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Sásd Város Gazdasági Programja
1.

Bevezetés
Sásd Város Önkormányzata a jövı által érzett felelıssége tudatában alapvetı
fontosságúnak tartja a város mőködésének és fejlesztésének a folyamatosságát. Szem
elıtt tartva a város és a térség lehetıségeit, korlátait, a város és a térség polgárai
igényeinek felmérése után alkotja meg a jövı kihívásainak megfelelni tudó gazdasági
programját.
Sásd Gazdasági Programjának(2007-2010) legfontosabb feladata, hogy összegezze és
rendszerezze mindazokat a célokat, törekvéseket és eszközöket, melyek városunk és
lakói jobb életminıségét szolgálják a jelzett idıszakban és azon túlmutatóan is.
Miután térségünk és a településen élık jövıjét számos a helyi döntéshozók akaratán
kívülálló tényezı is befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre koncentrál,
melyekre az önkormányzat hatással van, mint a gazdaságfejlesztés, a
közösségfejlesztés és a környezetminıség javítása.

2.

Sásd földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzete
2.1.

A város földrajzi helyzete

Sásd város Baranya megye északi részén, a Mecsek-hegység kapujában fekszik, a
baranyai Hegyhát központja. Közlekedési csomópont, a Pécs-Sásd-Budapest
villamosított vasútvonal, a Pécs-Sásd-Kaposvár-Balaton 66. sz. fıút és a Pécs-SásdDombóvár-Siófok-Budapest útvonalak a település belterületén haladnak keresztül.
Sásd Pécstıl és Kaposvártól is pontosan 32 km-re van, de érvényesül Komló és
Dombóvár hatása is. Budapest 200 km-re, a Balaton 100 km-re fekszik a várostól.

2.2.

A város társadalmi helyzete

2.2.1. Demográfiai adatok
0-17 éves

20-30 éves

18-59 éves

január 3430 fı
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538

574
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754
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569

575

2184

756
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627

587
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Állandó lakosság
2006.
1.
2005.
1.
2004.
1.
2002.
1.

2006-ban 25 gyermek született, 20 házasságkötés történt és 37 sásdi lakos hunyt el.
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A város közigazgatási területe belterületre és külterületre oszlik, belterület összesen 60
ha 4653 m2, külterület összesen 64 ha 1234 m2.
2.2.2. A város közterületeinek (utak, utcák, terek stb.) jegyzéke:
Ady Endre utca, Akácfa utca, Anna utca, Arad utca, Arany János utca, Attila utca,
Béke utca, Deák tér, Diófa utca, Dózsa György utca, Erzsébet utca, Fáy András utca,
Gálykút, Gárdonyi Géza utca, Hársfa utca, Hörnyék, Hısök tere, Jázmin utca, Jókai
Mór utca, József Attila utca, Kaposvári utca, Kolozsvár utca, Kossuth Lajos utca,
utca,
Mária utca, Mártírok útja, Mezıd-Puszta, Móricz Zsigmond utca, Nagyvárad
Orgona utca, Petıfi Sándor utca, Pozsony utca, Rákóczi Ferenc út, Rózsa utca, Szent
Imre út, Temetı utca, Tompa Mihály utca, Törökmalom utca, Vasút utca, Viola utca,
Viola utca, Zöldfa utca és Zrínyi Miklós utca.
2.2.3. Foglalkoztatottság, munkanélküliség:
2007. áprilisi adatok
Gazdaságilag aktív korú népesség:
regisztrált munkanélküliek (álláskeresık) száma:
ebbıl:
pályakezdık száma:
álláskeresési segélyben és járadékban részesülık száma:
rendszeres szociális segélyben részesülık száma:

2.3.

1555 fı
180 fı
22 fı
61 fı
54 fı

A város gazdasági helyzete, gazdaságpolitikája
2.3.1. Az elmúlt idıszak és a kiindulási helyzet értékelése
A város az ország egyik leghátrányosabb kistérségének központja. Ez több gondolatot
is ébreszthet. Az egyik, hogy a térség elmaradottsága nem indukál nagy lehetıséget a
kistérség helységei részére nemcsak a felemelkedésre, de a stagnálásra sem. Az
infrastruktúra fejletlensége, a vállalkozások elszegényedése, a munkanélküliség
sújtotta lakosság nem tud olyan réteg(ek)et jelenteni, melyek biztos alapját
képezhetnék az önkormányzat saját bevételeinek reálszinten tartásának, illetve
emelkedésének. (lásd helyi adó bevétel relatív alacsony mértéke: 36,5 millió forint,
amibıl 3 millió forint hátralék befizetés és bírság volt 2006-ban.)
Ugyanakkor az önkormányzati feladatok ellátása egyre nehezebb terhet jelent. Az
állami források nem elegendıek az intézményhálózat mőködtetéséhez, figyelembe
véve a normatívák inflációt és béremeléseket nem követı, attól elmaradó változását.
Az idei évi normatívák különösen elmaradtak az anticipált inflációtól, illetve az egyéb
okok által generált emelkedésektıl (bér). A normatívák szintje tovább csökkent az
elızı évihez képest. Ez ráadásul a jelenlegi ÖNHIKI-s szabályok szerint tovább
rontotta az önkormányzat pályázati esélyeit, hiszen majdnem 20 millió forinttal
csökkent ezzel a kimutatható forráshiány.
Az oktatási normatívák 95 %-ra csökkentek 2007-re, majdnem 11 millió forinttal
csökkentve az éves forrásokat.
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Az évek óta megszokott jelenség, a mőködési kiadások felhalmozási bevételekbıl való
finanszírozása nem alkalmazható sokáig, amit az önkormányzati intézmények
állagromlása is követ. Az önkormányzati vagyon-felélés már nem folytatható tovább, a
forgalomképes vagyon relatív csökkenése szembetőnı. Ugyanakkor a város
„versenyképessége” szempontjából rendkívül fontos fejlesztési bevételek többsége is
nagyrészt hitelbıl származnak. A fejlesztési hitelek állománya 37.415 ezer forint 2007
elején.
Sásd Város Képviselıtestülete évek óta csak nagy nehézségek árán tudja biztosítani a
város mőködtetéséhez szükséges anyagi forrásokat.
Az önkormányzat évek óta rendelkezik folyószámla hitelkerettel, melynek mértéke az
„adósságcsapda” és a fokozódó feladat-ellátási nehézségek miatt egyre emelkedik.
(Jelenleg 50 millió forint, mely szinte teljesen fel van már használva a sorban álló
tételek torlódása mellett. A képviselıtestület a 2007.évi forráshiány mértékére való
tekintettel döntött a keret 50 millió forintra való emelésérıl.)
Az ÖNHIKI-s szabályok alapján ennek év végi egyenlegének 30%-a tovább rontotta a
város pályázati esélyeit. A város az országos mőködési szint átlaga alatt van, így fel
sem merülhet az a gyanú, hogy nem a szükséges kiadásokat finanszírozta volna az
igénybe vett hitelbıl. 2006 év végén így is több millió forint ki nem fizetett számla
maradt.
A kötelezı feladatainak ellátása során az önkormányzat döntései mindig is a
célszerőséget tükrözték. Mutatja ezt az is, hogy társulás keretei között látja el ezen
feladatainak többségét. (Óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, családsegítés,
gyermekjóléti szolgálat, igazgatási feladatok.) Utóbb említett feladatait a Települések
Oktatási Társulása, Humán Jóléti Társulás Sásdi Családsegítı Szolgálata, Sásdi
Polgármesteri Hivatal, mint körjegyzıség, valamint a Sásdi Többcélú Kistérségi
Társulás látják el.
A város mindig törekedett arra, hogy feladatait önerıbıl, központi segítség nélkül
lássa el. Az elızı 3 évben azonban indult és nyert az ÖNHIKI-pályázaton. A város
rákényszerült intézményrendszerének liberalizálására (privatizálás, stb) és folyamatos
karcsúsítására. Azonban ez sem folytatható jelentıs eredménnyel a kötelezı feladatok
ellátásának veszélyeztetése nélkül.
A nem kötelezı feladatok ellátása szintén nagy terhet ró az önkormányzatra.
Zeneiskola, középiskola, a városi sportegyesület erıfeletti támogatása mind
gyarapítják az önkormányzati források felhasználási lehetıségeit, azonban itt
fokozottabban jelentkezik a központi támogatások eliminalizálása. Ugyanakkor
lakossági elvárás, valamint kényszerőség ezek ellátása.
2.3.2. Megoldási törekvések
A kiadások terén az ésszerő, a feladatellátást nem veszélyeztetı, de a lehetı
legradikálisabb, ám egyúttal fájdalommentes lépéseket meg kell tenni. A
nyugdíjazásokkal felszabaduló álláshelyeket nem lehet betölteni, ez 2009-ig elıre
tekintve 2006-al összehasonlítva kb 20 foglalkoztatotti létszám csökkenését
prognosztizálja.
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A dologi kiadások terén az egyes intézmények takarékosságának szigorítására
apellálni tovább nem lehet. Ezt az intézményi struktúra átgondolása oldhatja meg.
Összevonások, intézmények megszüntetése, illetve feladatcsökkentése lehet az eszköz,
hogy legalább kísérni lehessen a makroökonomiai és országos politikai események
által gerjesztett recessziós eseményeket. Át kell gondolni az önkormányzat
közremőködését és súlyát a kulturális- és sportéletben.
A bevételi oldalon ki kell emelni az egyes intézmények pályázat-szerzési szerepét,
melyet a fenntartónak ki kell egészítenie a saját hatáskörébe tartozó pályázati
lehetıségekkel.
Az ÖNHIKI-támogatás várhatóan el fog tőnni e források közül, melyet kísérnek az
egyre csökkenı normatívák. A normatívák súlyponti eltolódását a kistérségi
feladatellátás irányába érdemes kiaknázni.
A saját bevételek növelésének minden formája elfogadható.
Kitörési pont van az iparterület kihasználtságának megjelenésében, melyet a
foglalkoztatottság növelésének áldása mellett a helyi adók növekedése is jellemez, túl
az egyszeri, ám fejlesztési bevételek megjelenésén.
Egyedi lehetıség rejlik a középfokú oktatást támogató „szponzorok” megjelenésében.
A fenntarthatósági és mőködtethetıségi szempontból kritikus ingatlanok értékesítése,
valamint vállalkozásba adása egyre sürgetıbb.
Összességében a menedzsment és az alkalmazottak szemléletének változása során
ötvözıdnie kell a közszolgálati szemléletnek és az oktrojált haszonelvőségnek.
A humán erıforrások hatékony kihasználása, ennek optimalizálása egyre nagyobb
súlyt kell kapjon, ami az önkormányzati szféra számára még ismeretlen és „félelmet
kiváltó” tényezı.
(Ugyanakkor a közszféra átlagos bérszínvonala országosan elveszti korábbi vezetı
pozícióját, így felemás helyzet alakul ki az elvárások növekedésével szemben.)
A vezetés feladata már nem „csupán” a mőködtetésben merül ki, bár ez is szép és
nagyon nehéz feladat, hanem az új körülményeknek való, egyre inkább sürgetıbb
megfelelésben és a gazdasági, lakossági és alkalmazotti igényeknek is megfelelı
kompromisszumokkal tőzdelt, de határozott kormányzásban.
2.3.3 Az elmúlt idıszak pénzforgalmi jelentése
Megnevezés

2003

Bevételek
1

2004

2005

2006

2007

Abszolút számok (ezer forint)

Mőködési bevételek

246 976

261 567

252 380

270 760

308 853

1.a. Intézményi mőködési bevételek
1.b Sajátos mőködési bevételek
ebbıl: 01 helyi adók
02 átengedett központi adók

38 994
207 982
25 540
175 162

33 215
228 352
26 560
190 227

31 472
220 908
36 017
179 721

40 336
230 424
36 439
193 985

41 465
267 388
34 500
232 888

45 217

17 743

38 000

24 450

14 107

615 227

588 981

635 853

647 543

483 547

0
39 249
232 274

1 842
36 696
226 147

0
40 415
239 486

0
6 076
377 778

0
0
228 459

2

Felhalmozási és tıke jellegő
bevételek

3

Állami támogatás:
állandó népességszámhoz kötött
Kieg. hozz. nemz.,etn. kis. nev.
feladatmutatóhoz kötött
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központosított elıir.
egyéb központi támogatás
felügyeleti szervtıl kapott tám.

