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Sásd Város Polgármesterétől

Beszámoló
Sásd Város Képviselőtestülete 2010. augusztus 31. napján tartandó ülésére.
Tárgy: Sásd Város Önkormányzata gazdasági programjának teljesítése és a
képviselőtestület ciklus munkájának értékelése

Tisztelt Képviselőtestület !
A munkatervben foglaltak szerint az önkormányzat gazdasági programjában foglaltak
áttanulmányozása alapján annak teljesítéséről az alábbi beszámolót teszem:
1. Gazdaságfejlesztés, munkahelyteremtés, képzés
Az elmúlt négy évben számokban is kifejezhető eredményt értünk el térség gazdaságának
fejlesztése érdekében.
A sásdi iparterület régóta elkészült, 2008-ban értékesíthettük az első parcellát, a Solt-út KFTnek. Azóta újabb két területet értékesített a város. A vállalkozások letelepítése érdekében a
sásdi telephelyek fejlesztésére több, mint 100 millió forintot különített el a regionális tanács
kérésünkre. Ezt a pénzt csak a sásdi iparterületen megtelepedő vállalkozások kaphatják meg,
de jó szakmai pályázattal kell megindokolniuk a fejlesztésüket. A cégek már benyújtották a
pályázatokat, jelenleg értékelik azokat.
Siker esetén több tucat munkahely létesül a közeljövőben az iparterületen!
2008-ban Sásd Önkormányzata is csatlakozott a LEADER közösséghez, a jelenlegi LEADER
egyesület alapító tagja lett. Az önkormányzat azt kívánta elérni, hogy a területén és
vonzáskörzetében élők minél nagyobb számban pályázzanak a meghirdetett
gazdaságfejlesztési és turisztikai lehetőségekre. A város erőfeszítése nem volt hiábavaló:
térségünkből 83 vállalkozás nyújtott be pályázatot több, mint 500 millió forint értékben, ebből
385 millió forint támogatásról már értesülhettek is a szerencsés nyertes vállalkozások.
Együttműködésben a kistérségi társulással szerepet kapott a térségben élők képzése, hogy a
nem pályakezdő álláskeresők újabb esélyhez jussanak a munkaerőpiacon. A benyújtott
pályázatok közül nyertek, összesen 170 millió forint fordítható képzésre a következő két
évben a térségben. A térségben ez volt az első alkalom, hogy önkormányzati összefogással
gondoskodnak a munkanélküliek képzési lehetőségeiről.

2. Ifjúság
Régóta húzódó kérdésnek számított a fonyódligeti ifjúsági üdülő felújításra szoruló állapota,
ezért 2007-ben az első célok között pályázott a városi önkormányzat a minisztériumhoz.
Külön pályázati sikernek számított akkor, hogy közte lehettünk az ország 20 nyertes
pályázatának. A teljes felújítást követően 2008 májusától a környező magánüdülők
színvonalát meghaladó! körülmények között fogadja a sásdi gyerekeket a tábor.
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A város és a térség ifjúságának segítése érdekében a kistérségi társulás ifjúsági referenst
alkalmazott, kialakított kapcsolatot megyei és regionális ifjúsági szervezetekkel. A fiatalok
képzési, kapcsolati és hasznos szabadidő kihasználási lehetősége érdekében pályázatokat
készített, melynek programjairól gyakran beszámolt még az országos média is. A FIGYUSZ
a Hegyhátra elnevezésű programot pedig a minisztérium „országos ifjúsági mintaprojekt”
címmel tüntette ki.
Ifjúsági klub kialakítása és ifjúsági közösségi tanulási programok is része annak a már elnyert
pályázatnak, melynek keretén belül egy volt kocsmaépületet alakít át a város és a fiatalok
számára tartalmas programokat szervez több éven keresztül. A nagy horderejű program
jelenleg kezdődött és 57 millió forintot költ rá Sásd Önkormányzata uniós forrásból.
