
 
J e g y z ő k ö n y v : 
 
 
Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. július 3. napján megtartott 
ünnepi testületi üléséről. 

 

Az ülés helye:  Városháza 
  7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
   
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, 

Keresztes Richárd, Dr. Jusztinger János, Jusztinger Krisztina, 
Szíjártó Csaba, Kiskároly János, Hausmann Mária, Pál Csaba, 
Galambosné Wágner Éva képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző,  
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol:  Dr. Földi-Deutsch Eszter, Skoda Dénes képviselők. 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
 
Az ünnepi képviselőtestületi ülésen megjelent:   
Megyeri Tiborné, Molnár Attila, Pintér Mihály, özv.  Jusztinger Jánosné, ifj. Sohonyai 
István, Szabó Réka, Szabó Réka Judit, Borbély Jánosné, Gáspár Andrea, Gyuró Pálma, 
Bálint Klaudia, Elek Péter, Lakatos Judit, Hermann Istvánné, Pozsgai Tiborné helyett 
Szabó Lászlóné, Schóber József helyett Bódog Vilmosné, Szabó Jenőné, Dobék Diána,  
kitüntetettek. 
 
 
Székely Szilárd polgármester sok szeretettel köszöntötte a megjelenteket és az ülésen 
megjelent meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból  10 fő 
jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.  
Elmondta, hogy a hagyományokhoz híven minden évben a várossá avatás évfordulójának 
megünneplése keretében  ünnepi testületi ülésen adják át a kitüntetéseket. A 2010. június 17. 
napján megtartott zárt testületi ülésen döntött a képviselőtestület az idei díjazottakról, akiknek 
a képviselőtestület nevében szívből gratulált, további eredményes, sikeres munkát, jó erőt és 
egészséget kívánt. 
 
Először Megyeri Tiborné sásdi lakosnak adta át a Sásd Városért Díj Kitüntetést, melyet a 
képviselőtestület Sásd város kulturális fejlődéséért és a közéletben végzett kiemelkedő 
tevékenységének elismeréséül ítélt oda részére. A kitüntetéshez gratulált, jó erőt, egészséget 
kívánt, majd Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal közösen átadták részére az Oklevelet 
és az azzal járó Zsolnay vázát. 

 
 

Ezt követően bejelentette, hogy a Sásdi Honismereti Szakkört Sásd Városért Díj 
kitüntetésben részesítette, melyet a képviselőtestület Sásd város kulturális értékeinek feltárása, 
bemutatása és megőrzése érdekében kifejtett 5 évtizednyi munkássága elismeréséül ítélt oda. 
A Honismereti Szakkör képviseletében Molnár Attila jelent meg. A díjátadásra a Honismereti 
Szakkör jubileumi ünnepségének keretében kerül sor. 
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Ezt követően Pintér Mihály  sásdi lakosnak adta át a Sásd Város Közszolgálati Díját, 
melyet a képviselőtestület Sásd város sportéletében, az ifjúság nevelésében végzett 
kiemelkedő tevékenységének elismeréséül ítélt oda részére. Gratulált, egyben jó erőt és 
egészséget kívánt, majd Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal közösen átadták részére a 
díszes oklevelet, Zsolnay vázát. 
 
Ezt követően néhai Jusztinger János részére adományozott díjat özv. Jusztinger Jánosné 
sásdi lakosnak adta át a posztumusz Sásd Város Közszolgálati Díját, melyet a 
képviselőtestület Sásd város kulturális életében  végzett kiemelkedő munkásságának  
elismeréséül ítélt oda részére. Gratulált, majd Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal 
közösen átadták özv. Jusztinger Jánosné részére a díszes oklevelet, Zsolnay vázát. 
 
Ezt követően néhai Sohonyai István részére adományozott díjat ifj. Sohonyai István sásdi 
lakosnak adta át a posztumusz Sásd Város Közszolgálati Díját, melyet a képviselőtestület 
Sásd város fejlődéséért és közéletében végzett kiemelkedő tevékenységének elismeréséül ítélt 
oda részére. Gratulált, majd Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal közösen átadták ifj. 
Sohonyai István  részére a díszes oklevelet, Zsolnay vázát. 
 
