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Tisztelt Jegyző Úr!

Tájékoztatom, hogy a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXJV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján 
Sásd város közbiztonságának 2021. évi helyzetéről szóló beszámolómat előterjesztem.

Komló, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Oietics Károly r. alezredes 
rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető

melléklet: - Sásd város Közbiztonsági beszámoló 2021. év
-1. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mulatói 2010-2021.
- 2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010-2021.
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BESZÁMOLÓ

Sásd város 2021. évi közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
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Telefon: +36 (72) 504-400 

E-mail: komlork@baranya.police.hu

mailto:komlork@baranya.police.hu


Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján Sásd város 
közbiztonságának 2021. évi helyzetéről az alábbi beszámolót terjesztem elő:

A Komlói Rendőrkapitányság a feladatait a hatályos jogszabályok, a közjogi szervezetszabályozó 
eszközök, a Rendőrség érvényben lévő belső normái, a meglévő együttműködési megállapodások 
alapján, a külső és belső környezeti hatásokra együttesen reagálva, törvényes eszközöket alkalmazva, 
jogszerűen, szakszerűen, az emberi jogokat tiszteletben tartva, a humanitás, az arányosság és a 
méltányosság követelményeinek megfelelően végezte.

A rendőrkapitányság 2021. évi munkatervében megfogalmazott alapvető stratégiai céljai voltak:
- a Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, az állampolgárokban és az együttműködő 
partnerekben a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt 
felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. A 
Rendőrség munkatársai számára kiszámítható pályát nyújtó, a munkatársak közötti kölcsönös tisztelet 
mellett eredményes munkavégzésre lehetőséget adó munkahely biztosítása;
- Magyarország külső határainak fokozott védelme, az illegális migráció elleni eredményes és 
következetes fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok 
schengeni követelményeknek megfelelő végrehajtása;
- a szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott 
közbiztonság fenntartása, a rendelkezésre álló erőforrások optimális felhasználásával a helyi és 
területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan 
reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló 
bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése;
- a büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből 
származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a 
vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása;
- a járványügyi helyzet miatt végrehajtandó rendőrségi feladatokból eredő új kihívások felismerése, 
és -  a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával -  olyan 
kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását 
szolgáló arányos intézkedésekkel egyúttal a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások 
mérsékléséhez is hozzájárul;
- a kiemelt rendezvények és gyűlések új eljárásrendek és tömegkezelési technikák kidolgozásával és 
alkalmazásával történő biztosításának előkészítése és végrehajtása.

I.
Sásd város közbiztonsági helyzetének értékelése

A 2021. évre vonatkozóan a bűncselekmények száma, a nyomozási- és felderítési eredményesség 
alakulása, az időszerűségi mutatók és egyéb tendenciák, elmozdulások, és azok okainak elemzése az 
Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészségi Bűnügyi Statisztika alapján történt.

A rendőrkapitányság illetékességi területén a regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített 
aránya emelkedett (1135-ről 1365-re).

A rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények számadatainak a városra kivetített alakulását az 1. 
számú bűnügyi melléklet táblázata, illetve grafikonjai tartalmazzák.

2



Az elkövetés helye (Sásd város) szerint regisztrált bűncselekmények száma emelkedett (39-ről 49- 
re).

A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 13-ról 16-ra emelkedett Sásd területén.

A polgárok szubjektív közbiztonságérzetét alapjaiban befolyásoló és ennek megfelelően fokozott 
figyelmet érdemel a kiemelt bűncselekmények adatai. Ez Sásd városában a következőképpen alakult:

A kiemelten kezelt bűncselekmények száma 17-ről 24-re emelkedett.

Sásdon a kiemelten kezelt bűncselekmények közül nem indult büntetőeljárás emberölés, 
embercsempészés, önbíráskodás, kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény, rablás, kifosztás, 
zsarolás, személygépkocsi lopás, zárt gépjármű feltörés valamint jármű önkényes elvétele miatt.

A testi sértések száma 1 esetről 4-re, a súlyos testi sértés 0-ról 2-re, a halált okozó testi sértés 0-ról 
1-re emelkedett. A városban elkövetett garázdaságok száma növekedett (1-ről 5-re). Az előző év 
adataihoz mérten nem változott a kiskorú veszélyeztetésnek esetszáma (1-1).

Az előző évi 13-ról 11-ra csökkent a lopások száma, a lakásbetörések száma nem változott (1-1).
A rongálások száma 1-ről 2-re, az orgazdaság száma 0-ról 1-re emelkedett.

A rendőrkapitányság nyomozáseredményessége előző évekhez képest tovább emelkedett 77 %-ról 
85,6 %-ra.

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről

A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója a 
tárgyévben az előző évi, rendkívül magas adathoz képest, ha minimálisan is, de tovább emelkedett 
(91,7 %-ról 91,9 %-ra)

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója, az előző évhez képest 
(68,9 %-ról 78,6 %-ra) nőtt.

A kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességén belül kiemelt figyelmet érdemel a 
kábítószerrel kapcsolatos (terjesztői magatartások), valamint a rablás 100 %-os nyomozás
eredményességi mutatója.

A lopás bűncselekmény nyomozásának eredményessége az előző évekhez képest tovább növekedett 
49,1 %-ról 62,9 %-ra, mely kiemelkedő eredmény.
A garázdaság vonatkozásában csökkent az eredményesség, 97,6 %-ról 95,6 %-ra, lakásbetörés 
esetében 67,9 %-ról 64,7 %-ra, testi sértés 100 %-ról 95,9 %-ra, kiskorú veszélyeztetése 100 %-ról 
94,4 %-ra. E bűncselekmények mutatóiról elmondható, hogy azok a csökkenés ellenére is 
kiemelkedően magasak.

A 2021. évben 135 tulajdon elleni szabálysértés elkövetése miatt járt el a hatóság.
A felderítési eredményesség 72,13 % volt, amely nőtt a 2020. évi 68,35 %-os felderítési mutatóhoz 
képest.

A közúti közlekedés biztonságának javítása érdekében tett intézkedések ellenére az értékelt 
időszakban jelentősen 32,8 %-kal emelkedett a személyi sérüléssel járó balesetek száma. Ezen belül 
a súlyos sérüléssel járó balesetek száma 8,33 %-kal csökkent, a könnyű sérüléssel járó balesetek 
száma 58,5 %-kal nőtt, valamint a sérülés nélküli balesetek számában is 24,7 %-kal nőtt.
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Baleseti gócpont a rendőrkapitányság illetékességi területén nem alakult ki. Természetesen vannak 
olyan közlekedési utak ahol a jelentősebb forgalom nagyobb baleseti lehetőséget produkál. Ezek a 6- 
os, 66-os és a 611-es számú fő közlekedési, illetve a 6543. számú (Mánfa-Komló) utak.