Idén szeptember 18-án rendezik Sásdon a térségi ifjúsági fesztivált, melyen helyi ifjúsági
zenekarok lépnek fel, a fiatalok és segítőik tevékenységét nyilvános elismeréssel díjazzák.
3. Sport
Az elmúlt 10 év legnagyobb volumenű beruházása a közösségi ház nemzetközi méretű
kosárlabda-pályával, lelátós nézőtérrel. A város sportéletének legértékesebb fejlesztése új
lehetőséget teremt a sportolni vágyóknak és az általános és a középiskolának, mely eddig
semmilyen fedett sportlétesítményt nem használhatott. További pályázatokból értékes
eszközvásárlást készítettünk elő, az asztalitenisz, atlétika iránt érdeklődőknek.
Az általános iskola melletti kézilabdapálya gumiőrleményes burkolatú lesz ez év őszén, az
iskolásokon kívül a sportkör futball szakosztálya számára is időjárásbiztos edzési feltételeket
nyújt.
A Jókai utcai sportpályán található teniszpálya burkolására benyújtott pályázat eredményes
volt, a gumiburkolat megépítésére a hivatalos kiértesítés és szerződéskötés után várhatóan
még idén sor kerül.
Az önkormányzat előkészítette a sportpálya atlétikapályájának felújítását, kistérségi társulás
pályázatába illesztette 5 millió forintos költségkerettel, ez a beruházás a következő
időszakban valósulhat meg.
4. Oktatás
Az oktatás infrastrukturális és tárgyi feltételeinek javítására a Dél-Dunántúlon is kiemelkedő
fejlesztést hajthattunk végre. A város 13 környező önkormányzattal kötött együttműködési
megállapodást a beruházás megvalósítása érdekében, hiszen ezen településekről is Sásdra
járnak a gyerekek iskolába. A programban az óvoda és az iskola épületeinek felújítása mellett
új közösségi ház épül, melyben modern étterem biztosítja az iskolások étkeztetését. Szintén a
közösségi házban kap helyet egy hatalmas tornacsarnok, hogy az általános- és középiskolás
diákok testnevelésóráikon XXI. századi feltételek mellett leljék örömüket a mozgásban és a
sportban. A beruházás teljes értéke 864 millió forint, az önkormányzatok által vállalt önerő
ebből 40 millió forint volt.
A várható beköltözés kezdete október 20.
Az általános és középiskola elavult oktatási számítógépparkját is újakra cserélik idén: a két
intézmény 30 millió forint értékben vásárolhat több, mint 50 számítógépet, az azt kiszolgáló
szoftvereket, egyéb hardver eszközöket és digitális táblákat.
Középiskolánk csatlakozott 2008-ban a Pannon TISZK elnevezésű szakképzési
iskolatársuláshoz. Az iskolatársulás pályázatán 15 millió forintot nyert új oktatási eszközök,
egy kémialabor és egyéb tantermi bútorok beszerzésére. Azt megelőző években közel 10
millió forint értékű szakképzési hozzájárulást kapott, melyet szintén a magas színvonalú
szakmai oktatás eszközszükségletére fordíthatott. A munkaerőpiaci alap pályázatán az
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intézmény 6 millió forintot nyert, melyből 6 nyelvi labort szerelt fel az iskola interaktív
táblával, laptoppal, projektorral.
Új oktatási módszertan elsajátítására volt lehetősége az óvoda és iskola pedagógusainak: 34
millió forint állt rendelkezésre a képzések lebonyolítására, újdonság volt, hogy a képzésen
részt vevő pedagógusok kis összegű anyagi térítést kaphattak.