Ezt követően Szabó Réka sásdi lakosnak adta át a Sásd Városér Ifjúsági Díját, melyet a 
képviselőtestület kimagasló tanulmányi eredményéért, országos és megyei tanulmányi 
versenyeken elért sikerének elismeréséül ítélt oda részére. Gratulált, egyben jó erőt és 
egészséget kívánt, majd Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal közösen átadták részére a 
díszes oklevelet, Sásd város címerével ellátott emléktárgyat. 
 
Ezt követően Szabó Réka Judit  sásdi lakosnak adta át a Sásd Városér Ifjúsági Díját, 
melyet a képviselőtestület kimagasló tanulmányi eredményéért, művészeti életben végzett 
tevékenységéért, országos versenyeken elért eredményeinek elismeréséül ítélt oda részére. 
Gratulált, egyben jó erőt és egészséget kívánt, majd Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal 
közösen átadták részére a díszes oklevelet, Sásd város címerével ellátott emléktárgyat. 
 
Ezt követően Elismerő Oklevelet és pénzjutalmat adományozott Borbély Jánosné sásdi lakos 
részére a közösséget szolgáló lelkiismeretes munkájának elismeréséül. Elismerő Oklevelet 
adományozott Gáspár Andrea sásdi lakos részére a kulturális és közéleti tevékenységének 
elismeréséül. Elismerő Oklevelet adományozott Gyuró Pálma sásdi lakos részére a kitűnő 
tanulmányi eredményéért, művészeti tevékenységének elismeréséül. Elismerő Oklevelet 
adományozott Bálint Klaudia sásdi lakos részére az iskola közösségi életben végzett 
tevékenységének elismeréséül. Elismerő Oklevelet  adományozott a Sásd Városi 
Fúvószenekar részére a város kulturális életében végzett tevékenységének elismeréséül, az 
oklevelet Elek Péter karnagy vette át. Elismerő Oklevelet adományozott a Sásdi Vegyes kar 
részére a város kulturális életében végzett tevékenységének elismeréséül, az oklevelet Lakatos 
Judit karnagy vette át. Elismerő Oklevelet adományozott a Sásdi Deutsch Klub Magyar-
Német Kulturális Barátsági Egyesület részére a város kulturális életében végzett 
tevékenységének elismeréséül. Elismerő Oklevelet adományozott az Őszidő Klub részére a 
város kulturális életében végzett tevékenységének elismeréséül. Elismerő Oklevelet 
adományozott a Sásdi Filmklub részére a város kulturális életében végzett tevékenységének 
elismeréséül.  
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Elismerő Oklevelet adományozott a Sásdi Foltvarró Klub részére a város kulturális életében 
végzett tevékenységének elismeréséül. Elismerő Oklevelet adományozott Dobék Diána 
dombóvári lakosnak a szociális tevékenységének elismeréséül.  
 
A várossá avatás 15. évfordulója alkalmából megköszönte az akkori képviselőtestületi 
tagoknak és az akkori polgármesternek Kovács Magdolna sásdi lakosnak, hogy Sásd város 
lett, részére díszes oklevelet és virágot nyújtott át. Továbbá köszöntötte a város legidősebb 
polgárát Kovács József sásdi lakost és a város első szülöttjét Hómann Bencét. 
Valamennyi kitüntetettnek Rabb Győzőné alpolgármester asszonnyal közösen átadták az 
Elismerő Okleveleket, gratuláltak az elismeréshez. 
 
 
Székely Szilárd polgármester kitüntetések átadása után még egyszer gratulált valamennyi 
kitüntetettnek, megköszönte azt, hogy itt vannak közöttük és a közösségért végzett 
munkájukat, azt kívánva, hogy  az elkövetkezendő időszakban is jó egészségben alkothasson 
és tehessen mindenki a közösség javára. 
 
 
Mindenkinek megköszönte a megjelenést, az ünnepi testületi ülést bezárta, mindenkinek jó 
szórakozást kívánt. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
Székely Szilárd        Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 
 
 
 
 
 