A balesetek legfőbb oka továbbra is a gyorshajtás (58,4 %), a kanyarodási szabályok be nem tartása 
(8,9 %), illetve az elsőbbségi szabályok megszegése (7,8 %) volt.
Az okozó jármű legtöbb esetben személygépkocsi (58,4 %), elenyésző számban tehergépkocsi (11,2 
%), valamint motorkerékpár (6,7 %) volt.
Az időszakonkénti megoszlását tekintve a legtöbb közlekedési baleset a délutáni (12-18 óra között) 
35-esetben, illetve a délelőtti (07-12) órákban 31-esetben következett be. Ezt követi a reggeli illetve 
az esti - éjszakai időszak, mely során 23 baleset történt.
Az adatok alakulása a forgalom nagyságával és idejével szoros összefüggést mutat a csúcsidőre 
kivetítve. 9 személyi sérüléses baleset esetén az okozó ittas volt.

Sásd városában a balesetek száma, jellege okán rendkívüli hatósági intézkedések bevezetésére nem 
került sor.

A problémás útszakaszokon fokozott volt a rendőri jelenlét. A helyi, területi és országos 
közlekedésrendészeti akciók is ezekre az útszakaszokra koncentrálódtak.

A baleseti adatok rendszeres elemzését és értékelését követően a közlekedésbiztonsági ellenőrzések 
és baleset-megelőzési tevékenységek a legveszélyesebb és a közúti tragédiák létrejöttében 
meghatározó szerepet játszó jogsértő magatartásokra irányultak, melyek az alábbiak voltak: 
sebességtúllépés, ittas járművezetés és a passzív biztonsági eszközök használatának elmulasztása.

A rendőrkapitányság illetékességi területe határszakasszal nem érintett. A migrációval kapcsolatos 
feladatok a mélységi ellenőrzések végrehajtására, valamint más rendőrkapitányságok határrendészeti 
állományának megerősítésére korlátozódtak. Mélységi ellenőrzés során, az embercsempészet 
visszaszorítása érdekében különös figyelem irányult a külföldi rendszámú gépjárművek, és ezen belül 
is a megbúvásra alkalmas jármüvek ellenőrzésére. A hatóság 2 jogellenesen belföldön tartózkodó 
személyt fogott el. Mindkét esetben a keleti országrész felől érkező kamion rakterében bújtak el az 
illegális migránsok. Őrzött szállás a rendőrkapitányság területén nincs.
Bár a rendőrkapitányság nem országhatár mentén helyezkedik el, a mélységi ellenőrzési feladok a 
napi feladatrendszer szerves részét képezték. Az állomány a külföldiekkel kapcsolatos intézkedések 
módszertanát és a kapcsolódó joganyagot és az adatbázisok használatát feldolgozta, elsajátította.

II.
A rendőrkapitányság által a közbiztonság érdekében tett intézkedések és az azzal kapcsolatos

feladatok

A rendőrkapitányság illetékességi területén található három járási körzet lakosainak létszáma a 
Központi Statisztikai Hivatal rendelkezésre álló adatai alapj án 60.164 fő. A közrendvédelmi állomány 
rendszeresített létszáma 76 fő, ténylegesen pedig 70 fő teljesített szolgálatot a szakterületen. Ez 1,4 
%-os tényleges létszámnövekedést jelent a 2020-as évhez képest.
Az egy rendőrre jutó lakosok száma 2021-ben 859 fő, míg a bázisévben 792 fő volt. A közterületi 

rendőri jelenlét csökkent, 2020. évben 5412 eset és 57.562 óra, a tárgyévben 6.166 eset és 45.297 óra 
volt.

Az egy napszakba vezényelt egységek száma nappal 4, éjszaka 2 járőr vagy körzeti megbízotti pár 
volt. A közterületek ellenőrzése során prioritást élvezett a nyilvános helyek (autóbuszpályaudvarok,

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
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piac- és közösségi terek, rendezvénytermek) kontrollja. Az idegenforgalmi szezonban fókuszban 
voltak a turizmussal érintett területek, és a -  járványügyi helyzet miatt alacsonyabb számban 
megvalósult -  rendezvények. Ezek zavartalanságát felügyeleti, nagyobb rendezvény esetén biztosító 
szolgálat tette lehetővé.

A közterületek rendje a védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldását követően visszaállt a pandémiát 
megelőző állapotra. A helyi lakosság szubjektív biztonságérzetét javító közterületi rendőri jelenlétet 
folyamatos elemző-értékelő munkára épülő szolgálatszervezés biztosította az év során. Az aktuális 
bűnügyi operatív helyzet alakulása és a központilag meghatározott, kibővített rendészeti jellegű 
feladatok is befolyásolták az erő és eszközgazdálkodást. A rendőrkapitányság továbbra is legfőbb 
partnerként tekintett a helyi polgárőr egyesületekre. A közös- és párhuzamos szolgálatok egyaránt a 
közbiztonság javítását szolgálták. Eredményes volt az együttműködés a közterület felügyelet 
munkatársaival, illetve számszerűségét tekintve kisebb mértékben, de kölcsönös információcserére 
és célzott reagálásra építve, az egyéb rendészeti feladatot ellátó személyekkel. A rendészeti 
tevékenysége során az állomány a lokális problémákat vette górcső alá. Helyi problémákra helyi 
válaszok születtek, melynek eredményeként az intézkedési aktivitást tükröző mutatók javultak.

A Készenléti Rendőrség 45 alkalommal összesen 166 fővel és 913 órában biztosított megerősítő erőt, 
elsősorban a kiemelt rendezvények biztosítására, valamint a járőrszolgálatok megerősítésére, 
valamint a kisebb települések ellenőrzésére.

Az év során 3037 (2020-ban 3142) állampolgári bejelentésre reagált a hatóság. A riasztások vételétől 
átlagosan 15:06 perc (2020-ban 16:23 perc) alatt érkezett a helyszínre a gépkocsizó járőrszolgálat. 
Időigényesebb kiérkezések a távolabbi helyszínek esetében merültek fel. A tárgyidőszakban 24.980 
személy igazoltatása és 26.744 gépkocsi ellenőrzése valósult meg.

Tárgyévben 393 főt fogott el a rendészeti állomány és ebből 261 főt szándékos bűncselekmény 
elkövetésén tetten ért. Ez 19,1 %-os emelkedés a bázis évhez képest, amikor is, amikor is 330 fő 
elfogásának 249 esetben volt tetten érés az oka. A fennmaradó eseteket a körözött személyek és a 
törvényben meghatározott egyéb ok miatt elfogott személyek képezték.

Előállítások száma minimálisan, 4,8 %-kal csökkent (479-ről 456-ra), de az intézkedések megoszlása 
jól mutatja az állomány bűnügy orientáltságát. Az előállítás oka 2021. évben 313 fő, míg 2020. évben 
291 fő esetében bűncselekmény elkövetésének gyanúja volt.

A biztonsági intézkedések száma. 7,7 %-kal csökkent (168-ról 155-re). Ezek nagy része ittas 
magatehetetlen személyek egészségügyi intézménybe történő szállítása, míg más része az érintett 
egészségi állapotból kifolyólag egészségügyi ellátásra történő intézkedés volt.

A szabálysértési feljelentések száma 14,7 %-kal nőtt (958-ról 1099-re), 2021. évben 651 esetben, 
míg 2020. évben 694 esetben közlekedési szabálysértés miatt. A növekedés részben a 
közlekedésbiztonság javítása érdekében tett intézkedések eredménye.