5. Kultúra
Művelődési Központ és Könyvtárunk a város épületeinek felújítása és funkcióváltása
következtében egy évre bérelt ingatlanban kapott elhelyezést. Kárpótolja a kétszeri költözést
az új központ: a közösségi házat könyvtári és közművelődési szakmai szempontok alapján
építették, míg a régi helyről ez messze nem volt elmondható. A könyvtári nagyolvasó
könnyedén belátható egy ügyeletes könyvtáros számára is, a könyvtár mellett előadóterem,
szakkörtermek, kórusaink és zenekarunk számára épült próbaterem biztosítja magas
színvonalú munkájuk feltételeit. A könyvtár elhasználódott polcai helyett is új bútorok
kerülnek az új épületbe: székek, asztalok, modern polcrendszer 20 millió forint értékben.
A földszinten található 150 férőhelyes étterem az előcsarnokkal könnyen 250 fősre bővíthető,
a tornacsarnokkal egybenyitva pedig akár 1000 fő számára biztosítható elegendő hely. A
nagy, könnyen egybenyitható rendezvényteremre már régóta nagy szüksége volt Sásdnak és
környékének, a közeljövőben nem okozhat gondot egy lakodalom, koncert, vagy szilveszteri
bál magtartása.
Állandó helytörténeti kiállításunk, Honismereti Szakkörünk értékes gyűjteménye jelenleg a
Dózsa utcai volt komlói vízmű épületben várja végső kiállítási helyét. Sásd önkormányzata az
épület többségi tulajdonosaként a többi szintén tulajdonos 41 más önkormányzattal kötött
megállapodást, az épület későbbi közérdekű, kulturális célú hasznosításáról. Sásd az épület
felújítására 26 millió forintot, bebútorozására és iroda berendezésekre 25 millió forintot
fordíthat. A támogatási szerződést megkötötték, azonban a beruházás lebonyolítása az
egyidejű építkezések miatt a következő év feladata lesz. A beruházás 100%-ban támogatott,
azaz az önkormányzatnak egy forint önrészt sem kellett vállalnia. A felújítás után a
helytörténeti kiállítás tárlata teljességében megtekinthető lesz az épületben.
Jelentőség: a város kiemelkedő jelentőséget tulajdonított és tulajdonít a történelmét kutató és
feldolgozó szakemberek munkásságának, rendszerint tevékenységüket az adható legmagasabb
kitüntetéssel, a díszpolgári címmel jutalmazta. Következetesen folytatjuk a pályázat révén az
általuk végzett tevékenységet, amikor a pályázatban biztosított keretek segítségével tartalmas
programokon keresztül bemutatjuk a jelen és az új nemzedékeknek is gyökereiket.
6. Közbiztonság
A közbiztonság fenntartásán két szervezet tevékenysége meghatározó: a rendőrségé és a
polgárőrségé. Az elmúlt időszakban mindketten problémákkal küszködtek: a rendőrség
elhelyezési körülményei nem feleltek meg az előírásoknak, a polgárőrség pedig önkéntes
alapon igen szűkös költségvetésből kellett gazdálkodjon. A városi intézmények új és felújított
épületekbe költöztetésével lehetősége nyílt az önkormányzatnak a rendőrség számára
megfelelő körülményeket teremteni. A volt városháza épületének egy részét a rendőrség
szakmai igényeinek megfelelően átalakíttattuk, azt az állomány szeptember 17-vel
használatba veheti. Jó hír, hogy a város fejlesztésével párhuzamosan a Megyei Rendőrfőkapitányság a felújított épületbe 5 millió forintért új bútorokat biztosít az őrs számára. A
helyi rendőrőrs állományfejlesztésére is sor került az idén: a 2007-es 16 fős állományi létszám
2010-re 22 főre emelkedett.
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A polgárőrség működési feltételeinek biztosítására az önkormányzat 2007-től évente 100.000
forint támogatást biztosít. Ebből az összegből többek között a tagság formaruháit szerezték be
az elmúl években.
7. Szociális ellátás
A város és a társult 6 település szociális alapellátó központját 2009 január elsejétől 27
település önkormányzata működteti közösen Hegyháti Szociális Alapellátási Központ néven.
