszorús Tímea 
aljegyző
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Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2019. július 30. napján
megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen megjelent képviselők részére.

Rabb Győzőné 

Dr. Jusztinger János 

Hausmann Mária 

Pál Csaba 

Pintér Gábor 

Székely Szilárd

Urvald Péter
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Dr. Kajdon Béla ______________________________________

Koszorús Tímea /CloG*- >

Nagy Lajos László

Dr. Karakán Béla 

Gaiambosné Wágner Éva 

Orsós József 

Fodor István 

Zima István 

Merk Zsolt 

Orsós Józsefné 

Jankó Mátyásné

Gálné Banizs Gabriella 

Meggy esi Mónika

Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2019. július 30. napján
megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésen megjelent meghívottak részére

Hatósági Főosztály képviseletében: 
Dr. Mizsei Péter