A büntető feljelentések száma 13,2 %-kal nőtt (91-ről 103-ra). A feljelentések felében, 2021. évben 
52 esetben, 2020. évben 45 esetben ittas járművezetés bűncselekmény elkövetése volt az ok. Ez a 
2020. évhez képest összességében 13,2 %-os növekedést mutat.

Helyszíni bírságot 2545 esetben szabott ki a hatóság 22.071.000,- Ft összegben. Ez 26,6 %-os 
emelkedést jelent a bázis évhez képest (2011 eset 19.098.000,- Ft). Fontos hangsúlyozni, hogy a 
szankciók alkalmazására a kollégák eszközként tekintettek, s nem célként. Ezek száma és mértéke az

Beszámoló Sásd város 2021 évi közbiztonsági helyzetéről
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elkövetett jogsértések számától, súlyától és az aktuális közlekedésbiztonsági-, baleseti helyzettől 
függött. A figyelmeztetések száma 574 (2020. évben 628) volt.

2021. év kiemelt rendezvénye volt a Komlói Bányásznapok. A Komlói Sportközpontban 
megrendezett sportesemények (fft. NB.I.-es kézilabda normál minősítésű sportesemény 
bejelentett/megtartott: 25/25 db) ellenőrzése a helyszínen, felügyeleti szolgálat keretében történt. 
Egyéb események felügyeletét összesen 46 esetben látta el a rendőrkapitányság.

2021. évben 45 db gyülekezési jog hatálya alá tartozó rendezvényt biztosított a rendőrkapitányság. 
Egy esetben indult eljárás gyülekezési joggal visszaélés szabálysértés miatt.

Sásd város területén a 2021. évben katasztrófahelyzet, vagy -  az uralkodó pandémiás helyzeten túl - 
veszélyhelyzet nem volt. A rendőrkapitányság rendelkezik hatályos és naprakész készenlétbe 
helyezési és értesítési tervekkel. Értesítési gyakorlatot nem rendeltek el. Helyi védelmi bizottsági 
ülésre 2021. november 24-én került sor Komlón, melyen a rendőrkapitányság képviseltette magát. 
2021. évben a koronavírus világjárvánnyal kapcsolatos feladatok változtak. A karantén ellenőrzési 
feladat megszűnését követően a munka a korlátozó intézkedések betartatására, az oltási 
kampányidőszakok biztosítására terjedt ki. Ennek keretében 2021-ben 105 fővel szemben kijárási 
korlátozás megszegése, 110 fővel szemben maszkviselés elmulasztása miatt indult eljárás. A hatóság 
21 fővel szemben 235.000,- Ft összegben szabott ki helyszíni bírságot kijárási korlátozás megszegése, 
34 fővel szemben 220.000,- Ft összegben maszkhasználat elmulasztása miatt. Karantén szabályok 
megszegése miatt 23 fővel szemben indult közigazgatási eljárás.

A Sásdi Rendőrőrsön 7 körzeti megbízott (a továbbiakban: KMB) státusz van., mely mind betöltött. 
A Sásdi Rendőrőrs illetékességi területén jelenleg 2004 lakosra jut egy fő körzeti megbízott. Sásdon, 
Baranyajenőn, Vásárosdombón, Magyarhertelenden, Mindszentgodisán, Mágocson és 
Alsómocsoládon 1-1- fővel működnek KMB területek. A körzeti megbízottak közterületre történő 
vezénylése a Sásdi KMB területén közösen, illetőleg járőrrel megerősítve valósult meg.

Az év folyamán a KMB állomány kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. Munkájuk során 
folyamatosan láttak el szolgálatot a polgárőrségek tagjaival. A polgármesterektől, polgárőröktől, 
különböző hatóságoktól rendszeresen elismerő vélemény érkezett velük kapcsolatban.

A körzeti megbízottak a szükséges eszközökkel és felszerelésekkel rendelkeztek. KMB irodát 
működött a rendőrőrs épületében, ahol a sásdi, a baranyajenői, a vásárosdombói és a 
magyarhertelendi körzeti megbízott irodája található, illetve Mágocson. Az irodák a szükséges 
informatikai háttérrel rendelkeznek, bennük az ügyfeldolgozás, ügyfélfogadás megoldott. A körzeti 
megbízottak mindegyike rendelkezik az előírt szakképesítéssel.

A Tevékenység-irányítási Központtal (a továbbiakban: TIK) kialakított munkakapcsolat jó. A TIK 
ügyeletese, valamint rendőrkapitányság szolgálatparancsnoka közötti együttműködése konstruktív 
volt, a kölcsönös segítségnyújtáson alapult. A szolgálatparancsnokok hely- és személyismeretük 
révén koordinálták az adott küldésekre reagáló erőket, de a feladat meghatározó-, ellenőrző-, számon 
kérő szerep további erősítése szükséges.

A bűncselekményeken túl, a szabálysértések elkövetése is nagyban befolyásolja egy város, község 
közbiztonsági helyzetét.
2021-ben szabálysértési szakterületen a 2020. évi 1071 feljelentésnél 13 %-kal több, 1211 
feljelentés érkezett. A Szabálysértési Hatóság 969 főt (2020-ban 913 fő) sújtott pénzbírsággal, 
46.202,- Ft/fő (2020-ban 44.090,- Ft/fő) összegre. A figyelmeztetések száma szintén nőtt (144-ről
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179-re), a megszüntetések száma jelentősen csökkent (210-ről 157-re). Feljelentést 11 esetben 
utasított el a hatóság.

Helyszíni bírság végrehajtására 2021-ban 486 ügy érkezett (2020-ban 453). Szabálysértési 
szakterületen az eljárások száma összesen 1939 volt. Körözés elrendelése 234 esetben történt.

A karanténkötelezettség megszegése miatt indított közigazgatási bírság kiszabására irányuló 
eljárások száma 23 volt.

A bírságolási gyakorlatot vizsgálva megállapítható, hogy a szabálysértési előadók differenciáltan 
bírságolnak, figyelembe véve az egyének személyi és anyagi körülményeit az eljárások során,

Rendészeti szakterületen az engedélyügyi fegyver ügyintézése során 2021. évben 559 db beadott 
kérelem volt (lőfegyverre 240 db). A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 621 fő 
rendelkezik 1937 db lőfegyverrel, 3 jogi személy 63 db lőfegyverrel, 455 fő részére 497 db gáz- és 
riasztófegyver van nyilvántartva, 76 fő rendelkezik flóbert tűzfegyverre fegyvertartási engedéllyel.

Vagyonvédelmi területen 2021. évben egyéni vállalkozónak 4 db személy- és vagyonvédelmi 
működési engedélyt, 120 db személy- és vagyonőri igazolványt és 1 db vagyonvédelmi rendszert 
tervező, szerelő igazolványt adott ki a hatóság. A rendőrkapitányság illetékességi területén jelenleg 
437 fő rendelkezik személy- és vagyonőri igazolvánnyal, 3 fő magánnyomozói igazolvánnyal, 4 fő 
személy- és vagyonvédelmi rendszert szerelő igazolvánnyal, 2 fő személy- és vagyonvédelmi 
rendszert szerelő-tervező igazolvánnyal. Jelenleg 17 fő személy- és vagyonvédelmi egyéni vállalkozó 
és 11 személy- és vagyonvédelmi társas vállalkozás rendelkezik működési engedéllyel. Az 
illetékességi területen egy lőtér üzemelt és kettő lövész egyesület működött.