19 470

86 421
237 875

90 193
7 326
258 433

0
0
263 689

0
0
255 088

324 234

Átvett pénzeszközök

52 278

137 581

118 067

103 363

88 947

6 318

6 183

7 412

0

0

116

0

0

0

0

45 381

62 665

101 780

97 767

88 775

13 462

22 368

4 485

0

0

24 691

31 401

90 896

97 338

88 775

7 228

8 896

6 399

429

0

463

68 733

8 875

5 596

172

Fejlesztési célú hitel
Forráskieg.hitel(mők. célú)

23 000
0

0
0

0
0

22 465
30 219

0
92 594

Pénzforgalmi bevételek

982 698

1 005 872

1 044 300

1 098 800

988 048

TB alap támogatás
elk.állami pénzalapból tám.
mőködési célra
ebbıl 01 közp.kv.szervtıl mők.célra
02 önkormányzattól mők.célra
03 egyéb mőködési célra
felhalmozási célra
5
6

7

Elızı évi pénzmaradvány

25 581

4 410

16 235

28 663

2 953

8

Függı, átfutó, kiegyenlítı

-7 094

-4 017

-244

3 174

0

Bevételek Összesen :

1 001 185

1 006 265

1 060 291

1 130 637

991 001

Megnevezés

2003

2004

2005

2006
e.ir.

2006
tény*

Kiadások
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Személyi juttatások
Munkaadót terhelı jár.
Dologi kiadások
Pénzeszköz átadás
Egyéb támogatás
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Felhalmozási kiadások
Felújítási kiadások
Hitelek

Pénzforgalmi kiadások
10
11
12

Céltartalék
Tartalék
Függı, átfutó, kiegyenlítı

Kiadások Összesen:

308 410
102 626
146 021
1 000
367 957
1 672
22 364
23 524
30 675

316 110
104 047
157 446
4 894
286 190
6 446
47 982
63 751
6 800

357 745
116 748
175 998
4 373
311 701
1 821
29 847
25 611
8 030

386 999
123 055
171 940
379
319 442
3 424
19 867
96 538
2 865

372 776
119 085
161 425
1 549
309 850
0
11 010
6 022
9 162

1 004 249

993 666

1 031 874

1 124 509

990 879

-116

578

11 237

-1 436

0
122
0

1 004 133

994 244

1 043 111

1 123 073

991 001

2.3.4. Az önkormányzat vagyongazdálkodási stratégiája
2.3.4.1.Lakásgazdálkodás
Az önkormányzat 2002-ben alkotta meg lakáskoncepcióját, amely azóta
felülvizsgálatra szorul. A jelenleg érvényes elvek a következıket fogalmazzák meg.
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„Az önkormányzati tulajdonban maradt lakásokat tartósan meg kell tartani, az
értékesítést le kell zárni. Bérlakást csak a képviselıtestület egyedi elbírálása és
jóváhagyó döntése alapján lehet eladni, ha a város érdeke azt nyomós indokkal
alátámasztja. Az önkormányzat az életveszélyessé vált, gazdaságosan fel nem újítható
lakásainak bontásával építési területet szabadít fel. E területeken új, tartósan
önkormányzati tulajdonban maradó bérlakásokat épít. Az országos bérlakás építési,
felújítási, támogatási lehetıségeket ki kell aknázni, eredményesen értékelhetı
pályázati anyagok összeállításával többletforrást kell teremteni. A lakásgazdálkodás
szervezeti hátterének biztosítása: a Sásd Kht-t alkalmassá kell tenni ezen feladatok
végzésére.”
Az 1990 óta zajló privatizáció következtében az önkormányzati bérlakások száma
118-ról jelentısen lecsökkent, jelenleg 35 lakással rendelkezik az önkormányzat. A
tömeges lakáseladások idıszakában (90-es évek eleje, közepe) elsısorban a jobb
mőszaki állapotú lakásokat vásárolták a bérlık, míg az elmúlt évben a Szent Imre út 8.
szám alatti ingatlan eladása és a Dózsa utcai szükséglakások bontása miatt lett
kedvezıbb a lakásállomány összetétele. További lakáseladás a Fáy utcai komfortos
lakások közül lehetséges, kisebb, az iskola tetıterében felszabaduló lakásba
költöztetést követıen.
Komfort nélküli és komfortos
szükséglakás
Szociális bérlakások
7
17
Szolgálati lakások
0
0
Bérlıkijelölési joggal 0
3
terhelt lakások
összesen
7
20

összkomfortos

Összesen

4
4
0

28
4
3

8

35

2.3.4.2. Nem lakáscélú helyiségeket érintı gazdálkodás
Jelentısége – az ingatlanhasznosítási bevételeken belül is – nem számottevı. A
korábbi évek intenzív értékesítési tevékenységének eredményeként az ilyen ingatlanok
száma kevés, esetenként a velük szemben megmutatkozó érdeklıdés mérsékelt. Az
elkövetkezı idıszakban is arra kell törekedni, hogy a tartósan, vagy átmenetileg
szabad helyiségek – az önkormányzati feladatok ellátási színvonalának csökkenése
nélkül – kerüljenek hasznosításra, ezzel is javítva a bevételek – kiadások közötti
egyensúlyt.
A képviselıtestület mérlegelése alapján vizsgálandó, hogy az orfői évek óta bérbe
adott gyermektábor milyen feltételekkel értékesíthetı, a magyarhertelendi
üdülıingatlan esetleges értékesítési lehetıségét, és vizsgálandó a fonyódligeti
gyermektábor és a mellette lévı önkormányzati üdülı, valamint az Alsóırsön lévı
önkormányzati üdülı további hasznosításának lehetıségei is.
A Dózsa u. 2. szám alatti volt komlói Vizmő épületbıl az önkormányzat fokozatosan
szerzi meg a több mint 70 önkormányzat tulajdonában lévı tulajdonrészeket. A
jelenlegi állapot szerint az ingatlan értéke a felértékelés alapján közel nettó 7 mFt. A
tulajdoni részesedésünk már több mint 70 %. A további közel 30 %-os tulajdoni rész
megszerzése tekintetében több mint 30 önkormányzattal kell még tárgyalásokat
folytatni. Az ingatlan az önkormányzat használatában van.
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2.3.4.3. Lakótelkekkel kapcsolatos feladatok
Az önkormányzat új rendezési tervével lehetıség nyílt arra, hogy új építési telkek
legyenek kialakítva az újtelepi városrész folytatásaként az Orgona utca melletti
területen. Ezen a 7,5 ha területen közel 70 db építési telek alakítható ki, melyekbıl
ténylegesen már értékesíthetı és közmővel ellátott 5 db. A városi igények alapján
biztosan állítható, hogy kis ráfordítással az Orgona utca folytatásában, a Móricz Zs.
utcára történı rácsatlakozással további 6 db építési telek biztosítható. A Viola utca
folytatásaként kialakítandó további 20 db építési telek elegendınek mutatkozik a
ciklus végéig. Itt azonban a meglévı szennyvízvezeték mellett szükséges kiépíteni az
ivóvízvezetéket, gázhálózatot, az utat, villanyt és a csapadékvízelvezetést is. A
képviselıtestület az elızı ciklusban megszüntette a térítésmentes építési telkek
adományozását, az elızıekben említett és kialakított építési telkek vételárát1.000,Ft/m2-ben határozta meg.
2.3.4.4. Egyéb önkormányzati vagyonnal történı gazdálkodás
Az önkormányzatnak nincs jelentıs számú zártkerti és külterületi mezıgazdasági
rendeltetéső ingatlana. Ezekre jellemzı, hogy elszórtan helyezkednek el, apró
területnagyságokat képviselnek, összevonásukra, egyesítésükre nincs lehetıség.
Értékesítésükre, esetlegesen cseréjükre, igény szerint haszonbérbeadásukra – az
agrárszféra jelenlegi helyzetét is figyelembe véve – csak korlátozott mértékben lehet
számítani. Ezen mezıgazdasági rendeltetéső ingatlanok hasznosítására csak az
országos helyzet gyökeres változása esetén lehet elképzelést, programot kidolgozni.
A képviselıtestület forgalomképes értékpapírjait értékesítette. A KÖZVILL Rt.
Nagykanizsa esetében a részvények nagysága évrıl évre nı és 2010-re el fogja érni az
50 mFt-ot. Az önkormányzatnak e konstrukcióval összefüggı hiteltartozása rendezését
követıen lehet döntést hozni a részvények további sorsáról.

2.3.4.5. Az önkormányzati vagyon alakulása
Az elızı évi kis mértékő emelkedés a fıösszegeknél most nem jelentkezett, 2%-os
csökkenést figyelhetünk meg vagyon alakulásánál mind eszköz, mind forrás oldalon.
Eszközök oldaláról a követelések minimális csökkenése pozitív fejlemény.
Az ingatlanok értéke az aktivált nagy arányú fejlesztéseknek köszönhetıen (vis maior,
LHH, TEKI, LEKI…) jelentısen megnıtt (103,5%). Több mint 50 millió forint
aktiválása történt meg.
A részesedések esetében viszont a felszámolás alatt álló HIP Kht. miatt jelentıs
mértékő értékcsökkenés tanúi lehetünk. Így a befektetett pénzügyi eszközök 78 milliós
értéke eliminálódott 14 millióra.
Jelentıs a fent is érintett pénzkészlet jelentıs lecsökkenése. A korábbi 23 millió
helyett, év végén 2,5 millió forint volt a pénzkészlet, de a kötelezettségeket, átfutó
egyenleget figyelembe véve negatív pénzmaradvánnyal kell számolni.
Tárgyi eszközöknél (ingatlanok), forrás oldalon a tıkeváltozásnál figyelhet meg
nagyarányú változás. Összességében 75 millióval csökkent a tıkeváltozások mértéke
az elızı évihez képest, amit követ a saját tıke alakulása is.
Forrás oldalon a fent említett tıkeváltozás mellett kiemelendı a tartalékok csökkenése.
A hosszú lejáratú hitelek emelkedése mögött a 2006-ban felvett hitelek jelennek meg.
A rövid lejáratú hitelek a fent is említett folyószámlahitel igénybevételét mutatják.
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2.3.4.6.Sásd város elmúlt idıszaki gazdálkodási mérlege
ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK

ESZKÖZÖK
2003
1
2
3
4
5
6
I.
1
2
3
4
5
6
7
8
II.
1
2
3
4
5
6
III.
1
2
3
4
5
IV.