A széles fenntartói kör biztosítja az intézmény stabil gazdasági feltételeit, mivel a megelőző
időszakban a települések évente 7 millió forint többlet ráfordítással tudták csak fenntartani az
intézményt. Az intézménynek az átadáskor 8 dolgozója volt, ez 2010 januárjára 46 fő
közalkalmazottra és 24 fő megbízási jogviszonyra bővült, jelenleg pedig egy sikeres
pályázatnak köszönhetően újabb 20 fő kapott határozott időtartamra közalkalmazotti
kinevezést. Az intézmény a Sásdon pillanatnyilag a 3. legnagyobb foglalkoztatónak számít. A
létszám emelkedésével párhuzamosan bővült a nyújtott szolgáltatások száma: 2009 január
elsejétől az intézmény átvette egy budapesti szolgáltatótól a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtás működtetését, kiépítette a térségben a családsegítő szolgálat, a házi
segítségnyújtás és a támogató szolgálat működését sok száz ember számára magas színvonalú
ellátást nyújtva. A HSZAK működése során sok pályázatot nyújtott be a HEFOP, TÁMOP és
hazai pályázati felhívásokra, összesen kb. 76 millió forintot nyert. A nyertes pályázatoknak
köszönhetően az épület székhelyéül szolgáló ARAD utcai ingatlant felújították és
akadálymentesítették, bebútorozták, új számítógépeket, fénymásoló gépeket, irodai
eszközöket vásároltak. Az elnyert pénzből szakmai képzéseket és programokat valósítottak
meg kb. 60 millió forint értékben. Az intézmény tevékenységét 2010-ben a Magyar
Államkincstár, a Foglalkoztatási és Szociális Hivatal és az APEH is ellenőrizte, az APEH az
ellenőrzést követően a gazdálkodást elismerésre méltatta.
8. Környezet és egészség
Hároméves gazdasági programunk kiemelt projektje volt a település egészséges
ivóvízellátásának biztosítása. Sásd 7 településsel közösen pályázatot nyújtott be a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, a pályázat első fordulóban 14 millió forintot
nyert az ivóvíz minőség javító berendezések műszaki terveinek elkészítésére. A tervek
elkészültek, jelenleg a második forduló benyújtása előtt állunk.
Egészségünk megőrzése érdekében partnerként részt vettünk az Egészségügyi Minisztérium
szűrőprogramjában, 2009 nyarán az általános iskolában felállított szűrőhelyeken több ezer
sásdi és környékbeli egészségi állapotát vizsgálták meg szakemberek.
Régóta felvetődő kérdés városunkban a sürgősségi betegellátás kérdése, közmeghallgatások
visszatérő témája volt egy sásdi mentőállomás létesítése, mely nemcsak a Sásd, hanem a
közeli települések ellátását is nagymértékben javítaná. 2009-ben az Országos
Mentőszolgálattal megállapodást írtunk alá egy mentőállomás létesítése céljából. A
mentőállomás céljára szánt ingatlant – a rendőrség jelenlegi épületét – az Országos
Mentőszolgálat tulajdonába adta városunk. A mentőszolgálat hálózatának fejlesztésére
pályázatot nyújtott be, mely tartalmazza a sásdi mentőállomás létesítését is. A pályázat
jelenleg elbírálás alatt van.
Régi probléma volt, hogy városunk legtöbb ingatlana nem felelt mag a modern
környezetvédelmi elvárásoknak és az akadálymentesítés feltételeinek. A közintézmények
felújítása során ügyeltünk arra, hogy legöregebb épületeink hőszigetelő burkolatot kapjanak
és modern nyílászárókra cseréljék a régieket. A felújítás után az önkormányzat komoly
mennyiségű energiát és évente ezzel sok millió forint fűtésköltséget takarít meg.