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység hatósági engedélyezésével 
kapcsolatban probléma nem merült fel.

A rendészeti tevékenység mutatóit a 2010-2021. évek vonatkozásában a 2. számú melléklet 
tartalmazza.

2021. évben a bűnmegelőzéssel kapcsolatos programokat a rendőrkapitányság (DADA program, 
az Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadói program, Iskola Rendőre program, OVI-Zsaru program, 
Iskolaőri program, nyári tábor program sorozat) végrehajtotta.

Kiemelt feladat volt a család-, gyermek- és itjúságvédelem, a gyermekvédelmi jelzőrendszer 
tagjaival való rendszeres és hatékony munkakapcsolat fenntartása. 2021. évben 158 olyan eset volt, 
ahol felmerült a kiskorú veszélyeztetettsége, valamint hozzátartozók közötti erőszak. A rendőri 
intézkedéseket követően, kiskorú veszélyeztetettség okán összesen 104 alkalommal továbbított 
jelzést a különböző szolgáltatók felé. A fenti esetekben az illetékes Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálatot, egyes esetekben az illetékes Járási Hivatal Hatósági és Gyámügyi Osztályát is értesítette.
A családi összekötő tiszti feladatokat egy fő látta el. A hozzátartozók közötti erőszakos 
cselekmények elkövetése miatt 2021. évben 26 esetben rendelt el ideiglenes megelőző távoltartást a 
hatóság.
A családi összekötő tiszt 27 esetmegbeszélésen vett részt. A bűnmegelőzési tevékenysége keretében 
a különböző rendezvényeken, iskolai foglalkozásokon, továbbá iskolai bűnmegelőzési tanácsadói 
óráin tartott előadást. Egy alkalommal, a Krízis Ambulanciával tartott bűnmegelőzési rendezvényt.

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
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A pandémiás helyzet miatt a gyermek és ifjúságvédelmi programok az iskolák által szervezett nyári 
napköziben, nyári táborokban, nappali foglalkoztatókban, illetve civil szervezetek által szervezett 
programokon valósultak meg.

Az iskolakezdés alkalmával, október hónaptól az intézmények ismét befogadóak voltak a megelőzési 
témakörökre. Elsősorban az online oktatás okán, az internethasználattal kapcsolatos veszélyek, a 
kapcsolódó bűncselekmények, az áldozattá válás lehetőségei kerültek előtérbe. Hangsúlyt kapott a 
büntethetőség, a jogoknak és a kötelezettségeknek az egyensúlya, a függőségek témaköre is.

A rendőrkapitányságon 3 fő képzett DADA oktató van. A 2021. évben egy intézmény 4 évfolyamán, 
4 osztályban, 77 fő részvételével volt oktatás.

A rendőrkapitányság Iskolai Bűnmegelőzési Tanácsadó a program keretében két középfokú oktatási 
intézményben 57 tartott foglakozást 996 fő részvételével.
Továbbá 6 településen, 19 alkalommal, 446 fő részvételével valósult meg bűn- és balesetmegelőzési 
foglalkozás, a nyári táborokban foglalkoztató.

Az Ovi-Zsaru program keretében 3 óvodában volt foglalkozás 71 fő részére a „Közlekedj Okosan” 
címmel a gyalogos és a kerékpáros közlekedés szabályairól, illetve „A kiskedvenceink otthon” 
címmel a felelős állattartásról. A programokkal kapcsolatos visszajelzések pozitívak voltak.

Az áldozatvédelmi referens 2021. szeptember 01-jén kezdte meg tevékenységét, aki tájékoztatta az 
állományt az esetleges jogszabályi változásokról, valamint felvette minden áldozattal a kapcsolatot, 
és tájékoztatta őket az áldozatsegítés lehetőségeiről, majd megfelelő segítő szervezetekkel őket 
összekötötte.
Az ügyfélváróban és szolgálati járművekben a rendőrkapitányság az áldozatsegítésről szóló 
tájékoztatót helyezett el. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez kiállított igazolások száma 
48 volt.

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos prevenciós tevékenység a rendőrkapitányság illetékességi 
területén lévő 6 lakásotthonban tett látogatások alkalmával valósult meg. A rendőrkapitányság a 
külföldi munkavállalás, a munka célú kizsákmányolásra és a szexuális célú kizsákmányolás 
veszélyeire, a könnyű áldozattá válás lehetőségeire, annak elkerülésére hívta fel a figyelmet.

A koronavírus járvány miatt kialakult helyzet okán a rendőrkapitányság elsősorban elektronikus úton, 
online felületeken érte el az intézményeket és a lakosságot az áldozattá válás megelőzését célzó 
ajánlásokkal, felhívásokkal.
Annak érdekében, hogy a lakosság nagyobb figyelmet fordítson saját védelmére, önvédelmi 
reflexeinek fokozására az online felületeken kívül a rendőrkapitányság szóróanyagokat helyezett el a 
városi kórházban, illetve az orvosi rendelőkben.

A "Házhoz Megyünk" program során a trükkös lopásokra, a lakásbetörésekre és az idősek sérelmére 
elkövetett csalások megelőzésének lehetőségeire is történt figyelemfelhívás. A „Házhoz megyünk” 
program keretében 2 kitelepülés volt. A városi rendezvényeken 1093 fő vett részt.
Említést tettek az ún. „unokázós csalók” módszereiről, az ilyen esetekben szükséges óvatosság 
fontosságáról, valamint hangsúlyozták, hogy a modem biztonságtechnikai eszközök alkalmazása sok 
esetben segítette a sikeres felderítést. Az unokázós csalások megelőzése érdekében 2654 telefonhívás 
volt a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő 62 települést lefedve, 897 fő elérésével.
A „Bike-Safe” program keretében 69 db kerékpárt gravírozott a rendőrkapitányság.

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
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A drogprevenció a kitelepülések alkalmával a családi napokon illetve a lakásotthonokban tartott 
foglalkozásaink alkalmával a drogérintettség okán folyamatos volt. A rendőrkapitányság a nyár 
folyamán civil szervezet felkérésére tartott foglalkozást fiatalok részére "Drogtalanul" címmel.

Emelkedett azon felkérések száma az intézmények részéről, amelyek az online zaklatásról szólnak, 
annak elkövetési módjait mutatják meg, az elkövetés következményeit, a segítségkérés lehetőségeit, 
a tudatos és felelős internet használat módjait.
Az iskolákban rendszeres probléma a cyberbullying, amelyet egymás, időnként a tanárok sérelmére 
is követnek el a diákok. Ennek okán 2 általános iskola valamennyi felső tagozatos osztályában és egy 
középiskola 9. évfolyamán tartott előadást a rendőrkapitányság.