Alapítás-átszervezés akt.ért.
Kísérleti fejl.akt.ért
Vagyoni értékő jogok
Szellemi termékek
Immat.javakra adott elıleg
Immat.javak értékhely.
IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN
Ingatlanok és kapcs.v.jogok
Gépek, berend,felszerelés
Jármővek
Tenyészállatok
Beruházások, felújítások
Ber.-ra adott elılegek
Állami készletek, tartalékok
Tárgyi eszk.értékhely.Ber.-ra adott elılegek
TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
Egyéb tartós részesedés
Tartós hit.értékpapírok
Tartósan adott kölcsönök
Hosszúlejáratú bankbetétek
Egyéb hosszú lejáratú köv.
Befektetetett pü.eszk.értékhely
BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.
Üzemeltetésre,kez..áta.eszk
Koncesszióba átadott eszk.
Vagyonkezelésbe áta.eszk.
Vagyonkezelésbe vett eszk.
Üz.kezelésbe átvett értékhely.
ÜZEMELTETÉSRE, KEZ.ÁTAD.ESZK

A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.
1
2
3
4
5/A
5/B
I.
1
2
3
4
II.

Anyagok
Befejezetlen term.,félk.term.
Növendék, hízó és egyéb állatok
Késztermékek
Áruk és közv.szolg.
Köv.fejében átv. eszk.,kész
KÉSZLETEK ÖSSZESEN
Követelések szolg.ból(vevık)
Adósok
Rövid lejáratú kölcsönök
Egyéb követelések
kölcs.t.évet köv.részl.
támogatási program elılege
tám.pr.szabálytalan kif.követelés
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN
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2004

2005

2006

706 592

0
0
54
23 791
0
0
23 845
1 464 281
23 776
479
0
1 442
0
0
0
1 489 978
72 582
2 340
1 289
0
0
0
76 211
684 148
0
0
0
0
684 148

0
0
8
5 507
0
0
5 515
1 475 610
16 434
266
0
0
0
0
0
1 492 310
74 420
2 340
1 277
0
0
0
78 037
661 705
0
0
0
0
661 705

0
0
0
3 088
0
0
3 088
1 527 941
16 921
53
0
6 000
0
0
0
1 550 915
10 786
2 340
1 171
0
0
0
14 297
647 705
0
0
0
0
647 705

2 257 915

2 274 182

2 237 567

2 216 005

664

442
0
0
0
0
0
442
11 398
22 080
922
0
0
0
0
34 400

418
0
0
0
10
0
428
1 322
15 360
982
0
0
0
0
17 664

437
0
0
0
10
0
447
1 320
14 272
1 259
0
0
0
0
16 851

115
30 772

30 887
1 427 229
16 619
692
1 442

1 445 982
70 840
2 340
1 274

74 454
706 592

664
11 097
8 000
4 858

23 955
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1 Egyéb részesedés

0

0

0

2 Forg.célú hitelvisz.értékpapírok

3

3

3

3

III. ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN

3

3

3

3

0

0

0

15 001

22 612
0

23 557
0

2 457
0

8

8

8

0

15 009

22 620

23 565

2 457

10 956
15 261

20
26 991

0
38 078

0
36 812

216

0

170

0

4 Ktgv.-en kív.aktív pénzügyi elsz
V. EGYÉB AKTÍV PÜ-ELSZ.ÖSSZESEN

26 433

0
27 011

0
38 248

0
36 812

B.) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN

66 064

84 476

79 908

56 570

2 323 979

2 358 658

2 317 475

2 272 575

1 Pénztárak,csekkek, betétkönyvek
2 Költségvetési bankszámlák
3 Elszámolási számlák
4 Idegen pénzeszközök
IV. PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN
1 Ktgv.-i aktív függı elszámol
2 Ktgv.-i aktív átfutó elszámol
3 Ktgv.-i aktív kiegyenlítı elsz.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

ÁLLOMÁNYI ÉRTÉK

FORRÁSOK
1 Induló tıke
2 Tıkeváltozások
3 Értékesítési tartalék

D.) SAJÁT TİKE ÖSSZESEN
1
2
3
4
5
I.
1
2
3
4
II.

Ktgv-i tartalék elsz.
Tárgyévi ktgv-i tartalék
Elızı évi ktgv-i tartalék
Költségv-i pénzmar.
Kiadási megtakarítás
Bevételi lemaradás
Elıirányzat-maradvány
KTGV-I TART. ÖSSZESEN
Vállalkozási tartal.elsz.
Tárgyévi váll.-i tartalék
Elızı évi váll.-i tartalék
Vállalkozási tev eredm.
Vállal.tev.kiad.megtak.
Váll.tev.bev.lemaradása
VÁLLALK.TARTALÉK ÖSSZES
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2003

2004

2005

2006

140 140
2 095 889

139 902
2 128 079

139 902
2 090 152

139 902
2 014 784

2 236 029

2 267 981

2 230 054

2 154 686

4 031
4 031

16 237
16 237

28 663
28 663

2 954
1 445
1 509

4 031
0

16 237
0

28 663
0

2 954
0

0

0

0

0
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4 031

16 237

28 663

2 954

21 800

15 000

14 950

28 253

21 800

15 000

14 950

28 253

3 000

3 000

0

30 219

3 Kötelezettség.(szállító)

10 347

11 780

1 295

7 370

- tárgyévi ktgv.-i száll.-i köt.

10 347

11 780

1 295

7 370

11 361

11 266

9 363

12 778

0
0

21
920

0
1 225

6 800

6 800

2 300

9 162

4 561

4 466

6 122

2 391

24 708

26 046

10 658

50 367

1 Ktgv-i passzív függı elsz.

8 440

7 653

7 896

7 896

2 Ktgv-i passzív átfutó elsz.
3 Ktgv-i passzív kiegy. elsz.

28 963

25 733
0

25 246
0

28 419
0

4 K-n kív.passz.kiegy.elsz.

8

8

8

0

- K.-n kívül letéti elsz.

8

8

8

0

- Nemz.tám.progr.dev.elsz.
III. EGYÉB PASSZÍV PÜ-I ELSZ.

37 411

0
33 394

0
33 150

0
36 315

F.) KÖTELEZETTSÉG ÖSSZESEN

83 919

74 440

58 758

114 935

2 323 979

2 358 658

2 317 475

2 272 575

1
2
3
4
5
6

Hosszú lejáratú kölcsönök
Tartozás fejl.c.kötv.kib.
Tartozás mők.c.kötv.kib.
Beruh.fejlesztési hitelek
Mők.célú, hosszú lej.hitelek
Egy.hosszúlej.köt.-ek
I.
HOSSZÚLEJ.KÖTELEZETTSÉGEK
1 Rövid lejár.kölcsönök
2 Rövid lejár.hitelek

4
-

t.évet követı év szállítói köt.
Egyéb rövid lejáratú köt.
váltótartozások
munkavállalókkal szembeni
költségvetéssel szembeni köt.
iparőzési adó feltöltés miatt
helyi adó túlfizetés
szabálytalan kifizetés miatt
hosszú lejár.köt.köv.év rész.
felh.kötv.köv.törl.
mők..kötv.köv.törl.
beruh.fejl.hitel köv.évi törl.
mők.hosszú lej.hitel köv.évi törl.
egyéb hosszú lejár.köt.köv.év rész.
t.évi ktgv-t terh.rövid köt.

- egyéb különféle kötelezettségek
II.

RÖVID LEJ.KÖTELEZETTSÉGEK

FORRÁSOK ÖSSZESEN
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3. A gazdasági program alapjai
3.1.

Jogszabályi háttér

Az önkormányzatok részére az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) gazdasági program
készítését írja elı. A program választási ciklusra, vagy azt meghaladó idıszakra szól
és több éves stratégiai elemeket tartalmaz. Célja, hogy helyi szinten meghatározza
azokat a célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetıségekkel
összhangban, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági adottságok figyelembevételével
az önkormányzatok kötelezı és önként vállalt feladatainak biztosítását szolgálják. A
programnak illeszkednie kell az Új Magyarország Fejlesztési Tervében meghatározott
prioritásokhoz, a regionális fejlesztési programokhoz, a kistérségi területfejlesztési
koncepcióhoz, a város stratégiai programjához, valamint a helyi településfejlesztési
koncepcióhoz.
Az Ötv. alapján a gazdasági program tartalmazza: a fejlesztési elképzeléseket, a
munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a településfejlesztési politika, az
adópolitika célkitőzéseit, a közszolgáltatások biztosítására, színvonalának növelésére
vonatkozó megoldásokat, a befektetés-támogatási politika, valamint a
városüzemeltetési politika célkitőzéseit. A gazdasági program - mint az önkormányzat
középtávú terve – tartalmazza az irányelveket az egyes évek költségvetésének
elkészítéséhez.

3.2.

Kialakításának alapjai

3.2.1. Új Magyarország Fejlesztési Terv
A 4 éves gazdasági programunk célkitőzéseinek összhangban kell állnia a különbözı
szinteken megfogalmazott célokkal, valamint a fejlesztési lehetıségekkel.
A város fejlesztésében a beruházások jelentik a gazdasági élet motorját, a fejlıdés
hosszú távú biztosítékát, kihatnak a gazdasági élet szereplıire. A hazai fejlesztés
politika legmagasabb szintő dokumentuma az Új Magyarország Fejlesztési Terv. A
fejlesztések forrásaira az Európai Unió által létrehozott Kohéziós Alap és a
Strukturális Alapok szolgálnak. A Kohéziós Alapból tagállami szinten meghatározott
közlekedési és környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztési projektek kapnak
támogatást.
Magyarország 2007 és 2013 között az EU kohéziós politikája keretében 2004-es
árakon számolva 22,4 milliárd euró fejlesztési forrásra jogosult, melyet a hazai
társfinanszírozás és magántıke is kiegészít. Az egyes operatív programokhoz 15 %-os
hazai kormányzati társfinanszírozás társul.
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Az Új Magyarország Fejlesztési Terv a 2007 és 2010 közötti idıszakra az alábbi
prioritásokat és a hozzájuk rendelt operatív programokat tartalmazza:
PRIORITÁSOK

FORRÁS

2007.

2008.

2009.

2010.

euró, 2004-es árak (265,-Ft/euró), kötelezettségvállalás
1. Gazdaságfejlesztés
Operatív Program:
ERFA
314 869 297 299 641 388 279 915 605 284 319 956
Gazdaságfejlesztés OP
KA+ERFA
339 524 348 548 182 654 775 090 379 913 704 167
2. Közlekedésfejlesztés
Operatív Program:
KA
196 856 762 412 414 849 648 260 346 784 878 518
Közlekedés OP
ERFA
142 667 585 135 767 805 126 830 033 128 825 649
3. Társadalmi megújulás
Operatív Programok:
Társadalmi megújulás OP
ESZA
499 426 622 455 543 165 406 086 485 386 528 952
Társadalmi
ERFA
251 766 327 239 590 244 223 817 705 227 339 380
infrastruktúraOP
4. Környezeti és energetikai fejlesztés
Operatív Program:
Környezet és energia OP
KA+ERFA
182 398 050 323 629 199 477 654 470 569 448 873
KA
131 237 842 274 943 233 432 173 564 523 252 346
ERFA
51 160 209
48 685 966
45 480 906
46 196 528
5. Területfejlesztés
Operatív Program:
ERFA
84.796.360
80.695.385
75.383.102
76.569.223
Dél-dunántúli OP
6. Államreform
Operatív Programok:
Államreform OP
ESZA
25 826 724
22 445 955
18 864 917
16 358 283
Elektronikus közigazg. OP ERFA
110 181 117
85 044 101
59 900 404
34 792 550
Az Új Magyarország fejlesztési Terv koordinációja és kommunikációja
Operatív Program:
ERFA
44 321 830
42 178 310
39 401 657
40 021 625
Végrehajtás OP

(Magyar Közlöny 132. szám, 2006.október 30.)
Az operatív programokra az önkormányzat direkt módon pályázhat, a prioritások nagy
része Sásd vonatkozásában is megcélzott. Az EU-s források elnyerése jelentheti a
megvalósítandó beruházások legjelentısebb volumenét. Elsıdleges szempontnak kell
azonban tekinteni Sásd közép, ill. hosszú távú céljait, a pályázatoknak összhangban
kell lenni a gazdasági programmal és a városrendezési tervvel.