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9.Település és területfejlesztés
Ezen a területen a leglátványosabb a változás az elmúlt időszakot figyelembe véve.
Utak, járdák, csapadékvíz elvezető árkok, felújított parkok és középületek, új játszóterek
adják meg városunk köztereinek új arculatát. A különbség akkor igazán szembetűnő, ha
összehasonlítási alapként régi állapotuk képével vetjük össze őket. Az utak felújítása minden
ciklus meghatározó programja volt, ez sem különbözött a többitől: a Jókai, Gárdonyi, Szent
Imre utcákban és Hörnyéken 550 méternyi új aszfaltburkolat épült olyan szakaszokon, melyek
eddig még nem rendelkeztek szilárd útburkolattal. A járdák felújítása meghaladta az eddig
megszokott léptéket: az Arad, Kaposvári, Szent Imre, Kolozsvár, Kossuth és Rákóczi
utcákban több, mint 2 és fél kilométer új járda épült, a Deák téren pedig gyeprács burkolatot
kapott az ABC melletti 150 négyzetméteres sáros parkoló. Közterületeinkre szeptemberben 12
öntöttvas padot és 20 db új szemétgyűjtőt is kihelyezünk. A szoborkertet szintén sikerült
felújítani, kandeláberek, térburkolat, köztéri padok teszik hangulatossá, a hősök terét pedig
önkéntesek munkája segítségével tettük széppé.
2009-ben kezdtük meg Sásd csapadékvíz elvezető árkainak burkolását. A beruházásra az
elmúlt évek szélsőséges csapadékviszonyai miatt volt szükség. Sásd újtelepi részén és
Hörnyéken 2 és fél kilométernél több árok kapott burkolatot, a Deák téren pedig 130 méternyi
föld alatti csatorna készült el. Az árkok burkolása mellett 84 darab új kocsibejáró hidat is
megépítettünk.
2008-ban pályázat segítségével két új játszóteret adtunk át, egyet a rossz állapotú Fáy utcai
játszótér helyén és egy teljesen újat létesítettünk a Deák téren.
Sásd temetkezési helyét, a Hörnyéki temetőt is szükséges volt fejleszteni, 2007-ben fedett
ravatalozó épült, 2008-ban új két férőhelyes hűtőgépet vásárolt az önkormányzat pályázati
forrásból, 2009-ben pedig elkészült a temető bővítési terve is.
Kiemelkedő jelentőségű a település városi funkcióinak magas színvonalú ellátása érdekében
2010-ben átadott fejlesztés a felújított városháza.
10. Vagyongazdálkodás
Az önkormányzat vagyona 2002 és 2006 év között 1,4 milliárd forintról 100 millió forinttal
1,5 milliárd forintra nőtt. Az időszakot meghatározó tendencia volt a meglévő értékestésre
nem alkalmas törzsvagyon állagmegóvó felújítása és a forgalomképes vagyon privatizációja a
működési egyensúly biztosítása érdekében.
2006 és 2010 között a város vagyona kb. 950 millió forinttal 1,5-ről 2,45 milliárd forintra
gyarapodott. Az időszakban ingatlant kizárólag vagyongyarapítás céljából a fejlesztésekhez
szükséges önrész biztosítására értékesített az önkormányzat. A fennmaradó önrész
biztosítására az önkormányzat 5% mértékben hosszú lejáratú hitelt vett fel. Az önkormányzat
jelenlegi eladósodottsága a 2000 óta tartó fejlesztésekből fakadóan a költségvetésének 7%-a,
mely alacsony mérték más egyéb városok eladósodottsági mértékéhez viszonyítva. Deviza
adóssága(kötvény, stb) az önkormányzatnak nincs.
Sásd, 2010. augusztus 31.

Székely Szilárd
polgármester
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Sásd Város Képviselőtestülete 12 igen szavazattal, vita nélkül 114/2010. (VIII.31.) KTH.
számú határozatával a beszámolót elfogadta.