7 településen 9 intézményben 12 fő iskolaőr teljesített szolgálatot. Az iskolaőrök munkáját egy fő 
vezető helyi iskolaőr koordinátor és három fő helyi koordinátor irányította. Az iskolaőrök a 2021. 
évben a nyári tanítási szünet ideje alatt bűnmegelőzési tevékenységet is elláttak.
Az iskolaőrök iskolákban történő jelenléte elfogadottá vált, mind a tantestület, mind a szülők és a 
diákok részéről is. Hatékony és preventív együttműködés alakult ki az iskolaőrök és a tantestület 
között. Több intézmény is jelezte, hogy igényt tartana az iskolaőrök jelenlétére. A példás helytállás - 
mely során az iskolaőr újraélesztett az iskolában egy pedagógust - országos hír volt.

A médiákkal a kapcsolattartás, a lakosság tájékoztatása és az ajánlások közzététele folyamatos volt. 
2021-ben sajtóközleményben jelentek meg a kerékpár gravírozásokkal „Bike-Safe” programmal, a 
Biztonságos Internet napjával, telefonos csalásokkal, KRESZ-napokkal, „Házhoz Megyünk” 
programsorozattal, Halottak napjával, Napközis táborokban tartott prevenciós előadásokkal, 
„unokázós” csalásokkal, adventi időszakkal kapcsolatos felhívások.

A rendőrkapitányság 2021 éves balesetmegelőzési tevékenysége az alábbiak szerint alakult.
A KEVE oktatásban résztvevő osztályfőnökökkel a kapcsolattartás folyamatos volt. A pandémiás 
helyzet miatt a KEVE programban résztvevő osztályoknak kisvideókat kaptak, amelyeket az 
osztályfőnökök vetítettek le. A videók levetítéséről az osztályfőnököktől e-mailen keresztül 
fényképfelvételeket kapott a rendőrkapitányság.

Kerékpár-ON címmel online kvíz játékot hirdetett meg a rendőrkapitányság az illetékességi területen 
található, valamennyi oktatási intézményben. A helyes megfejtők ajándékcsomagot kaptak.

A Komlói Tesco Áruházzal együttműködve „Egyben Tartja a Családot” tábla került a parkoló 
bejáratához.

A Baranya Megyei Balesetmegelőzési Bizottság facebook oldalán, valamint a Komló városi 
médiákban jelent meg a „Zebra ellenőrzést a gyalogosok biztonságáért Komlón!” című 
sajtóközlemény. A cikk végén a Komlói Rendőrkapitányság ,jó tanácsokkal” hívta fel a közlekedők 
figyelmét a gyalogátkelőhelyeken és azok közvetlen környezetében tanúsítandó jogkövető 
magatartással kapcsolatban, annak érdekében, hogy mindenki épségben hazaérjen.

A rendőrkapitányság a gyerekek számára balesetmegelőzési, a kerékpáros közlekedés szabályainak 
elsajátítását célzó speciális programot dolgozott ki. „Szerezz te is kerékpáros jogosítványt” 
elnevezéssel. A programsorozat 4 alkalommal 119 fő részvételével valósult meg.

A rendőrkapitányság megrendezte a „Tesco roadshow”-t, a Komlói Gagarin Általános Iskolában 
pályaorientációs napon vett részt.

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
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Az Iskola Rendőre programban keretében a rendőrkapitányság 8 település, 8 általános iskolájában, 
bűn-és balesetmegelőzéssel kapcsolatos előadásokat tartott.

A SuliMoped programról a középiskolák tájékoztatást kaptak. A „Látni és látszani”, valamint a 
„Látszódj, hogy élhess!” kampányok keretében gyalogosok, kerékpárosok és járművezetők 
láthatósági mellényt egyéb láthatósági eszközöket kaptak.

A Komlói Rendőrkapitányság 2021. évben is kiemelt figyelmet fordított a Baranya Megyei Rendőr
főkapitányság vezetője által aláírt azon együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósítására, 
melyekben a rendőrkapitányság részére feladat végrehajtását határozták meg.

A Sásdi Rendőrőrsnek a helyi önkormányzatokkal az együttműködése folyamatos és 
kiegyensúlyozott volt. A körzeti megbízottak rendszeresen felkeresték a területükön lévő 
önkormányzatokat, információt gyűjtöttek a helyi lakosság aktuális problémáiról, szükség esetén 
felvilágosítást adtak vagy intézkedtek a feladatkörükbe tartozó ügyekben.

Komlói Járási Ügyészséggel és Komlói Járásbírósággal a korábban megkezdett, minden fél érdekeit 
szem előtt tartó, pozitív munkakapcsolat tovább erősödött.
A kisebbségi önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, köztük a polgárőrséggel, illetve az oktatási 
intézményekkel is folyamatos volt a kapcsolattartás.

A más rendőri szervekkel való együttműködés alapvetően a Készenléti Rendőrség által biztosított 
megerősítő erők-, valamint a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság 
Mélységi Ellenőrzési- és Közterületi Támogató Osztály állományának igénybevételét jelentette. Ezek 
a szolgálatok célja Komlón és a környező településeken a rendőri jelenlét fokozása, továbbá kísérési 
feladatok végrehajtása volt.

Az évben az állomány a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársaival teljesített közös ellenőrzéseket 
a vasúti biztonság ellenőrzése, valamint színesfémmel kapcsolatos jogellenes cselekmények felfedése 
céljából, az ún. Railpol ellenőrzéssorozat keretein belül. Komló városában rendszeresek voltak a 
közös szolgálatok a közterület felügyelőkkel, de - hagyományos módon - a polgárőrséggel volt a 
legszorosabb az együttműködés, amely a járőrszolgálatok megerősítésében, párhuzamos- és közös 
szolgálatokban, rendezvénybiztosításokban-, közlekedési akciók végrehajtásában realizálódott.

A rendőrkapitányság a polgárőrséggel 368 esetben, 2035 órában, míg egyéb rendészeti feladatot 
ellátó személyekkel 68 esetben, 238 óra időtartamban látott el közös szolgálatot. A Sásdi Rendőrőrs 
és a Sásdi Polgárőr Egyesület együttműködés különösen jó, a közös szolgálatellátások 2021-ben is 
folyamatosak voltak.
A körzeti megbízott és a helyi polgárőrség rendszeres kapcsolattartása, információcseréje, a közös 
szolgálatellátás jelentősen hozzájárult az állampolgárok közbiztonság érzetének javításához, a 
közterületek rendjének fenntartásához.

A pandémiás helyzet továbbra is megkövetelte a szoros együttműködést a Komlói Járási Hivatal 
Népegészségügyi Osztályával. Az itt dolgozó munkatársakkal és Járási Tisztifőorvossal konstruktív, 
egymást segítő, közös munkát tudott a rendőrkapitányság végezni az év során.

A Gyámhatósággal, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival több ügyben, egymást 
segítve cserélt információt, vagy-hajtott végre közös intézkedést a rendőrkapitányság.

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
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III. Összegzés, kitűzött feladatok a következő időszakra

A Komlói Rendőrkapitányság komplex feladatrendszerének 2021. évi végrehajtása 
rendszerszemléletű működéssel, rugalmasan és folyamatosan igazodott a jogi és a társadalmi 
környezet, a Covid-19 világjárvány okozta pluszfeladatokhoz, az operatív helyzet változásaihoz, a 
szervezeti célkitűzések és társadalmi igények megvalósítása érdekében.