3.3.
-

Általános alapelvek

az önkormányzat fejlesztési céljainak összhangban kell állnia az állami strukturális
reformokkal,
az EU-s fejlesztési pályázatok ésszerő felhasználása érdekében Sásd fejlesztési
szempontjait tervszerően és tudatosan figyelembe kell venni,
pénzügyileg biztosítani kell a pályázatokhoz szükséges önrészt,
a város mőködıképességét fenn kell tartani, a kötelezı és az önként vállalt
feladatainkat el kell látni,
a mőködési bevételek fedezzék a mőködési kiadásokat,
hitel igénybevétele kizárólag fejlesztési célra történhet,
a folyószámla hitel az átmeneti likviditási nehézségekre felhasználható,
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a vagyonértékesítés bevétele csak fejlesztési, beruházási célra, illetve vagyonszerkezet
átalakítására használható, vagyonfelélésre ne kerüljön sor,
a helyi adóbevételek növelését elsısorban a kintlévıségek hatékonyabb behajtásával
kívánjuk elérni,
a feladatok között elsıdlegességet élvezzen az intézményhálózat mőködtetése és a
városüzemeltetési tevékenység,
a kiemelt területek határozott fejlesztése: kistérségi integrált oktatási rendszer
kialakítása, belvárosi területek rekonstrukciója, városüzemeltetés színvonalának
emelése, turizmus, sport fellendítése, úthálózat fejlesztése, városi temetı bıvítése,
ivóvíz-minıség javítás új vízbázisra téréssel,
a kommunális infrastruktúra hiányzó elemeinek megépítése, a meglévık felújítása
(szennyvízcsatorna-hálózat, csapadékvíz elvezetés, út- és járdafelújítás, kerékpárutak a
66-os és 611-es fıútvonalak mentén)
a folyamatban lévı beruházásokat be kell fejezni,
új beruházások között elsıbbséget élveznek a központi, vagy más forrásokból
támogatott beruházások, valamint a magántıke bevonásával megvalósítható
konstrukciók,
ipari park bıvítéséhez szükséges területek kijelölése, a betelepülı vállalkozások
támogatása céljából az infrastruktúra kiépítése,
olyan korszerő, környezetbarát és magas hatékonyságú technológiák telepítésének
ösztönzése, amely egyrészt az új vállalkozások, másrészt a már mőködı, de
korszerőtlen, vagy városszerkezetileg zavaró elhelyezkedéső tevékenységek helyzetbe
hozását erısítik,
a pályáztatások során – azonos feltételek esetén – a sásdi vállalkozó, vagy vállalkozás
kapjon elsıbbséget,
a beruházási és egyéb pályázatok során elsıdleges szempont legyen, hogy a pályázati
cél szorosan illeszkedjen Sásd fejlesztési koncepciójához,
a környezetvédelmet és az egészségvédelmet szolgáló pályázatok, projektek kiemelt
kezelése
külsı kapcsolatok ápolása, további bıvítése, ehhez uniós források rendelése,
az idegenforgalom fellendítése érdekében különbözı vendégcsalogató, több napos,
esetenként több települést összekapcsoló programok megszervezése,
a város intézményhálózatának felkészítése az elektronikus önkormányzat
megvalósítására,
a sportélet fellendítése, városi bajnokságok, ifjúsági kupák megrendezése, a
szabadidı-, és tömegsport erısítése,
a közbiztonság további fejlesztése, a városi rendırırs korszerőbb épületben történı
elhelyezése, a polgárırség támogatása,
a társadalmi és civil szervezetekkel, kisebbségi önkormányzatokkal a kölcsönös
informáltság erısítése, feladat-ellátási megállapodások szükség szerinti kiterjesztése,
további jó munkakapcsolat és eredményes párbeszéd folytatása.

3.4.

Általános célok

• Humán erıforrás fejlesztés általános céljai:
- Minıségi képzés fejlesztése, új irányok a középiskolai szakképzésben,
- Tudatos képzés, a piaci viszonyoknak megfelelı végzettség biztosítása
- Felnıttképzés támogatása
- Középiskola és a gazdasági szervezetek együttmőködésének javítása
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Akkreditált szakképzési rendszer fokozott támogatása
Alulképzettség csökkentése a lakosság körében
A lakosság térségi kötıdésének erısítése (helytörténet, helyi kultúra, hagyományok)
A város kulturális központtá fejlesztése (kiállítóközpontok, galériák, fesztiválok,
rendezvények, Pécs-EKF projekthez kapcsolódás)

• Mőködı és fejlıdı gazdaság általános céljai:
- Sásd földrajzi helyzetébıl adódó már meglévı infrastruktúrára alapozott gazdasági
potenciáljának kiaknázása
- Környezetvédelmi ipar fejlesztési lehetısége
- Logisztikai iparágak fejlesztése, a vasutat és a közúti közlekedést alapul véve
- Kis és középvállalkozások segítése (támogatások, információk, pályázatok)
- Turisztikai és gazdasági vonzerık fejlesztése és térségi összekapcsolása
- Infrastruktúra fejlesztése
• Városi szolgáltatások fejlesztése:
- Kistérségi szerepkörbıl eredı szolgáltatási jellegő tevékenység fejlesztése a lakosság
és a kistérségi környezet jobb kiszolgálása érdekében
- Modern ügyfélszolgálati rendszer bevezetése, e-önkormányzat kialakítása kistérségi
szintre bıvítve
- Kistérségi ellátó szervezetek (államigazgatási, ágazati, gazdasági) letelepedésének
ösztönzése
- A lakosságot érintı mindennapi szolgáltatások folyamatos fejlesztése
(tömegközlekedés, hírközlési rendszerek, parkok tisztasága, szemétszállítás stb.)
- A lakásszükségletek megfelelı színvonalú kielégítése, a lakáspolitika összekapcsolása
a város szociális igényeivel
• A környezet védelme általános céljai:
- A stratégia központi eleme az „élhetı város” céljának elérése
- Tudatosítani kell a lakosságban a környezeti értékek fontosságát és védelmét
- A vállalkozásokkal szemben a környezetvédelmi elıírások betartásának biztosítása

3.5.

Sásd településfejlesztési koncepciója

Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény
értelmében Sásd Város Önkormányzatának Képviselıtestülete az alábbi lényeges
elemekkel fogadta el 2003. 09. 18.-án rendeletben településfejlesztési koncepcióját:
3.5.1. Lakóterületek fejlesztése
A lakóterületek kismértékő növelése kívánatos, az újonnan kialakítandó területeken
elsısorban családi házas beépítéső övezetekkel. A meglévı, de még nem
közmővesített Orgona utcai telekosztások felülvizsgálandók új lakövezet jelölendı ki
a város keleti oldalán, a Móricz Zsigmond utcával párhuzamos új utca nyitásával. Az
új utca keleti oldalán, a külterülettel határosan nagy, 2000 m2-es telek kiosztása
javasolt, mely ingatlanon nagyobb jármővek, mezıgazdasági gépek elhelyezése is
lehetséges.
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Lakóövezetként jelölendı ki az Anna utca folytatása a hörnyéki átkötı út felé. A már
beépített lakóterületeknél szorgalmazni kell a foghíjtelkek beépítését, különösen a
Szent Imre út mentén.
3.5.2. Intézményterületek
A város központjában a kistérséget is ellátó közigazgatási, kereskedelmi, szolgáltató
intézményeket és területeiket kívánatos korszerősíteni.
A Szent Imre utca és a Rákóczi utca mentén ösztönözni kell az összefüggı
intézményterület kialakítását, megtartva a kisvárosi jelleget.
Fejlesztendı központként alakítandó ki a könyvtár, mővelıdési ház, középiskola
körzete, a könyvtár melletti önkormányzati ingatlan bevonásával.
Fokozatosan intézményterületté kall átalakítani a fıútvonal mellett elhelyezkedı, a
Sásdi Agro Rt. tulajdonát képezı Szent Imre úti ingatlant.
A hörnyéki temetı bıvítése déli irányban tervezett. A bıvítést a ciklus végéig elı kell
készíteni és az alsó szinten (I. ütem) meg is kell valósítani.
3.5.3. Ipar
A város hosszú távú fejlıdése az ipari park hasznosítását igényli. Helyét az elızetes
tanulmányok, vizsgálatok eredményeképp a várostól délre, a 66-os út mentén jelölte
ki a város önkormányzata, a közmővek egy része már kiépített.
Az ipari parkban a megyei programmal összhangban
fejlett technológiájú
feldolgozóipari üzemek, logisztikai központok létesítése javasolt.
Kisebb, környezetbarát üzemek a Vázsnoki úttól északra fekvı ipari területen is
telepíthetık, ez utóbbi korlátozott bıvítésével, illetve keleti irányú feltárásával.
3.5.4. Közlekedés
A legfıbb közúti változásokat az országos tervek határozzák meg, melyek beépítése a
hosszú távú fejlesztési tervekbe mindenképpen indokolt.
A közúti közlekedés legfontosabb eleme a várost elkerülı M65 út, mely a Baranyacsatorna mentén tervezett. A hosszú távra szóló szerkezeti tervben indokolt az út
kialakításához szükséges építési terület, valamint védıterület kijelölése oly módon,
hogy a nyomvonal Sásd-Felsıegerszeg ipari parkját ne vágja ketté. Ezért a várostól
délre esı szakaszon a nyomvonalat az ipari park és a Baranya-csatorna közötti
szakaszra kel áttenni. A dombóvár felé vezetı út a várost az északi oldalon kerüli
meg.
3.5.5. Csapadékvíz elvezetés
A belvárosban törekedni kel a zárt rendszerő csapadékvíz elvezetésre, melynek
befogadója a Baranya-csatorna, illetve a Gödrei vízfolyás. Megoldandó a lakóterületek
biztonságos csapadékvíz elvezetése.
A város környezetvédelmi programja – mely igazodik a megye programjához – 1998.
évben került elfogadásra, az ehhez kapcsolódó hulladékgazdálkodási programot a
Mecsek-Dráva térségi hulladékgazdálkodási program keretében készítettek el, a
képviselıtestület 2004-ben hagyta jóvá. Felülvizsgálata folyamatban van.
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4. Szakterületenkénti értékelés és célkitőzések

