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J e g y z ő k ö  n y v 

 

Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2014. február 24. napján tartott 

testületi üléséről.  

 

Testületi ülés helye:  Közösség Ház étterme  

   7370 Sásd, Szent Imre u. 25-27. 

 

Jelen vannak:  Rabb Győzőné alpolgármester, Dr. Jusztinger János, Jusztinger 

Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, 

Koszorús Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 

Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. 

 

Igazoltan távol: Hausmann Mária képviselő 

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:  

- 2014. évi költségvetési rendelet elfogadását, 

- Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozási nyilatkozatot, 

- zárt ülés keretében: Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság 

tagjának megválasztását,  

- Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító okiratának módosítását, 

- Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelését, 

- Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztását. 

 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  

Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat elfogadta. 
 

1./  Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

2./  Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozási nyilatkozat 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

3./  Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottság tagjának megválasztása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

4./  Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. törzstőke emelése 

Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 Merk Zsolt ügyvezető 

 

5./  Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. Alapító okiratának módosítása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

6./  Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása 

 Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
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Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy a 3-6./ napirendi pontokat zárt 

ülés keretében tárgyalják meg. 

 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal – ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

29/2014.(II.24.) KTH. számú határozata 

 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 3-6./ napirendi pontokat 

zárt ülése keretében tárgyalja meg. 

 

 

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

 

1./  Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési rendeletének elfogadása 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  

 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető az I. tervezetnél elfogadott kívánságlista 

bedolgozásra került a költségvetésbe, ezt látni is lehet az anyagban. Továbbá a Kht. 

törzstőkéjét fel kell emelni 3 mFt-ra, ez is bedolgozásra került.  

 

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta a testületnek, hogy az írásban kiadott, jegyzőkönyv 

mellékleteként csatolt 2014. évi költségvetési rendelet tervezetet fogadják el. 

 

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

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak. 

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotta: 

Sásd Város Képviselőtestületének 

 

1/2014. (III.11.) önkormányzati rendelete  

 

Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről 

 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv  mellékleteként csatolva.) 

 

 

2./  Polgármesterek Szövetségéhez való csatlakozási nyilatkozat 

 Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester 

 

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Rabb Győzőné alpolgármester szóbeli előterjesztésében elmondta, hogy levelet kapott a 

Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesület LEADER HACS-tól, mely szerint az Energiaklubhoz 

való csatlakozás 2013. októberében lezajlott, annak kapcsán került beadásra a "Energetikai 

Fejlesztések a Mecsek-Völgység-Hegyháton" című nemzetközi pályázat. 

Ezen pályázat jelenleg elbírálás alatt van. A Mecsek-Völgység-Hegyhát Egyesülethez a fent 

említett pályázat kapcsán 16 község csatlakozott. Sajnos pár község (Mánfa, 

Magyarhertelend, Sásd és Meződ) elmaradt a csatlakozási szerződés aláírásával. Kérte, hogy a 

testület hatalmazza fel a település polgármesterét ezen csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

 

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

 

Kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte szavazzanak. 

 

Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozta:  

 

Sásd Város Képviselőtestületének  

 

30/2014.(II.24.) KTH: számú határozata 

 

Sásd Város Képviselőtestülete kifejezi azon szándékát, hogy az 

MVHE Leader HACS más településeivel együtt, a Mecseki Energiakör csoport 

tagjaként csatlakozni kíván a Polgármesterek Szövetségéhez. 

 

Képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert a Csatlakozási 

Nyilatkozat aláírására. 

 

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Rabb Győzőné polgármester  

 

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte a 

megjelenést, a nyilvános testületi ülést bezárta, a testület zárt ülés keretében folytatta tovább 

munkáját.  

 

Kmft.  

 

 

Rabb Győzőné         Dr. Kajdon Béla  

alpolgármester        jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