A vezetés stratégiai szemléletű irányításával a fő célkitűzések teljesültek, a célok és a szakmai, 
funkcionális tevékenységek összhangja biztosított volt. A jogállamiság követelményeinek megfelelő 
szervezeti működés, a törvényesség, szakszerűség és hatékonyság a gyakorlatban érvényesült.
A rendőrkapitányság követelményszintű feladatellátásával aktívan hozzájárult Baranya megye 
közbiztonságának, közrendjének és az államhatár rendjének szilárd védelméhez.

Sásd Város közrendjének és közbiztonságának fenntartása érdekében a Komlói Rendőrkapitányság 
és ezen belül a Sásdi Rendőrőrs hatékonyan működött együtt az önkormányzattal, az állami 
szervekkel és civil szervezetekkel.

A 2022. évi ágazati célkitűzések:

1. A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a 
lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot 
nyújtó szervezeti összkép erősítése. Az állománymegtartó képesség javítása érdekében kiszámítható 
pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi állomány juttatásait érintő kormányzati intézkedések 
végrehajtásához kapcsolódó feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása, a 
beválásvizsgálat eredményeinek felhasználásával a rendőrképzés megkezdett modernizációjának a 
szakmai elvárásokhoz, életpálya-modellhez, munkaerőpiaci feltételekhez igazodó folytatása. Végre 
kell hajtani a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR), valamint a 
Személyzeti Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) bevezetésével és működtetésével 
kapcsolatos feladatokat.

2. Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb 
jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi 
ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.

3. A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott 
közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi és területi szintű 
közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi 
jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, 
szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.

4. A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből 
származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a 
vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési 
rendszer működtetésében közreműködés.

5. A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során -  a jogszerűség, 
szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával -  olyan kiegyensúlyozott 
jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos 
intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről
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6. A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri feladatok 
ellátása.

Komló, időbélyegző szerint

Beszámoló Sásd város 2021. évi közbiztonsági helyzetéről

Tisztelettel:

Oletics Károly r. alezredes 
rendőrségi főtanácsos 

kapitányságvezető

Mellékletek:
1. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság bűnügyi mutatói 2010-2021 (5 lap)
2. számú melléklet: a Komlói Rendőrkapitányság rendészeti mutatói 2010-2021 (8 lap)
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2. sz. mellékjei

Szem élyforgalm i statisztikai adatok
2010-20 2 1 . évek statisztikai kimutatása

K om lói Rendőrkapitányság
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2. sz. melléklet

Illegális m igrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekm ények száma
2010-2021. évek statisztikai kim utatása

Kom lói Rendőrkapitányság
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2, sz. melléklet

Ittasan okozott szem élysérdléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek  statisztikai kimutatása

Komlói Rendőrkapitányság
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2 . sz. m elléklet

Balesetet szenvedett szem élyek szám a (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Komlói Rendőrkapitányság

Szem ély sér üléses közúti közlekedési balesetekben m eghalt személyek száma (fő)
2010-2021* évek  statisztikai kim utatása

Komlói Rendőrkapitányság
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Szemétysérűléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő) Szem élysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült szem élyek száma (fő) 
2010-2021. évek statisztikai kim utatása 2010-2021. évek statisztikai kim utatása

Komlói Rendőrkapitányság Komlói Rendőrkapitányság



2. sz. melléklet

Szem élysérflléses közúti közlekedési balesetek szám a
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

K omlói Rendőrkapitányság

H alálos közúti közlekedési balesetek  szám a
2010-2021. évek statisztikai kim utatása

Kom lói Rendőrkapitányság
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Kom lói Rendőrkapitányság
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2. sz. melléklet

K özterületi jelenlét erő (fö) 
2021. év havi adatai 

K om iéi Rendőrkapitányság

T ényleges közterületi szolgálati idő (óra) 
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Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma 
2011*2020. évek statisztikai kimutatása 

Komlói Rendőrkapitányság

Tulajdon elleni szabálysértések felderítési m utatója (% ) 
2011-2020. évek statisztikai kim utatása  

Komlói Rendőrkapitányság



2. sz. melléklet

Szabálysértést feljelentések és  a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2021. évek  statisztikai kimutatása

K om lói Rendőrkapitányság

Büntető feljelentések száma
2010-2021. évek statisztikai kim utatása

Kom lói Rendőrkapitányság
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Szándékos bűncselekm ény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2021. évek  statisztikai kimutatása

Koraiéi Rendőrkapitányság
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Biztonsági intézkedések száma-------
2010-2021. évek statisztikai kimutatása

Koralói Rendőrkapitányság
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Bűncselekm ény gyanúja miatti előállítások száma 
2010-2021. évek statisztikai kim utatása 

Komlói Rendőrkapitányság

V égrehajtott elővezetések száma 
2010-2021. évek statisztikai kim utatása 

Kom lói Rendőrkapitányság



Rendőri eljárásban regisztrált jármű flnkém n  elvétele bűncselekmények
az E Ny CBS 2010-2021. évi adatai alapján

Bűncselekmények száma; Sásd városa



Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján

Bűncselekmények száma: Sásd városa Bűncselekmények száma: Sásd városa
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az ENyÜBS 2010-2021. Ovi adatai alapjia 

Bűncselekmények száma: Sásd városa

Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sásd városa

■ ■  Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált kábítószerrel luaremlatos bűncselekmények ntertecrtől 
magatartás)

az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 
Bűncselekmények száma: Sásd városa

Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sáld városa
• a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

■^■Bűncselekmények száma: Sásd városa B Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Bűncselekmények száma: Sásd városa

Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sásd városa



Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján

Bűncselekmények színia: Sásd városa

Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sásd városa

Bűncselekmények száma: Sásd városa
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Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sásd városa

Bűncselekmények száma: Süsd városa
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az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján

Bűncselekmények száma: Sásd város*
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Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények 
az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sásd városa
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az ENyÜBS 2010-2021. évi adatai alapján 

Bűncselekmények száma: Sásd városi
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021. év
PK-742

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

02 Pécsi Törvényszék __

Érkezés dátuma: 2022-05-31 23:24:06. Érkeztetési szám: EB00611128

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Nyilvántartási szám: 0 2 —  0 2 —  0 0 0 0h . 2 3 00 Tárgyév:

Időszak terjedelme: egész év |^J töredék év |~~| 12 1| 0 ]| 2 J| 1

időszak kezdete
- 0 1 0 2 1 2 3 1

időszak vége

A beszámolót az alábbi devizanemben készítjük el: forint

Külföldi devizanem alkalmazása esetén a beszámoló készítésekor érvényes MNB árfolyam

N y . v . : l . l  A nyo m ta tván y  papír  a lapo n  nem küldhető  be! N y o m ta tv a :  2022.06.02 05.00.30



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

02 Pécsj/Törvényszék
Időszak terjedelme: egész év j^ ] töredék év | | 2 0 2

- 00-00
időszak kezdete

@ 0 0 0 - 0 0 - 0
időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. Szervezet

b. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

□

Sásd Városi Sportkör
Szervezet székhelye:

Irányítószám:

Közterület neve: 

Házszám:

7 ] 0 0  0 Település: Sásd
Közterület jellege:Dózsa György ‘ a utca

32 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:
Irányítószám: | jj jj jj j Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám: 