4.1. Települési önkormányzat felépítése, mőködése
A települési önkormányzat jogi személy, feladatait és hatáskörét a képviselıtestület
látja el. Az önkormányzatot a polgármester képviseli. A 2006. évi önkormányzati
választáson megválasztott képviselıtestület tagjainak száma a polgármesterrel együtt –
12 fı, a testületben 2 párt, az MSZP és az SZDSZ képviselteti magát.
A képviselıtestület a döntéseinek elıkészítésére, a döntések végrehajtásának
szervezésére és ellenırzésére állandó bizottságokat hozott létre.
Állandó bizottságok: Kulturális, Közoktatási és Sport Bizottság, Pénzügyi Bizottság,
Városrendezési és Fejlesztési Bizottság, Ügyrendi Bizottság és Népjóléti Bizottság.
Képviselıtestület általában éves munkaterv szerint mőködik, ülései nyilvánosak,
évente legalább egy alkalommal közmeghallgatást tart.
A polgármesteri hivatal dolgozói látják el – a képviselıtestületek megállapodása
alapján – Felsıegerszeg, Mezıd, Palé, Varga és Vázsnok községek, valamint Palé
községben a Cigány, Varga községben a Cigány, Vázsnok községben a Cigány és
Sásd városban a Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzatok közigazgatási irányú
feladatait is.
A Polgármesteri Hivatal (jegyzı), mint körzetközponti székhely település hivatala
ellátja a kistérségi települések vonatkozásában az okmányirodai, gyámhivatali és
építésigazgatási feladatokat.
A hivatal mőködésének tárgyi feltételei fokozatosan javulnak az utóbbi években,
folyamatosan újítjuk a gépállományt, fejlesztjük és bıvítjük a programokat. A
jelenlegi elvárásoknak a személyi állomány megfelel. A köztisztviselık az elıirt
végzettségek mellett további – a munka színvonalát növelı – szakképesítésekkel is
rendelkeznek. A nyelvismeretnek a jövıben egyre nagyobb jelentısége lesz. A
kisvárosi, körzetközponti közigazgatási modell kiépítése további anyagi
erıfeszítéseket igényelnek a fenntartó önkormányzatoktól.
A képviselıtestület nagy hangsúlyt helyez a mőködés nyilvánosságának további
biztosítására, ennek érdekében SZMSZ-ét módosítva kötelezıen elıírja hivatalos
honlap mőködtetését és a testületi anyagok, jegyzıkönyvek döntések honlapon történı
közzétételét. Ezen felül a Mővelıdési Központ és Könyvtárban a jegyzıkönyvek egy
példányát is el kell helyezni. Nagy jelentıségő az is, hogy a költségvetés elfogadása
mindig többfordulós, ahol legalább egyszer közmeghallgatás keretében a lakosság
elıtt is ismertetni kell az elızı évi költségvetési gazdálkodás fıbb mutatóit és a
tárgyévi költségvetési tervezetet. A nyilvánosság keretében az SZMSZ-ében elıírta,
hogy parlamenti pártok városban mőködı alapszervezeteinek vezetıit a nyilvános
testületi ülésekre meghívják (MSZP, FIDESZ, SZDSZ).
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4.2. Intézményrendszer helyzete, célkitőzések
4.2.1. Egészségügyi alapellátás
Az önkormányzat az egészségügyi alapellátásról vállalkozások útján gondoskodik.
1992. óta fokozatosan történt a praxisok, az ingatlanok és az eszközök privatizálása.
Jelenleg egy gyermekorvosi és 3 háziorvosi szolgálat, 1 központi ügyeleti szolgálat, 3
fogorvosi szolgálat és 2 védınıi szolgálat biztosítja az önkormányzattal kötött
szerzıdés alapján, területi ellátási kötelezettséggel az alapellátási feladatokat. Közülük
egy fogorvos és a védınık mőködnek önkormányzati ingatlanban. Az eszközöket a
szolgálatok egy része térítés nélkül kapta tulajdonba (elértéktelenedett, régi
felszerelések és orvosi eszközök), míg 2 fogorvos megvásárolta a nagyobb értékő
eszközöket. A viszonylag újabb beszerzéső vagy nagy értékő néhány eszköz (EKG,
defibrillátor, holter vérnyomásmérı stb.) maradt, melyeket 2 háziorvosi szolgála
használ, illetıleg a védınıi szolgálat eszközeinek átadásáról nem esett még szó, mivel
ık csupán 2 éve kerültek vállalkozásba és eszközeik igen kis értéket képviselnek.
Az egészségügyi vállalkozások közül egyedül a központi ügyeleti szolgálat részesül
támogatásban, méghozzá szerzıdésben vállalt rendszeres támogatásban a kistérség
valamennyi önkormányzatától.
Az önkormányzati tulajdonban lévı egészségügyi létesítmények közül a fogorvosi
rendelı felújítására került sor az elmúlt évben, az épületen belül áthelyezése folytán. A
kistérségi átadott pénzeszközön felül 750 ezer Ft-ot költött rá az önkormányzat. A
védınıi tanácsadó burkolatcseréjére került sor 2001-ben, a vizesblokk felújítása
azonban elmaradt, ezt a vállalkozók maguk végezték el a közelmúltban.
Az Egészségház épületegyüttes csatornarendszerre történı rákötése tovább nem
halogatható feladat. Ezen túl meg kell oldani az egészségügyi létesítményeink
akadálymentesítését is, legkésıbb 2008-ban.
4.2.2. Szociális ellátás
Évrıl-évre egyre nagyobb összegeket emészt fel az alapvetı szociális ellátások
biztosítása. Nıttek az egy ellátottra jutó kiadások is, de emelkedett a rászoruló
családok száma is.
Pénzbeli és természetbeni ellátások alakulása
Ellátás fajtája

2004.
Össze fı
g
(e
Ft)
szociális 10.763 60

Rendszeres
segély
Idıskorúak járadéka
Ápolási díj
Átmeneti segély
Lakásfenntartási
támogatás
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4.303
1.025
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1
18
13
5
28

2005.
összeg fı

2006.
összeg

fı

2007. I. n.év
összeg
fı

12.95
2
59
5.536
1.167

67

15.846

66

3.942

52

1
21
19
1
98

150
9.840
1.435

2
27
20
7
13
3

39
1.710
901

3
17
16
9
11
0

3.534
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13.123

21
4

12.88
7

20
1

xxxxxxxxx
x

12
7

xxxxxxxxx
x

13
5

880

12
0

575

86

611

73

40

5

31.027

36.71
0

33.476

8.114

A személyes gondoskodást nyújtó szociális, illetıleg gyermekvédelmi ellátások terén
komoly elmaradásaink vannak. 2004. óta kötelezı alapellátási feladatként mőködnie
kellene az idısek számára a nappali ellátásnak. Ez a házi segítségnyújtásra épülı
alapvetı szolgáltatás volna hivatott biztosítani a még otthonában/ lakóhelyén
gondozható idıs emberek napközbeni ellátását, hogy minél késıbb kelljen megszokott
környezetébıl kiszakítani és idısotthonban elhelyezni a rászorulót. Jelenleg a
valamennyi önkormányzat által kötelezıen biztosítandó étkeztetést és házi
segítségnyújtást, valamint a 2000 fı felett szintén kötelezı családsegítést látja el az
önkormányzat, illetıleg a kistérségi társulás a jelzırendszeres házi segítségnyújtást.
Az étkeztetésrıl a TOT keretében intézményfenntartó társulás útján 6 kistelepüléssel
közösen, a házi segítségnyújtásról pedig a közös intézmény (Családsegítı Szolgálat)
önálló szakmai egysége útján gondoskodik a város.
A gyermekvédelmi gondoskodás szolgáltatás-rendszere is hiányos. 27 település a
fenntartója a Családsegítı Szolgálat intézményünknek, amelynek a legkiépültebb
szakmai egysége a gyermekjóléti szolgálat. 3 családgondozóval, 3 körzetben 22
településen látják el feladatukat. Sajnos mivel igen magas az egy családgondozóra jutó
gondozott gyermekek és az aprófalvak miatt a települések száma, gyakran éppen a
sásdi feladatellátás kerül hátrányba. A gyermekek napközbeni ellátása is hiányos,
különösen megoldatlan a 3 év alatti gyermekek elhelyezése, mivel a településen
bölcsıde nem mőködik, illetıleg az oktatási intézmények (nyári) zárása esetén a
gyermekek felügyelete. Szintén hiányzik a helyettes szülıi ellátórendszer kiépítése.
4.2.3. Óvodai nevelés
Az új óvoda 1978-ban épült, a település központjában elhelyezkedı, összkomfortos,
földszintes épület, 125 gyermek befogadására alkalmas, öt csoporttal mőködik hét
önkormányzat közös fenntartásában. Az utóbbi években a demográfiai változások
miatt a gyermeklétszám folyamatosan csökkent, ezért az eredetileg hat csoportba járó
gyermeklétszám csökkent és ez év szeptemberétıl már csak négy csoport fog az
óvodában mőködni kilenc fıállású óvodapedagógussal és négy dadával.
A termek nagysága, berendezése megfelelıen szolgálja a gyermekek kényelmét,
harmonikus fejlıdését. Tornaterme alkalmas a közös óvodai programok
megvalósítására is. Önálló fızıkonyhával rendelkezik, mely 200 adagos. Az épület
felújítása, főtéskorszerősítése, nyílászárók cseréje, a konyha korszerősítése részben
megtörtént. Az épület felszereltsége felújításra, korszerősítésre szorul, továbbá EU-s
szabványnak megfelelı udvari játszótér kialakítása is feladatként jelentkezik. Az
óvodában német nemzetiségi nyelvoktatás is folyik. Az épületet alkalmassá kell tenni
arra is, hogy a jövıben a lakossági igényként felmerülı bölcsıde kialakítására is
megfelelı legyen.

