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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. július 3. napján tartott 
rendkívüli testületi üléséről.

Közösség Ház Előadóterme 
7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27.

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

Székely Szilárd képviselő

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fó jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi ponton kívül az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják meg:

- Somogyvárí István sásdi lakos területvásárlási kérelmét,
-  mikrobusz vásárlását,
- Boizsova település támogatásáról szóló tájékoztatót,

várossá avatási ünnepség rendezvénysorozatával kapcsolatos feladatokat, a 2015. évi 
önkormányzati költségvetés módosítását.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

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

I7 Somogyvárí István sásdi lakos területvásárlási kérelme 
Előadó: Rabb Ciyőzőné polgármester 

Dr. Kajdon Béla jegyző

27 Mikrobusz vásárlása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

37 Borzsova település támogatásáról szóló tájékoztató 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

47 Várossá avatási ünnepség rendezvénysorozatával kapcsolatos feladatok, a 2015. évi 
önkormányzati-költségvetés módosítása 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Az ülés helye: 

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

57 Lakásügyek megtárgyalása
Előadó: Rabb Győzőné polgármester
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Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a lel veü napirendi pontokat (1-4.) 
nyilvános testületi ülésen tárgyalják meg, az 5./ napirendi pontot 'pedig zárt ülés keretében 
tárgyalják meg.

A Képviselő-testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett,

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

1./ Somogyvári István sásdi lakos területvásárlási kérelme 
Előadó: Rabb Győzőmé polgármester 

Dr. Kajáim Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Győző né polgármester elmondta, hogy az ezzel kapcsolatos kérelem most került 
kiosztásra. Kérelmező személyesen járt bent a hivatalban ez ügyben, közösen tárgyaltak a 
kérelméről. Kérelmező első kérelmében a benzinkút melletti, szennyvíztelep előtti területet 
szerette volna megvásárolni vagy bérleti szerződést kötni a  területre. Ezen a területen 
külföldről behozott gépkocsikat szeretne értékesíteni. Megnézték a területet, megállapították, 
hogy erre a területre nem lehet ráépítem semmit. A rendezési terv alapján külterületi szántó 
területként szerepel. Ezek után más terület után néztek Ekkor megnézték a Sásd-Dombóvár 
vasúti átjáró titán található önkormányzati területet Kérelmező igazából kb. 1000 m2 
nagyságú területet szeretne megvásárolni. A Jókai utcáról lenne a bemenet, közművesített a 
terület, tehát szándékában, áll a területre mindent bevezetni.
Egyúttal tájékoztatta a testületet arról, hogy hasonló szándékkal kereste meg korábban Borbás 
Szabolcs vállalkozó is. Jelen pillanatban, ez a terület nagyon rendezetlen, nyilván jobb lenne, 
ha rendben lenne a terület. Tájékoztatta ezen vállalkozót is Somogyvári István vállalkozó 
elképzeléseiről. Ez a terület jelen pillanatban a sportkomplexum tartalék területe. Úgy 
gondolja, mivel az uszoda a városközpontban lesz, a sportcsarnok már megépült a Közösségi 
Házban, tehát, hogy’ itt épülne ilyen.

Somogyvári István sásdi lakos, kérelmező köszöntötte a testületet. Elmondta, hogy 
személyesen beszélt erről Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnokkal, amennyiben 
lehetőség van akkor mégiscsak a benzinkút melletti területet szeretné megvásárolni. Ő is azt 
mondta, hogy költségileg töblgkerülnc, hiszen a belterületbe vonás költségéi is ki kell fizetni, 
de véleménye szerint megoldható ez.

ürvald Péter kulturális tanácsnok véleménye szerint ezt a területet bérelni nem érdemes, 
hiszen sokat kell ráfordítani a kialakításhoz.

Dr. Kaidon Béla jegyző-elmondfa, hogy a belterületbe vonás költsége kb. 75 eFt/m2. Ebben 
az esetben rendezési tervet is kellene módosítani. Ezzel a területtel az a baj, hogy a meglévő 
szennyvíztelep bővítésére van fenntartva ez a terület. Ha erre. sót- kerülne, akkor a 
vállalkozótól kellene visszavásárolni az önkormányzatnak a területet. A sportpálya melletti 
terület nagy-, tehát abból lehet elvenni területet.

Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nagyon sokba kerülne a terület jogi tisztázása.



Pr- Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy amíg az nem belterületben van, addig 
kár is erről beszélni.