Ügyszám:

0 |2 j— 1012]—10 |o  |o | o | 2 | 3 l a

k ■ /  1 9 8 9

Szervezet I Jogi személy szervezeti egység adőszáma:

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve:

Képviselő aláírása:

Deák Attila

Keltezés: 

Sásd

1 9 9 4 11114 H-E-0

2 0 2 1 -  0 5 -  3 1
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
Ir n n r

T TU í

éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742
miiiiiu 2021.év

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege Adatok ezer forintban

Előző év Előző év 
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

A. Befektetett eszközök 3 008 4 421
1. Immateriális javak

II. Tárgyi eszközök 3 008 4 421
III. Befektetett pénzügyi eszközök

B. Forgóeszközök 1805 7 919
1. Készletek

II. Követelések 40
III. Értékpapírok

IV. Pénzeszközök 1805 7 879
C. Aktív időbeli elhatárolások

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4 813 12 340

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

D. Saját tőke 4 813 4 689
1. Induló tőke/jegyzett tőke

II. Tőkeváltozás/eredmény 6 217 4 814
III. Lekötött tartalék

IV. Értékelési tartalék

V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből 
(közhasznú tevékenységből) -1 404 -125

VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

E. Céltartalékok

F. Kötelezettségek

1. Hátrasorolt kötelezettségek

II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

G. Passzív időbeli elhatárolások 7 651
FORRÁSOK ÖSSZESEN 4 813 12 340

Ny.v .c l . l  A nyomtatvány  pap ír  a lapon nem küldhető be! Nyom tatva :  ?n ? 9  ne n o  ne nn
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A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása Adatok ezer forintban

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

1. Értékesítés nettó árbevétele

2. Aktivált saját teljesítmények 
értéke

3. Egyéb bevételek 4 261 6 895 4 261 6 895
ebből:

- tagdíj 155 232 155 232
- alapítótól kapott befizetés

- támogatások 4106 6 433 4 106 6 433
ebből: adományok

4. Pénzügyi műveletek 
bevételei

A. Összes bevétel (1+-2+3+4) 4 261 6 895 4 261 6 895
ebből: közhasznú tevékenység 
bevételei

5. Anyagjellegű ráfordítások 4 876 3 871 4 876 3 871
6. Személyi jellegű ráfordítások 2 458 2 458
ebből: vezető tisztségviselők 
juttatásai

7. Értékcsökkenési leírás 789 687 789 687
8. Egyéb ráfordítások 4 4
9. Pénzügyi műveletek 
ráfordításai

B. Összes ráfordítás 
(5+6+7+8+9) 5 665 7 020 5 665 7 020

ebből: közhasznú tevékenység 
ráfordításai

C. Adózás előtti eredmény 
(A-B) -1 404 -125 -1 404 -125

10. Adófizetési kötelezettség

D. Tárgyévi eredmény (C-10) ■1 404 -125 -1 404 -125
N y . v . : l . l  A n yo m ta tván y  pap ír  a lapon  nem kü ldhető  be! N y o m t a t v a :  2022.06.02 05 00.30



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021. év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2. Adatok ezer forintban

Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév előző év előző év 
helyesbítése

tárgyév

Tájékoztató adatok

A. Központi költségvetési 
támogatás

ebből:
- normatív támogatás

B. Helyi önkormányzati 
költségvetési támogatás

ebből:
- normatív támogatás

C. Az Európai Unió strukturális 
alapjaiból, illetve a Kohéziós 
Alapból nyújtott támogatás

D. Az Európai Unió költség- 
vetéséből vagy más államtól, 
nemzetközi szervezettől 
származó támogatás

E. A személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti fel- 
használásáról szóló 1996. évi 
CXXVI .törvény alapján átutalt 
összeg

102 102

F. Közszolgáltatási bevétel

G. Adományok

Könyvvizsgálói záradék
Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. G  '9en H  Nem

N y .v . : l . l  A n yo m ta tván y  pap ír  a lapo n  nem kü ldhe tő  be! N y o m ta tv a :  2022.06.02 05.00.30



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021.év
1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Szervezet

Sásd Városi Sportkör
1.2 Székhely
Irányítószám: 

Közterület neve:
7I3!7!0

Település: Sásd

Dózsa György Közterület jellege: utca
Házszám: 32 Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.1 Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely
Irány ítószám:

Közterület neve:
un Település:

Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Ügyszám: 0 2 0 0 / P k|-6 0 2|5 4 /1  9 8 9
1.4 Nyilvántartási szám:

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:
0 |2  — 0 2 — 0 0 0 ) 0 12 ] 3 18

1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység 
képviselőjének neve: Deák Attila

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása 

Labdarúgás utánpótlás nevelése, asztalitenisz bajnokság rendezése, lebonyolítása.

3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:
3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

Ny.v .: l . l  A nyomtatvány papír a lapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2022.06.02 05.00.30



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

2021.év

PK-742

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

CSATOLT MELLÉKLETEK
(Melléklet típusonként csak 1 dokumentum csatolható)

1. Megjelenítésre kerülő mellékletek

PK-742-01 Könyvvizsgálói jelentés Melléklet csatolva: □
Eredetivel rendelkezik: □

PK-742-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva: □
Eredetivel rendelkezik: □

PK-742-03 Kiegészítő' melléklet Melléklet csatolva:
M

Eredetivel rendelkezik:

2. Megjelenítésre nem kerülő mellékletek

PK-742-04 Meghatalmazás Melléklet csatolva: □
jogosultság igazolása, amennyiben nem a szervezet saját Cégkapuján 
vagy nem a bejegyzett képviselő Ügyfélkapuján keresztül kerül 
előterjesztésre a beszámoló

Eredetivel rendelkezik: □

N y .v . : l . l  A nyom tatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva:  2022 .06 .02  05.00 30



A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített 
éves beszámolója és közhasznúsági melléklet PK-742

2021.év
Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Sásd Városi Sportkör

7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók Adatok ezer forintban

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

B, Éves összes bevétel 4 261 6 895
ebből:

C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt összeg 102

D. Közszolgáltatási bevétel

E. Normatív támogatás

F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás

G. Korrigált bevétel (B-(C+D+E+F)] 4159 6 895

H. Összes ráfordítás (kiadás) 5 665 7 020

1. Ebből személyi jellegű ráfordítás 2 458

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

K. Adózott eredmény -1 404 -125

L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes 
tevékenységet végző személyek száma 
(a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) a) [(B l+ B 2)/2  > 1.000.000, - Ft] m □
Ectv. 32. § (4) b) [K l+K 2>= 0] □
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25] □ X

Társadalmi támogatottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02] □ 1E

Ectv. 32. § (5) b) ](J1+J2)/(H1+H2)>=0,5] □ X
Ectv. 32. § (5) c) [(L l+L2)/2>=  10 fő] □ X

N y . v . : l . l  A nyo m ta tván y  pap ír  a l a p o n  nem kü ldhető  be! N y o m t a t v a :  2022.06.02 05.00.30



KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
a

2021. évi egyszerűsített éves beszámolójához

1. A TÁRSASÁG ALAPADATAI:

A társaság neve: 
Adószáma:
A társaság címe: 
Alapítás ideje:
Egyesület formája: 
Ügyszám:
Elnök:

1. Kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági 
melléklet készül.

Az egyesület összes bevétele a 2021-es évben 6895 e Ft volt. Ebből:
Tagdíj 232 e Ft
Önkormányzati támogatás: 1446 eFt 
TAO támogatás: 4.536 e Ft 
SZJA1% : 141 eFt 
Egyéb támogatás: 310 eFT

Az egyesület összes költsége a 2021-es évben 7.020 e Ft volt.