7370 Sásd Rákóczi u. 41.

http:// www.sasd.hu

Készítette: Székely Szilárd

Sásd Város Gazdasági Programja 2007-2010

21.oldal

4.2.4. Általános iskolai oktatás
A sásdi általános iskola 208 éves múltra tekint vissza. 1796-ban a lerombolt templom
felújításakor a plébániával együtt költözött át az iskola Vázsnokról Sásdra. 1810-ben
építettek új iskolát, 1955-ben elkészült az egyemeletes épület. 1971-ben a kétemeletes,
lapos tetıs épület átadására került sor. Benne felsıs osztályok, tornaterem, orvosi
szoba, könyvtár, kémia elıadó, tanári szoba valamint az iskolavezetés irodái kaptak
helyet. 1977-ben kezdte meg mőködését a zeneiskolai tagozat, amely 1991-ben önálló
intézmény lett. 1991-ben elkészült a legújabb szárny, 8 újabb tanteremmel, biológia
elıadóval, aulával, stúdióval. Ekkor az iskola tanulói létszáma meghaladta a hatszáz
fıt. Jelenleg az iskolát a Települések Oktatási Társulásán keresztül a sásdi mikrotérség
hét települési önkormányzata (Sásd, Felsıegerszeg, Mezıd, Oroszló, Palé, Varga,
Vázsnok) tartja fent. Az iskola mőködési területe a társuláson kívül külön
megállapodás alapján kiterjed Bodolyabér, Magyarhertelend, Tarrós községekre is, de
8 körön kívüli településrıl is járnak ide gyerekek.
Jelenleg (2006/2007-es tanév) az általános iskolának az alsó tagozaton 8
tanulócsoportban 169, a felsı tagozaton 9 tanulócsoportban 211 tanulója van. Rajtuk
kívül 3 összevont tanulócsoportban a gyógypedagógiai tagozaton 24 speciális nevelési
igényő tanuló nevelése történik, így a teljes tanulói létszám meghaladja a négyszáz fıt.
Az általános iskolában 4 iskolaotthonos osztály (96 tanulóval), három napközis
csoport (53 fıvel), valamint 65 fıvel tanulószobai foglalkozások mőködnek. Az
iskolában már az 1. osztálytól oktatnak német nemzetiségi nyelvet heti 5 órában,
melyet jelenleg 220 gyerek tanul. Minden tanévben legalább egy nemzetiségi osztály
is indul. Emellett 92 tanuló elsı idegen nyelvként angolt tanul. Az oktatási
tevékenységen túl a diákok szabadidejének hasznos és sokszínő eltöltéséhez
rengetegféle szakköri tevékenységet kínál az iskola az érdeklıdık számára:
Alsó tagozat
Felsı tagozat
Origami
Számítástechnika
Néptánc
Néptánc
Labdarúgás
Labdarúgás
Rajz
Rajz
Atlétika
Atlétika fiú, lány
Énekkar
Énekkar
Madármegfigyelı
Középiskolai elıkészítık
Versmondó, színjátszó Nyelvi társalgás
Kézmőves
Az iskola a hátrányban lévı tanulók felzárkóztatását a képesség-kibontakoztató és
integrációs felkészítések keretében a szülıvel egyeztetve, külön program szerint végzi,
ezen kívül rendszeresen matematika és magyar korrepetálásokat, egyéni
képességfejlesztı órákat szervez a lemaradások pótlására.
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás megalakulásakor felvállalta a Közoktatási
törvény szerinti egyes pedagógiai szakszolgálati feladatok közül a logopédiai ellátás,
valamint a gyógytestnevelés kistérségi szintő szervezését. A társulás e feladatát a
fenntartóval kötött megállapodás alapján a sásdi általános iskola útján látja el. Az
induláskor, illetve a minisztérium által rendelkezésre bocsátott ösztönzı támogatásból
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sikerült létrehozni egy elkülönült szakmai egységet (külön épületrész) és biztosítani az
ehhez szükséges tárgyi feltételeket.
A kistérségi feladatellátás keretében megvalósul a feladatok mikrotérségi szintő
szervezése (a szakszolgálat 2-2 logopédusa és gyógytestnevelıje kijár a kistérség
további három iskolájába).
Az általános iskola épületegyüttese fokozatosan megújul és korszerősödik. További
gondokat jelent viszont a 400 adagos konyha melletti ebédlı és kiszolgáló helyiség
erısen elhasználódott, leromlott állaga, melynek következtében felújítása helyett új
épületrész építése indokolt. Ugyancsak felújításra szorul ezen épületrész Szent Imre
utca felöli oldala (kistornaterem), és a jelenleg „Keszler kocsmaként” mőködı
épületrész oktatási célokra történı kialakítása, felújítása. Ezen felül folytatni kell a
nyílászárók cseréjét, szaktantermek kialakítását, a tárgyi eszközök korszerősítését és
az oktatási eszközök, szemléltetı eszközök bıvítését, korszerősítését. Indokolt az
általános iskolai udvar területének bıvítése is. Az épületegyüttes jelenlegi funkcióinak
felülvizsgálatával megoldandó az oktatási integráció keretében a Mővelıdési Ház
épületében mőködı Zeneiskola általános iskolai épületbe történı áthelyezése is.
4.2.5. Zeneiskolai oktatás
Az önkormányzat nem kötelezı feladatként felvállalta az alapfokú mővészeti oktatás
keretében a zeneoktatást. A zeneiskola 1991-ben jött létre, mint önálló intézmény,
amelyben jelenleg 11 tanár oktat. A zeneiskola a környezı településekrıl is fogad
diákokat, Baranyajenın kihelyezett tagozat is mőködik. A tanulói létszám 160-180 fı
között alakul. A tanszakok száma 13. A tanszakok közül kiemelkedık a fúvósok és
vonósok. Egyik feladata az intézménynek a város fenntartásában mőködı ifjúsági
fúvószenekarban a folyamatos utánpótlás, valamint a szükséges hangszerek biztosítása
is. A tervezett oktatási intézményi integráció révén az intézmény önálló jogi státuszát
elveszíti és szakmai önállósága fenntartása mellett betagozódik az új integrált oktatási
intézménybe. A zeneiskola alapítója az önkormányzat, de fenntartásában
tanulólétszám arányosan részt vesznek a mikrokörzethez tartozó környezı települések
is (Felsıegerszeg, Mezıd, Oroszló, Palé, Varga és Vázsnok).

4.2.6. Középiskolai oktatás
Sásd város 1996-ig nem rendelkezett középiskolával. Középfokú oktatással egyedül a
komlói 501. sz. Szakmunkásképzı Intézet Kihelyezett Tagozata foglalkozott. (A
tanulólétszám csökkenésével 1999-ben megszőnt.). A város vezetése szívügyének
tekintette, hogy a városban térségi feladatokat ellátó középfokú oktatási intézmény
létesüljön, amely csökkentené a munkanélküliség arányait, megállítaná a fiatalok
elvándorlását, ugyanakkor elısegítené a falusi turizmus fellendülését, valamint a
vendéglátó-ipari szolgáltatások színvonalának emelkedését.
2000. februárjában elkészült a tankonyha, 2002. márciusában átadásra került a
tanétterem is. A 2002/2003. tanévben Phare és OM támogatással a hátrányos helyzető,
elsısorban roma fiatalok felzárkóztatását célzó programot hajtott végre. A 2003/2004.
tanévre az iskola infrastrukturális ellátottsága bıvült egy informatika
szaktanteremmel.
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Az egykori hivatali helyiségekbıl kialakított tantermekben jelenleg csaknem 130 diák
sajátítja el a közismereti és szakmai tantárgyak tananyagát, és készül fel a felnıtt
életre, bár épület befogadóképessége megengedné 200 fı képzését is.
Az épület 1914-ben épült fel. A következı évtizedekben a Sásdi Királyi Járásbíróság
impozáns székhelyeként szolgált. (1919-ben néhány hónapig a Baranya megyei
direktórium mőködött itt.) Az épület alapterülete 546, 67 m2. A járásbíróság 1979-ben
megszőnt a közigazgatási területátszervezés eredményeképpen
Az intézményben folytatható képzési formák:
alapképzés (9-10. osztály) a következı pályaorientációs és szakmai alapozó
tantárgyakkal:
- gasztronómiai alapgyakorlat,
- gazdasági környezetünk,
- vendéglátás általános ismerete,
- kommunikáció és viselkedéskultúra,
vendéglátó-ipari szakközépiskolai képzés (9-12. évfolyam) a következı szakmai
orientációs és szakmacsoportos alapozó tantárgyakkal:
- élelmiszerismeret,
- gasztronómiai alapismeretek,
- gazdasági környezetünk,
- viselkedéskultúra és kommunikáció,
- vendéglátás ismerete,
- turizmus ismerete,
- szállodaismeret,
- marketing,
- alapozó gyakorlat,
- italismeret,
- idegenforgalmi ismeretek,
- környezetvédelem,
- életvitel és háztartástan,
vendéglátóipari szakiskolai képzés (11-12-13. évfolyam) a következı szakmai
vizsgára felkészítı tantárgyakkal:
- informatika,
- vendéglátó-gazdálkodási és vállalkozási alapismeretek,
- idegenforgalmi ismeretek,
- szakmai német nyelv,
- élelmiszerismeret.
33782602 szakács
- ételkészítési ismeretek
- ételkészítési gyakorlatok
33782201 pincér
- italismeret
- pincér gyakorlatok
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33782601 cukrász*
33782202 vendéglátó-technikus*
31782201 falusi vendéglátó vendéglátó-technikus képzés*
33782202 vendéglátó eladó*
Megjegyzés: A csillaggal jelölt képzési formák jelenleg nem mőködnek, de igény szerint
beindíthatók.