Pr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a rendezési terv módosítása kb. félév, a belterületbe 
vonással kapcsolatos dolgok kb. 2-3 hónap. A kérelmező pedig szeretne minél előbb 
hozzálátni ennek a vállalkozásnak.

Rabh Gvőzöné polgármester úgy gondolta, hogyha a másik vállalkozónak is van ilyen 
szándéka, akkord is oda tudna menni arra a területre. Jó helyen lenne, hiszen löát mellett van.

Pál Csaba képviselő megkérdezte kérelmezőt, zavarná-e őt az, hogy mellette is egy 
autókereskedés van?

Somogwári István sásdi lakos, kérelmező a kérdésre válaszolva elmondta, hogy nem 
zavarja.

Rabb Gyózóné polgármester elmondta, hogy hasonlóképpen nyilatkozott Borbás Szabolcs 
vállalkozó is.

Somugyvári István sásdi lakos, kérelmező elmondta, hogy az árakról kellene beszélni. Sok 
mindent kell majd csinálni, ami nagyon sokba fbg kerülni. Úgy hallotta, hogy 1.000,-Ft/m2 
árat is fizethetne a területért.

P r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a rendezési terv módosítása 400-500 eFt Ő el tudná 
a 2 mFt-oí úgy' fogadni, hogy a testület a szükséges módosításokat a vételárból kifizeti, tehát 
megosztbatóvá válhat a terület.

Somogwári István sásdi lakos, kérelmező elmondta, hogy a nevezett ingatlannál van a 
bekerített rész, ami kb. 5 m széles, esetleg parkolási célra kialakítható lehet. Ezt a területet is 
rendbe tenne.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy ezzel nincs semmi gond,

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy 200G,-Fl/m2 áron kellene értékesíteni, a 
parkoíórészl nem kell megvásárolnia, a testület adja oda azt a területet parkolás céljából a 
kérelmezőnek. Előszerződést kellene kötni azzal, hogy a testület elé kerüljön vissza 
jóváhagyásra, elő kell készíteni ügyvéddel, különböző garanciák kikötésével és 1 mFt előleget 
keilene befizetni. Az előlegből kifizetik a rendezési terv módosításának költségét Véleménye 
szerint a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság elnökével együtt meg kellene 
nézni a megvásárolni kívánt területet.

Somogyvári István sásdi lakos, kérelmező elmondta, hogy ezzel egyetért, bármikor befizeti 
az előleg összegét.

Rabb Gvőzőné polgármester szeretne valamilyen határidőt kikötni.

Somogwári István sásdi lakos, kérelmező elmondta, hogy amikor ő erre engedélyt kap, 
azonnal elkezdi a terület kialakítását a vállalkozása szempontjából.
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T)r, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a szerződésbe azt is bele kell írni, mi van abban az 
esetben, ha határidőre nem teljesíti a vállalást.
Mindenkepp azt kell leírni, hogy vállalkozás céljára veszi meg és biztosítja a testületet arról, 
hogy két éven belül vállalkozását létesít, amennyiben nem. akkor az önkormányzatnak két év 
titán visszavásárlási joga van.

Dr. Jusztinger János alpolgármester elmondta, hogy előszerződést kell kötni július 20. 
napjáig, a testületnek szándékában áll a megjelölt m2/áron értékesíteni a területet. A bizottság 
menjen ki cs nézze meg a területet.

Kabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy Somo-gy vári István 
helyi vállalkozó kérelmét a testület támogassa cs részére kb. 1000 m2 területet az 
elhangzottak figyelembe vételével értékesítse.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselö-teslülete 6 igen szavazattal -  ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül -  az alábbi határozatot hozta;

Sásd Város Képviselő-testületének

121/2015. fVII.03-1 KTH. számú határozata

Sásd Város Képvisclő-testülete Somogyvári István Sásd, Zöldfa n. szám alatti 
lakos, vállalkozó részére kérelmére értékesíti 2000,-Ft/m2 áron kb. 1000 m2 
területnagyságú az önkormányzat tulajdonát képező 400. hrsz-ú ingatlanból.
A képviselő-testület megállapítja, hogy az ingatlanvásárláshoz az 
önkormányzat rendezési tervének módosítása szükséges és ezt követően lehet 
területmegosztással önálló ingatlant kialakítani. Ezen feladatok elvégeztetése 
az önkormányzat feladata. A tn2 ár alapján a terület vásárlás értéke 2 mFt-l-áfa. 
A vásárló köteles előszerződést kötni, melynek során 1 mPt-ot be kell fizetnie 
az önkormányzat számlájára. Az előszerződés megkötésének feltétele a 
vételárrész befizetése, melynek alapján az, önkormányzat a szükséges jogi 
előkészítő munkálatokat haladéktalanul megkezdi, (rendezési terv módosítás, 
majd ezt követően telekmegosztás kezdeményezése)
A képviselő-testület a kialakítandó telekhez közterületéből a szükséges 
mértékben parkoló kialakítására területet biztosít.
A képviselőtestület felkéri a Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 
elnököl, a műszaki csoportot cs a polgármesteri, hogy a vállalkozóval közösen 
határozzák meg és jelöljék ki azt a területrészt, amelyet a vállalkozó a 
telekmegosztást követően ténylegesen megvásárol.

Határidő; az előszerződés megkötésének előkészítésére és az 1 mPt 
befizetésére: július 20.
Felelős : Rabb Gyözöné polgármester
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2./ Mikrobusz vásárlása
Előadó: Dr. Kajdon líéla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a kistelepülések közül sokan 
megnyerték a mikrobuszokra beadott pályázatokat. Ennek alapján mindenki nyert, aki 
pályázott. Sásd városa nem adhatta be a pályázatot. Úgy tudja, hogy a baranyaszentgyörgyi 
kisbusz jó állapotban van, ezért beszélt a polgármester úrral, aki beszámítással be fogja adni a 
buszt a kereskedésbe az új busz elhúzásakor, október 15-ig kell a pénzt felhasználni. 
Hivatalosan ez a busz 3.050 eft-ra van értékelve, ezért az árért ez az autó eladó. Az autó 7 
éves, 81000 km vau benne.
Megfontolásra ajánlotta a testületnek, hogy 3.050 eFt-ért megvásárolná-e az autót, vagy sem. 
A baranyaszentgyörgyi önkormányzat teljes körű értékelést végeztetett és ennek alapján az 
OPEL Vivaro típusú mikrobuszukat bruttó 3.049 eEt-ra értékelték. Az értékelésről szóló 
dokumentumot az előterjesztéshez csatolva. Az autó megvásárlására már vannak érdeklődők. 
A sásdi kisbuszra is már van érdeklődő, amennyiben eladásra kerülne. Tárgyalt a 
baranyaszentgyörgyi polgármesterrel, elmondta részére, amíg az ÖNHIKl-röl nincs 
információjuk, addig nem tudnak érdemben dönteni.

ürvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte a többi település nem akarja eladni az 
autóját?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a többi kisbusz rosszabb állapotban van. Vételi 
szándékot kell eldöntenie a testületnek, amennyiben nyer az ÖNH1K1, akkor megvásárolják az 
autót.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy van plusz bevétel, az előző 
napirendi pontnál a terület eladásából származó bevételt is lehet erre a célra felhasználni.

l)r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatti önkormányzati 
lakást is sikerült értékesíteniük.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok 16,35 órakor megérkezett a testületi ülésre.

Kabb Gvőzóné polgármester megkérdezte Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnokot, 
hogy szándékában áJl-e megvásárolni a sásdi kisbuszt?

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok a kérdésre válaszolva elmondta, hogy 
szándékában áll megvásárolni a kisbuszt.
Véleménye szerint 3 mPt-crt meg kell vásárolni a baranyaszentgyörgyi kisbuszt.

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, van annyi tartalékuk, hogy 
megelőlegezzék ezt az összeget, löLeg így, ha sok érdeklődő van az autóra.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, amennyiben az önkormányzat megvásárolná a buszt és a 
sásdi buszt sikerül értékesíteni, akkor az önkormányzatnak 1,5 mFt-jába kerülne a 
baranyaszentgyörgyi busz.
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Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy vannak fejlesztési plusz bevételek. 
A mai nap folyamán érkezett az értesítés, mely szerint megkapták az Államkincstártól a 
részletfizetési lehetőséget, 2016. évig a 24 mFt-ot eltolták.

P r. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy' a sásdi kisbusznál is el kell. végeztetni az 
állapotfelmérést. A sásdi kisbusz eladását nem kőtelező meghirdetni.