Jelenleg középiskolában csak német nyelv oktatása folyik idegen nyelvként, de
közoktatási törvény elıírásainak megfelelıen a közeljövıben tervezik az angol
nyelvoktatás beindítását. A szakmai gyakorlati képzés során a tanulók széleskörő
munka-, baleset-, tőz-, és vagyonvédelmi oktatásban is részesülnek. A kihelyezett
szakmai gyakorlatok a környék színvonalas vendéglátóipari egységeiben folynak:
Puchner Kastélyszálló Bikal, Danubius Pécsi Szállodák Zrt., Palatinus Hotel Pécs,
Minaret Étterem Pécs, Hunguest Hotel Kikelet Pécs, Hotel Dombóvár.
Tárgyi feltételek
Jelenleg az intézmény összesen 13 helyiséggel és az állományi létszámnak
megfelelı mennyiségő mellékhelyiséggel rendelkezik. A nyelvi oktatás
hatékonyságához szükséges csoportbontásokat megoldhatók, mert a szakképzı
évfolyamokon tanulók felváltva kihelyezett gyakorlaton vannak. Néhány évvel
ezelıtt megkezdıdött a szaktantermi rendszer kialakítása. Az egyes tantárgyakhoz
szükséges speciális eszközök és berendezések beszerzésének finanszírozása csak
pályázati forrásból oldható meg. Pl.: a kémia tantárgy eszközellátottsága jónak
mondható, de az eszközök használata – mivel nincs az elıírásoknak megfelelı
(folyóvízzel, szellızı-berendezéssel, kézmosási lehetıséggel ellátott) terem – nem
lehetséges.
A tanulók
Jelenleg az intézményben 8 osztályban történik oktatás, ebbıl négyben
szakközépiskolai, négyben szakiskolai képzés folyik. A szakképzés struktúrájának
átalakítása következtében a 2008/2009-es tanévtıl a szakiskolai tagozaton 13.
évfolyam is mőködik.
Az iskolába a 2006/2007-es tanévben összesen 123 tanuló (ebbıl 52 fı
szakközépiskolai tagozaton, 71 fı szakiskolai tagozaton) iratkozott be. A létszám
75,6 %-át nem a helybeli, hanem vidékrıl naponta bejárók alkotják. Sásd és térsége
az ország leghátrányosabb helyzető, leszakadó kistérségei közé tartozik, ezért ennek
az iskolának fontos szerepe van abban, hogy a középfokú oktatással kitörési
lehetıséget nyújtson, esélyt adjon a szociális felemelkedésre.
4.2.7. Kultúra
Jelenlegi strukturális formájában 1991-ben hozták létre a Mővelıdési Központ és
Könyvtárat az egykori pártbizottság épületében. Az épületen különösebb
átalakításokat az új funkció számára nem végeztek.
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Az összevont intézményben továbbra is feladat a kiadványszerkesztés (Sásd és
Vidéke kulturális havilap), a közel 50.000-es könyvtári állomány mőködtetése,
hangzó dokumentumokkal, folyóirat-kölcsönzéssel, könyvtárközi kölcsönzéssel,
CD- és videó dokumentumok használatával. Továbbra is ellátja a mővelıdési
tevékenységgel
járó
feladatokat
(szakkörök,
klubok
mőködtetését,
színházlátogatások, kirándulások szervezését, szabadtéri- állami és helyi
rendezvények, bálok szervezését, évenként összehívja Sásd Barátainak Körét.
Koordinálja a város testvér-településeivel fenntartott kulturális kapcsolatot, irányítja
az amatır mővészeti csoportok fellépéseit, valamint számos könyvtári és
helyismereti kiállítással biztosítja Sásd kulturális életét.
2004. november 30. napjával alakult meg a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás. A
három megye (Somogy, Tolna, Baranya) határán fekvı, különbözı tájegységeket
összefogó kistérség központja, a hegyháti járás egykori székhelye Sásd város lett.
Önként vállalt feladat a kistérségben a kistérségi könyvtárak (mozgókönyvtári
hálózat) mőködtetése, miután a 27-bıl 17 településen nem volt könyvtári
szolgáltatás. 2005 óta a szolgáltatás egyik székhelye a Sásdi Mővelıdési Központ és
Könyvtár lett, akkor 16, ma már 20 település választja az általunk nyújtott kistérségi
könyvtári ellátást.
4.2.8. Sport
Sásdon 1986-ban alakult meg az egyesület Sásd Városi Sportkör néven. Jelenleg
mintegy 150 taggal mőködik, melyek 6 az alább felsorolt szakosztályba tagozódtak
be: futball, asztalitenisz, tenisz, tömegsport, autósport és küzdısport.
Az egyesület szakosztályai a bajnokságokon kívül több versenyt is szerveznek a
meglévı sportlétesítményekben. Hagyományosan évente rendez a sportkör kispályás
futball és asztalitenisz kupát, melyen legtöbbször részt vesznek a környékbeli,
kistérségi, sıt megyei amatır, félprofi és profi játékosok is. A többi szakosztály még
nincs olyan szinten, hogy versenyeket rendezzen, egyedül a küzdısportot őzık
szerezték be önerıbıl azokat az eszközöket, melyek alkalmasak egy verseny
rendezésére. Egyedüli problémát az okozza, hogy nincs olyan fedett létesítmény a
városban, illetve a kistérségben, ahol ezeken a rendezvényeken nagyobb közönség is
részt vehetne.
Létesítmények
Az iskolának van egy kosárlabda pálya mérető tornaterme, de a pálya körül nézıtér
nem található. A létesítmény elsısorban az iskolai testnevelést és a diáksportköri
munkát szolgálja. A városi sportkör szakosztályai közül itt tartják edzéseiket és
versenyeiket az asztaliteniszezık, illetve a futballisták az erınléti edzéseiket, évente
kb. 10 alkalommal. A terem funkciója, elhelyezkedése (az iskola épületében),
méretei és kiszolgáló létesítményei nem teszik lehetıvé, hogy szélesebb körben
tömegsport és egyéb rendezvény célokat szolgáljon.
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Az iskola épülete mellett található a régi tornaterem (tornaszoba). Ezt használják a
küzdısportosok, de a feltételek itt még rosszabbak, mint a nagy tornaterem esetében,
hiszen nincs saját vizesblokkja.
Az egyesület kezelésében a város területén 5-6 létesítmény van. Ebbe beletartozik
két füves, nagypályás futballpálya (4,5 ha), a betonos teniszpálya, a pálya mellett
található faház, melyben a pályákat kiszolgáló létesítmények mőködnek
(vizesblokkok, öltözık, szertár) találhatók, emellett a helyi lakosság használja
tömegsport célokra (aerobik). Az épület fából épült, jelenleg igen rossz állapotban
van, az üzemeltetési költségei magasak, a vagyonvédelem nem megoldott. A
gondnoki teendık ellátására 1,5 fıt foglalkoztat az egyesület, akinek feladata a
pályák nyírása, rendezése, elıkészítése, az épületek karbantartása, stb. Az ı
munkájukat önkéntesek is segítik de ebbıl sok probléma ered, hiszen a megbízottak
anyagi juttatás nélkül végzik tevékenységüket. Színvonalas füves futballpálya a
környéken csak Sásdon van, azonban ennek igen nagy a rezsiköltsége a méretei
miatt.
A sportkoncepció céljai
A város sportéletében a versenysport pozíciójának megerısítése, a sport
jövedelemtermelı képességének fokozása, amelynek révén tartósan nıhet az
élsportolók száma, erısítve ezzel a város ismertségét a nemzetközi versenyeken.
A szabadidıs sport lehetıségeinek bıvülése, amelynek révén biztosítható, a stabil és
kiszámítható szabadidı eltöltés, és amely révén elérhetı egy kiegyensúlyozott
társadalmi felelısség megosztás kialakulása.
Az iskolai keretek között folyó diáksport feltételeinek javítása, amely elısegítheti a
tudatos, aktív fiatal társadalom megerısödését. Egy kreatív, önszervezıdésre képes,
kitartó fiatal generáció a sporton keresztül megszerzett készségekkel az élet más
területein is nagy sikerekkel képes helytállni. Az oktatási intézmények keretei között
folyó diák köri sportlehetıségek feltételeinek javítása.
A lakosság egészségi állapotának javulása, amelynek révén a sásdiak számára
biztosítható az emberhez méltó és tevékeny élet, egyúttal biztosítva a rekreációs
lehetıségek fenntartható fejlıdését és mérsékelve az egészségügyre fordított
kiadások elkerülhetetlenül növekvı ütemét.
A társadalmi összetartozás, szolidaritás és aktív állampolgári magatartás erısödése,
amely biztosíthatja, hogy valamennyi ember a következı idıszak fejlıdése
nyertesének érezhesse magát. Az elidegenedés ellen a közösségi szellem, az
összetartozás érzésének növelése, a kooperációs készség javítása.
A természeti értékek megırzése és az erıforrások, valamint a környezeti értékek
fennmaradása és fenntartható fejlıdés elvének megfelelı hasznosulása révén
elérhetı, hogy elıdeinktıl kapott természeti táj és épített környezeti értékeink
ápolásával és hasznosításával fejlıdésünk a jövı nemzedékei számára is biztosítsa az
egészséges, biztonságos, tiszta környezet és a fenntartható fejlıdés feltételeit.
4.2.9. Civil élet
A civil szervezetek döntı többsége az oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális
intézményekkel, értelmiségi potenciállal rendelkezı mikro-térségi központokban,
körjegyzıségi székhelyeken tevékenykedik, legnagyobb számban természetesen
Sásdon.
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Az olyan „klasszikus” szervezetek mellett, mint a nyugdíjas és ifjúsági klubok,
sportkörök és –egyesületek, kertbarátok, a helyi kulturális hagyományok
felélesztését vagy megteremtését szolgáló csoportok, egyesületek, vagy éppen a
polgárırség, megtalálhatók az oktatás, egészségvédelem, faluszépítés és
településfejlesztés területén tevékeny alapítványok, egyesületek, és a fiatalokat a
demokrácia, a helyi politizálás szabályaira nevelı gyermek- és ifjúsági
önkormányzatok.
A Baranyai-hegyháton a cigány és német kisebbség szervezeteinek, köztük – noha
jogállásuk különbözik a civil szervezetekétıl – a kisebbségi önkormányzatoknak
külön figyelmet kell szentelnünk. A németség a második világháborút követı
kitelepítésekig a kistérség legnépesebb közössége volt. A leghamarabb a sásdiak
kezdtek szervezkedni, itt 1992-ben megalakult a német klub, és már az elsı
kisebbségi választások évében az önkormányzat A kisebbségi önkormányzatok,
egyesületek feladata lényegében mindenütt azonos: menteni a már csak nyomokban
fennmaradt tárgyi kultúra emlékeit (tájházak, szobák létrehozása), ırizni és
felmutatni a gazdag zenei kultúrát (tánccsoportok, énekkarok mőködtetése, tervezett
alakítása).
A Sásdi kistérség legnagyobb kisebbségi közösségét alkotó cigányok esetében az
erıteljes asszimilációs törekvés az, ami a nyelv és a kultúra fennmaradásának
esélyeit jelentıs mértékben gyengíti. Korántsem tekinthetı véletlennek, hogy a
kistérségben mindössze egy bejegyzett cigány hagyományırzı egyesület (Csillogó
Gyöngyszemek) mőködik Sásdon, amely elsısorban a beás zene-, dal- és tánckultúra
megırzésére és továbbadására szervezıdött
A cigány kisebbségi önkormányzat 1994 óta mőködik.
A civil szervezıdések helyzete Sásdon
Amatır mővészeti csoportok
Sásd kulturális életének meghatározói, s egyben kiemelkedı képviselıi az amatır
mővészeti csoportok. Az egyetemes, nemzeti és etnikai kultúrát, hagyományokat
ırzı és felelevenítı csoportok, ének- és zenekar mintegy kétszáz sásdi fiatalnak
jelentenek tartalmas szórakozást, kreatív idıtöltést hétrıl-hétre. Kitartó, áldozatoktól
sem mentes munkájuk eredményeként Sásdot méltán említhetik Baranya zenei
fellegvárai között.
A Mővelıdési Központ és Könyvtár jelenleg négy amatır mővészeti csoportot
támogat. Ezek:
Sásd Városi Koncertfúvós Zenekar, Sásdi Vegyeskar, Deutsch-Klub Énekkar,
İszidı Klub Ének- és Tánckara.
Klubok, közösségek, egyesületek
Honismereti Szakkör, İszidı-Klub, Deutsch-Klub Magyar Német Kulturális
Barátsági Egyesület, Sásdi Baráti Kör Egyesület Képzımővészeti szakkör, Hegyhát
Fúvós Egyesület, Filmklub, Közéleti Klub, Hegyháti Identitás és Demokrácia
Egyesület, Polgárır Egyesület.
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Egyéb civil szervezetek
Sásdi Faodú Egyesület, Kolping Család Egyesület, Csillogó Gyöngyszemek Roma
Hagyományırzı Egyesület, Baba – mama klub, Vázsnoki Kiskerttulajdonosok
Egyesülete.

5. Kiemelt projektek
5.1 Sásd belvárosának integrált funkcióbıvítı fejlesztése
A program illeszkedik a DDOP legfrissebb, várhatóan elfogadásra kerülı kétéves
idıtartamra szóló akcióterv-változatának 4.1 számú konstrukció alatt megjelent
programjának címéhez és tartalmához. A beruházás forrását 80%-ban az Európai
Unió pályázati úton biztosítja.
A város számára a projekt kiemelt fontosságú.
A konstrukció célja a régió városainak funkcióbıvítı fejlesztése, a városhálózat
központi szerepkörének bıvítése. A városias és esztétikus környezet kialakításával
együtt erısíteni kell egyrészt a kis- és középvárosoknak a településhálózatban
betöltött vonzásközponti szerepkörét, másrészt a nagyvárosok központjai és
részközpontjai funkcióinak megırzését, bıvítését. Új gazdasági, közösségi,
kulturális, szabadidıs és szociális funkciók megjelenését, meglévı funkciók
erısítését kell támogatni a régió városaiban.
A megvalósítással azokat a közösségfejlesztési célú településfejlesztési
programokat, beruházásokat kell megvalósítani, melyek a várossá válás óta
állandóan visszatérı problémát okoznak a városnak mind a közigazgatás, népességmegtartás, alapvetı és korszerő városi infrastruktúra, közélet szervezés területein.
A jelenlegi helyzet a problémák részletes ismeretese és feltárása után több lépcsıben
oldható meg. Kiindulási helyzetben a város rendelkezik a Dózsa utca 34. szám alatti
ingatlannal, mely romház, rontja a városképet, köztisztasági okokból is szükséges
sorsának további rendezése. A mellette található ingatlan a Mővelıdési Központ és
Könyvtár épülete, mely a jelenleg önállóan mőködı zeneiskolának is otthont ad.
Régebbi funkciója pártszékház volt, eredetileg is bürokratikus tevékenységek céljára
létesítették. Mostani feladatellátásában szükségmegoldásként elfogadható, bár a
város számára nem nyújt alternatívát a szükséges mérető és mennyiségő közösségi
terek számában és minıségében. Ebbıl fakadóan a városban folyó közéleti
lehetıségek száma is beszőkült.
A Polgármesteri Hivatal épületét régebben a rendırség használta. Felépítésében is ez
a funkcionalitás köszön vissza rendszeresen. A hivatal számra a helyiségek rosszul
méretezettek, általában szőkösek, a hivatali apparátus méretéhez összességükben
sem igazodnak. Az adó- és gyámügyi irodák az épület egykori gazdasági épületeibıl
lettek kialakítva, azonban megırizték azok egykori jellegét. Raktározásra sem a
padlás, sem a pincehelységek nem alkalmasak. Az okmányirodai helységeket az
óvoda épületében alakították ki helyhiány miatt.
A rendırs épülete céljára 1989 óta a Szent Imre utcai egykori költségvetési üzem
irodahelységét biztosította a város.
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Az épület rendkívül idıs, de sajnos az elmúlt évtizedekben a vakoláson kívül egyéb
állagmegóvási munkálatokat nem végeztek rajta. Ergonómiailag nem felel meg a
munkahelyi kritériumoknak és sajnos statikai hibák keletkeztek az utóbbi idıben.
A beruházás keretében olyan többcélú közösségi tér kerülne kialakításra, mely a
Mővelıdési Központ és Könyvtár jelenlegi hiányosságait tartósan orvosolni tudja,
lehetıséget biztosít a város és a mikrotérség lakosságának pezsgı közösségi élet
kialakítására. A beruházás potenciális helyszínei a Dózsa u.34. szám alatti ingatlan,
illetve a város legértékesebb ingatlanaként nyilván tartott Sásdi Agro Rt. Központi
irodahelységei által foglalt ingatlan. Az újonnan kialakítandó épület a város egy
frekventált helyén a 21. század kihívásának megfelelıen növelné a város vagyoni és
kulturális értékét.
A Mővelıdési Központ és Könyvár új helyszínre költöztetésével a felszabaduló üres
ingatlant felújítással alkalmassá kell tenni polgármesteri hivatal beköltözésére. A
költözı hivatalnak célszerő az egységes arculat kialakítása szempontjából már
fizikailag is az okmányirodát magába foglalnia. A zeneiskolát az oktatási integráció
keretében az általános iskola felújításra kerülı épületeiben kell elhelyezni.
A rendırırs számára biztosítani kell a költözés után megüresedı polgármesteri
hivatal épületét, mely a legtöbb szempontból csekély felújítás után alkalmas a
funkció betöltésére.