Rabb Győzőmé polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy vásárolják meg a 
baranyaszentgyörgyi kisbuszt.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

122/2015. f VII,03.1 KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete Raranyas.zentgyörgy Község 
Önkormányzatától megvásárolja az önkormányzat tulajdonát képező Oper 
Vivaro D1ES 2007-2014, 2.0.CDTI Tour Elegance L1H1 2. gyártmányú és 
típusú mikrobuszát, írsz: LJV-011,
A vételárat a képviselő-testület az EUROTAX értékelési szempontjai alapján 
elvégzett teljes körű értékelésben meghatározottak, figyelembe vételével bruttó 
3.050 cFt-ban határozza meg.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármesterét, hogy az eladóval az 
adásvételi szerződést aláírja,

Határidő: augusztus 20.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőmé polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy' Székely Szilárd 
gépkocsivásárlási kérelmét a sásdi kisbuszra támogassa.

Dr. Kaidon Béla jegyző tájékoztatta a testületet, hogy a. Pécsi Nyitrai Autóházba előzetesen a 
gépkocsit már felértékeltették, ahol beszámítási árként 1,5 mFí-ol határoztak meg. Ezért 
javasolja kb. ezen összeg legyen az adásvétel érteke, de az elvégzett teljes körű értékelés 
elvégeztetését követően meghatározott ár legyen az irányadó. Ennek megfelelően. 
hatalmazzák fel a polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
Szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képvisető-tcstülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

123/2015. (VII.03.f KTH,.számú határozata

Sásd- Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy' Székely Szilárd képviselő 
kérelmére az önkormányzat tulajdonát képező Renault Trafic Diesel 2006-2010 
2.0 dCi L1H1 AUTHENTÍQUH gyártmányú és típusú KKB-471 frsz-ú 
mikrobuszát értékesíti.
Az eladási ár az EUROTAX teljes körű értékeléssel meghatározott vételárral 
azonos, de minimum 1,5 mFt.
A testület felhatalmazza polgármesterét a gépjármű teljes körű értékelésére cs 
ennek ismeretében az adásvételt szerződés megkötésére.

Határidő: augusztus 20.
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

3./ Borzsova település támogatásáról szóló tájékoztató 
Előadó: Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a befolyt összeg a település 
támogatására 283.343,-Ft. Szeretné lezárni ezt az ügyet, szándékában áll levelet írni, hogy ezt 
az.összeget szeretnék, a település részére átadni.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok felajánlotta, hogy a meglévő összeget 
kiegészíti 300 cFt-ra.

Dr. Kaidon Béla jegyző megkérdezte, hogy az önkormányzat mennyi támogatást nyújt?

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok véleménye szerint nem kell hozzátenni már, 
ha ő befizeti a hiányzó összeget, akkor 300 cFt áll rendelkezésre.

. Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy levelet kell Imi, hogy minden hivatalosan történjen.

Dr. Jnsztinger János alpolgármester nem érti, miért nem lehet átutalni ezt az összeget

Rabb Győzőné polgármester javasolta, hogy az önkormányzat egészítse ki 350 cFt-ra a 
támogatásból összegyűlt összeget.

Pál Csaba képviselő egyetértett az 50 cFt-os önkormányzati támogatással.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy az önkormányzat az 
idei év költségvetési tartalékának terhére 50 eFl támogatást nyújtson.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

124/2015. (VH.03.1 K.TH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-iestíilete a korábbi döntésében kezdeményezett 
kárpátaljai Borzsova település pénzbeli támogatására befizetett 300.000,-Ft 
támogatást a támogatóknak megköszöni és e célra az, önkormányzat idei 
költségvetésének terhére '50.000,-Ft önkormányzati támogatást is biztosít. Az 
Ossz települési támogatás összege így összesen 350.000,-Ft.
A képviselő-testület felkéri polgármesterét, hogy Borzsova település 
polgármesterével vegye fel a kapcsolatot és intézkedjen a pénzbeli támogatást 
részükre történő átadásáról.

Határidő: július 31.
Felelős ; Rabb Győzőné polgármester

4.1 Várossá avatási Ünnepség rendezvénysorozatával kapcsolatos feladatok, a 201S. 
évi önkormányzati költségvetés módosítása 
Előadói Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy az augusztus 20-i és 
a szeptemberi bor- és pitefesztiválról kelteire beszélni. Az előző testületi ülésen felmerült a 
Ladánybene együttes fellépése.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy beszélt olyan, szakemberekkel, akik 
fesztiválokat rendeznek. A Ladánybene együttes kb. 1,5 mFl-ba kerülne, úgy, hogy 580 
eFt+áfe a fellépési díjuk, a többi költség a hangosítás és a színpad állítása,

. Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy augusztus -20-ra és a pitcfcsztiválra 
■valamennyi összeget meg kell állapítani. Fontos lenne, mert sztárvendéget kellene keresni és 
lefoglalni.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy amennyibe kerül a Ladánybene együttes 
fellépése, ebből az összegből két másik fellépő is tud műsort adni.
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Pintér Gábor képviselő véleménye szerint a Vidám Kórusok találkozóját megszervezne a 
Pilefeszliválra. színvonalas műsort adnának, ingyen fellépnek. Az önkormányzatnak kb. 30 
cFt-jába fog kerülni, ugyanúgy, mint a tavalyi évben. A többi támogatás miatt megkeresi a 
vállalkozókat.

Urvald Péter kulturális tanácsnok személy szerint jó ötletnek tartotta képviselő úr 
felvetését, hiszen nem mindig ugyanazok a fellépők leimének.
Azon zenekarok, akiket megnézett kb. 400 eFt a fellépési dijuk. Plusz költség még a színpad, 
sátor építése, hangosítás, ez kb. 500-600 eFt.

Rabb Gvőzőné polgármester arról kellene beszélni, hogy mennyi összeget biztosítsanak a 
fellépői díjakra.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, el kell dönteni hány fellépővel tervezzenek és 
kik, ez a legfontosabb.

P r. Jnsztiuger János alpolgármester megkérdezte miért vetették el a Ladanybene együttest?

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a hallottak alapján 1,5 mFt-ba kerülne.

Dr. Jusztinkor János alpolgármester elmondta, hogy közölni kellene velük, hogy magasnak 
tartják az összeget.

Pál Csaba képviselő véleménye szerint I mFt-ot különítsenek el a fellépésekre.

Rabb Győzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a szeptember 26-án 
megrendezendő Bor- és Pitefeszt5:vá!ra az idei költségvetésből 1 mFt-ot biztosítsanak, 
melyből fellépési díjakat finanszíroznának.

•Megkérdezte van-c valakinek, más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képvíselő-tcstülcte 7 igen szavazattal -  tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:
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Sásd Város Képviselő-testületének

125/2015. Cv'11.03.') KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 2015. szeptember 26. 
napján megrendezendő Bor- és pitefesztivál fellépési díjaira max. 1 mFt-ot az 
idei költségvetése terhére biztosít.
Sajnálattal kell megállapítania, hogy a Ladánybsne27 együttest a magas 
költségei miatt fogadni nem tudja.

Határidő: szeptember 26., illetve értelemszerű 
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Rabb Győzőné polgármester elmondta, hogy az augusztus 2ü-i Ünnepi napról kellene 
dönteni, véleménye szerint erre a rendezvényre 250-300 eFt-ra lenne szükség. A tervek 
szerint Bátor Zoltán akrobata motoros lépne fel. Délelőtt a TIÍKA udvarán, ha elkészül a 
kemence, akkor kenyérsütés, melyei megszentel a plébános, a mise is szabadtéren lenne, A 
szoboikertben lenne piknikezésre lehetőség.

Javasolta a képviselő-testületnek, hogy 250 eFt-ot az idei költségvetésből az augusztus 20-i 
ünnepi rendezvényre a testület biztosítson.

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

Sásd Város Képviselő-testületének

126/2015. ('VII.03.) KTH. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete az augusztus 20-i ünnepi rendezvényekre 
ez évi költségvetéséből 250 eFt-ot biztosít.

Határ idő: azonnal, illetve augusztus 20.
Felelős : Rabb Győzöné polgármester

Dr. Jusztinkor János alpolgármester elmondta, mivel többször kérte már és most van 
fejlesztési bevétele az önkormányzatnak, hogy a Fáy A. utcai garázssor világítását rendelje 
meg az önkormányzat, melynek kb. költsége 300 eFt.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a Fáy A, u, i garázssor 
világítás biztosítására az ez évi költségvetés többletbevételeinek terhére 300 cPt-ot állapítson 
meg.
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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-testületé 7 igen szavazattal -  tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

127/2015. tVH.OS.l KT11. számú határozata

Sásd Város Képviselő-testülete a Fáy A. utcai garázssor 
világításának kiépítésére az ez évi többi ctbcvctc lei bői 
összesen 300 eFt-ot biztosít.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt a nyilvános testületi ülésen, Rabb Győzőné 
polgármester a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület zárt ülés 
keretében Folytatta tovább munkáját.

polgármester