5.2. A TOT sásdi oktatási intézményeinek integrált mikrotérségi oktatási
központtá fejlesztése
A program tartalmában és címében illeszkedik a DDOP akciótervének 3.2 számú
integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központok fejlesztése címő
konstrukciójához. A beruházás forrását 95%-ban az Európai Unió pályázati úton
biztosítja.
A város számára a projekt kiemelt fontosságú.
A konstrukció célja a közoktatási feladatellátás intézményintegráción alapuló
infrastrukturális fejlesztése. Mikrotérségi alapon, racionálisan és hatékonyan
szervezett, mindenki számára hozzáférhetı, esélyegyenlıséget biztosító, szakmai
tartalmában a kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott, integrált intézményi
hálózat kiépítése, az azonos minıségő szolgáltatás nyújtása és a gazdaságos
mőködtetés érdekében. Kiemelt cél, hogy a központok és a hozzájuk tartozó, vagy
velük együttmőködı intézmények a kistérség valamennyi, jelenleg oktatási
intézményt fenntartó települését lefedjék és ezáltal a területi különbségek
minimálisra csökkenthetık legyenek.
Az infrastrukturális fejlesztéseknek az alábbi specifikus célokat kell szolgálniuk:
Az oktatás minıségének és hatékonyságának növelése, valamint az
informatikai technológiák elterjedésének támogatása az általános iskolákban.
Az esélyegyenlıség biztosítása, az inkluzív és az integrált nevelés-oktatás
elısegítése, kiemelten a hátrányos helyzető csoportok és romák által magas
számban lakott településeken.
Az óvodai férıhelyek bıvítése; integrált megoldások, óvoda és bölcsıde
együttes fejlesztése.
Az integrációval és az azzal kapcsolatos beruházás sorozattal az így létrejövı
oktatási központnak a sásdi kistérség meghatározó oktatási központjává kell válnia.

7370 Sásd Rákóczi u. 41.

http:// www.sasd.hu

Készítette: Székely Szilárd

Sásd Város Gazdasági Programja 2007-2010

30.oldal

A választott konstrukció az alábbiakban indokolható:
A közoktatás rendszerén belül az alapfokú és a középfokú oktatás kötıdik a
legerısebben a kistérségi környezethez. A dél-dunántúli régióban, különösen az
aprófalvas térségekben jelent problémát az óvodák és iskolák megmaradásának,
fejlesztésének kérdése. Általános és tarthatatlan jelenség az intézmények alacsony
szintő eszköz- és infrastrukturális ellátottsága, az épületek leromlottsága, valamint
az oktatási kapacitások egyenetlen megoszlása. A fizikai feltételek hiányosságai
nagymértékben hátráltatják a XXI. századi oktatás tartalmi és módszertani
követelményeinek való megfelelést is.
A kormányzati finanszírozás rendszere csak a jogszabályi úton közzétett átlagos
osztálylétszámokat elérı, fizikai környezeti követelmények teljesítésére képes
iskolák fennmaradását és fejlıdését támogatja, amely sok esetben a fenntartói
forrásokkal kiegészülve is csak az alapfeladatok ellátását teszik lehetıvé. Az elvárt
követelményeknek pedig annál nehezebb megfelelni, minél kisebb településrıl és
iskoláról van szó. Ezeknek a tényeknek is köszönhetıen megfigyelhetı, hogy az
állami normatíváért vívott harcban a nagyobb települések jobb infrastrukturális és
humán feltételrendszerük révén elszívják a tanuló-utánpótlást a kisebb
településektıl. Ezért a diákok minıségi oktatáshoz való egyenlı esélyő hozzáférése
egyre nehezebben látható biztosítottnak annak függvényében, hogy mely településen
születtek és milyen szocio-kulturális körülmények között nınek fel, ezzel a meglévı
társadalmi különbségek továbberısödnek. Az esélyegyelıséget legjobban elısegítı
megoldások közül kiemelkedik az iskola fizikai elérésének lehetısége, valamint az,
hogy a különbözı képességő és szocio-kulturális környezetbıl jövı tanulók a
kulcskompetenciák fejlesztésére alapozott azonos minıségő tudás megszerzéséhez
vezetı azonos minıségő szolgáltatások igénybevételének lehetıségével is
rendelkezzenek.
Erre megoldás lehet egy átfogó racionalizálási folyamat elindítása, a közoktatási
intézmények olyan kistérségi, illetve ezen belüli mikrotérségi integrált hálózatainak
létrehozása, melyek gazdasági és szakmai szempontból egyaránt képesek a hatékony
mőködésre és együttmőködésre.
Fontos szempont, hogy a demográfiai mutatók jelenlegi alakulásából kifolyólag a
fejlesztések olyan településeken valósuljanak meg, ahol a gyermeklétszám
stabilitása vagy növekedése ezt megfelelıen indokolja. Továbbá minden
infrastrukturális beruházás támogatása esetén az esélyegyenlıség biztosítása
érdekében különös figyelmet kívánunk fordítani a halmozottan hátrányos helyzető és
a sajátos nevelési igényő gyermekek oktatási integrációjára, valamint a
szegregációmentesség érvényesítésére az érintett települések közoktatási
intézményeiben.
Az integrációval létrejövı új intézménynek - kistérségi központi szerepe és
lehetıségei alapján - minimálisan a következı oktatási
feladatokat kell
tartalmaznia: alapszintő óvodai és iskolai ellátást, alapszintő mővészeti oktatást,
szakszolgálati feladatot. Emellett Sásdon választott még a bölcsıdei ellátás
újraindítása.
A beruházás során fel kell újítani az iskolai menza épületét és egyben alkalmassá
kell tenni kb. 220 fıt befogadó rendezvények lebonyolítására. A menza melletti
kívülrıl felújított épületszárnyban a felújításban elmaradt, statikai instabilitás miatt
aládúcolt tantermet szintén renoválni kell. Az iskolai konyhára új technológiai
berendezéseket szükséges beszerezni a régiek rossz mőszaki állapota miatt.
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A kistornaterem épületét a tetıtıl az alapszigetelésig fel kell újítani, beleértve az
épületben található tantermet és kistermet is. Az iskolai kézilabdapálya
aszfaltburkolatát fel kell újítani eu-konform gumiborítással, illetve mőfüves pályává
kell alakítani.
Az iskola informatikai, fizikai és kémiai szaktantermeit fel kell szerelni korszerő
infrastruktúrával, mőszaki berendezésekkel hogy megfeleljenek a „21. század
iskolája” által megfogalmazott uniós követelményrendszernek. Az általános
iskolában a zeneiskolai oktatásra alkalmas szaktantermeket kell kialakítani. A
zeneiskola számára biztosítani kell az oktatáshoz szükséges eszközállományt. Az
iskola Mária utcai épületszárnyát a tetıszerkezet kivételével teljesen fel kell újítani.
Az iskola udvarát meg kell növelni a Szent Imre utcai üres telek felé, mert méretileg
nem kielégítı.
Az óvoda épületében ki kell alakítani a bölcsıdei ellátáshoz szükséges helyiségeket.
Az óvoda konyhai eszközállományát fel kell újítani. Az óvoda udvarán található
játszótéri berendezéseket ki kell cserélni eu-szabványos játékokra.
A városi sportpálya területén található oktatási célokat szolgáló atlétikapályát és a
hozzá kapcsolódó öltözıket fel kell újítani.

5.3. Sásd Város ivóvíz minıségének javítása és szükséges ivóvíz
mennyiségének biztosítása új vízbázisra téréssel
hálózatkorszerősítéssel

és

A fejlesztés alapja a Környezet és energia operatív program(KEOP) egészséges és
tiszta települések címő egyes számú prioritásának 3. számú ivóvízminıség-javítás
intézkedése.
A cáros számára a projekt kiemelt fontosságú.
Az ivóvízminıség nemzetközi jogi háttere az emberi fogyasztásra szánt víz
minıségérıl szóló 98/93/EK irányelvhez, illetve a 201/2001 X.25.)
Kormányrendelettel elfogadott Nemzeti Ivóvízminıség-javító Programhoz
kapcsolódik.
Az Ivóvízminıség-javítás intézkedés célja a lakosság életminıségének javítása a
megfelelı minıségő ivóvíz biztosításával. A program azokat a térségeket érinti, ahol
az ivóvíz nitrit, fluorid, bór arzén és ammónium-ion tartalma meghaladja a
vonatkozó jogszabályban meghatározott határértékeket.
Ennek érdekében
különbözı ivóvíz kezelési technológiák kombinációját, más vízbázisra való áttérést,
opcionálisan egy másik vízellátó rendszerhez való kapcsolódást, továbbá
meghatározott mértékben (az elszámolható költségek legfeljebb 20%-ban) az
ivóvízhálózat korszerősítését javasolják. A fejlesztések következtében várhatóan a
rendszeren belüli vízveszteség is csökken. A fejlesztéshez szükséges források 70%át az Európai Unió biztosítja.
A beruházás során kiaknázásra kerül Felsıegerszeg község határában már feltárt és
bevizsgált vízbázis. A más vízbázisra áttérés elsıdleges oka a városi kúthálózat
eliszapolódottsága, illetve a rossz minıségő vizet biztosító kutak kiváltása. A
jelenleg legnagyobb hozammal rendelkezı Pelcz-malomnál található 40 éves kút
rendkívül rossz minıségő ammónium-ionnal erısen szennyezett vizet szolgáltat,
emellett legnagyobb vízhozama sem elegendı a város vízellátására önállóan.
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A benzinkútnál található kút vízminısége ugyan kielégítı, a kút azonban
behomokozódott, tisztítása szükséges. Aszály esetén a két kút együttes hozama sem
elegendı.
Az újonnan feltárt vízbázis önálló hozama és minısége messze meghaladja a két régi
kút hozamát. A beruházással a feltárás után a kutat hálózatba szükséges kapcsolni az
ipari parkon keresztül a pelcz-malomi tisztítóberendezésnél. A benzinkútnál
található kutat fel kell újítani, hogy a város vízfogyasztása biztonságosan
kielégíthetı legyen. A pelcz-malomi kutat a fejlesztés lezárásaként el kell
tömedékelni, hogy a mélységi vízbázis felülrıl ne szennyezıdhessen.
A vízhálózat rekonstrukciójánál meg kell említeni a hörnyéki városrész
infrastruktúra fejlesztését. A vízellátás Hörnyékre vakvezetéken biztosított, így az
ágban könnyen pangóvíz alakul ki. A vezeték körvezetékké alakításával a
veszélyforrás kiküszöbölhetı.

Sásd, 2007. május 15.

Székely Szilárd
polgármester

Záradék:
Sásd Város Önkormányzat Képviselıtestülete a programot a 103/2007. (VI.28.) KTH. számú
határozatával elfogadta.
Sásd, 2007. június 29.

Dr. Kajdon
jegyzı
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