Alkalmazottak száma: 0 fő

2. A számviteli politika alkalmazása
A szervezet számviteli politikáját a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 
számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 479/2016. (XII. 28.) 
Kormányrendelet és a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság 
egyes kérdéseiről szóló 350/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján e rendeletben foglaltak 
figyelembe vételével alkalmazza.

2.1. A könyvvezetés módja
Az egyesület könyveit magyar nyelven, a kettős könyvvitel elvei és szabályai szerint vezeti. A 
számviteli információs rendszer kialakítása és működtetése, a beszámoló összeállítása a 
beszámoló elkészítéséért felelős személy feladata.

2.2. Könyvvezetés pénzneme
A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés 
hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

SASD VÁROSI SPORTKOR_________
19941149-1-02
7370 SÁSD, DÓZSA GYÖRGY UTCA 32. 
1989.
EGYESÜLET _
0200/PK.30139/2016 
DEÁK ATTIL A

2.3. Könyvvizsgálat



A tárgyévi beszámoló adatai - mivel arra sem a gazdálkodási fonna, sem a nagyságrendek, 
sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs - könyvvizsgálattal nincsenek 
alátámasztva.

2.4. Alkalmazott számviteli szabályok
Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások, valamint az egyéb szervezetek 
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 
Kormányrendelet szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó 
körülmény nem merült fel.

2.5. Beszámoló formája és típusa
Az egyesület a tárgyidőszakra egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolót és 
közhasznúsági mellékletet készít.
Az eredmény megállapításának választott módja: Összköltség eljárás.
Az egyszerűsített éves beszámoló a kormányrendelet 3. számú melléklete szerinti mérlegből 
és az 4. számú melléklete szerinti eredménykimutatásból áll.

2.6. Üzleti év
Jelen beszámoló a 2020. január 01. - 2020. december 31. időszakot öleli fel, a mérleg 
fordulónapja 2020. december 31.

2.7. Mérlegkészítés időpontja
A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági 
események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés időpontja: 
tárgyévet követő év május 31.

2.8. Adózási sajátosságok
Az egyesület tekintetében alanyi adó mentességet választott. Társasági adó fizetési 
kötelezettsége nem keletkezett a tárgyévben.

2.9. Értékcsökkenési leírás elszámolása
Értékcsökkenési leírás módja
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható 
használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a 
tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) 
értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris 
leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó 
analitikákban - évente kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi 
értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás 
elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében 
történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A  200 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi 
termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként 
egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem 
kell.



A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése 
során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke 
valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 ezer Ft-ot.

Ter\>en felüli értékcsökkenés elszámolása
Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor 
haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 
100 ezer Ft-ot.

2.10. Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában és a pénzkelezési szabályzatban előírtak szerint 
történik.

elnök



396.000, - Ft éves önkormányzati támogatást általános működési költségekre fordítottuk a mellékelt 
beszámoló szerint (könyvelési költség, bankköltségek, TAO pályázat járulékos költségeire, 
játékengedélyekre, nevezési díjakra) használtuk fel.

650.000, - Ft támogatást TAO pályázathoz önerőként a sportpálya öltözőjének felújításához valamint 
a kispadok megújításához használtuk fel.

400.000, - Ft támogatást a játszótér nyírásakor meghibásodott fűnyíró traktor javítására, valamint a 
sportpályái faház felújítása kapcsán keletkezett plusz villamos energia számla kiegyenlítésére 
használtuk fel.



Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülcte a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. 
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve 
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

1. §
(1) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. 
(X. 7.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdésében az „ , az igénybe vett napok száma alapján” 
szövegrész.

3. §

(1) Ez a rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § és a 3. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2022. június 30.

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2022. július 8.



2. melléklet

„1. melléklet

Szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd napi intézményi térítési díja

(ÁFA-val)

1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 635 forint

2. Akiszállítás díja naponta 100 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi 
térítési díja 735 forint

3. Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem éri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intézményi térítési díjból 
20 % kedvezmény jár a személyi térítési díj megállapításakor.

4. Annak az ellátottnak, aki a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe az étkeztetést, a napi 
személyi térítési díja nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (3) bekezdés szerinti jövedelemhatár 
harmincad részét.”

3



Sásdi Általános Művelődési Központ Bölcsődéje 2022.évi 
költségvetése és önköltségszámítása

Bevételek 22 994
összeg (Ft) Előirányzat eFt

Állami támogatás 19 039 000 19 039
Önkormányzati hozzájárulás 3 955 000 3 955

Kiadások 22 994
Személyi (3 bölcsődés gondozó) 19 169 000 19 169
Járulékok 2 515 000 2 515
Munkaruha (együtt tervezve az óvodával) 60 000 60
Szakmai anyagok 100 000 100
Üzemeltetési anyagok (vagyonműködtetésben is 
tervezve 600 eFt) 800 000 800

Közüzemi díjak 200 000 200
ÁFA 150 000 150

Önköltség számítása 2022.évre
Ellátotti létszám 11
Ellátottra jutó költség (éves) 359 545
Ellátottra jutó költség (napi) 1 556
Alkalmazott napi térítési díj 600



Szociális étkeztetés térítési díj megállapításához önköltség számítás 2022

Étkeztetés szolgáltatási önköltség számítás Korrigált nettó Bruttó összegek
Bér összesen 5 212 516

szoc.seg. 3 641 270
pü. M 571 246

Általános ktg-ek 5%(irodaszer, telefon, rezsi) 382 549
Vásárolt ebéd (nettó 630 Ft) 21 374 010

Összes szolgáltatási költség 26 969 075

Szolgáltatás normatív bevétele 10 333 400

Különbözet 16 635 675

Adagszám (2021) 33 927

Egy adagra jutó költség (térítési díj) 490,34 500 635

Kiszállítás önköltsége
bér 1 256 997
üzemeltetés 978 900
Összesen 2 235 897 Adagszám (2021) 28 450

Egy adagra eső szállítási költség 78,59 79 100



ÁMK konyhák étkezési normái és térítési díjai 2022.08.01-tői

N o r m a  2 0 2 2 .0 8 .0 1 -tő l

B ö lcsőd e Óvoda Á ltalános iskola 1-4 Á ltalános iskola 5-8 Felnőtt (az összes telephelyen)

nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes
Reggeli 142 38 180 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tízórai 79 21 100 0 100 142 38 180 0 180 118 32 150 0 150 118 32 150 0 150 0 0 0 0 0
Ebéd 228 62 290 0 290 291 79 370 0 370 394 106 500 0 500 433 117 550 0 550 630 170 800 0 800

Uzsonna 165 45 210 0 210 165 45 210 0 210 169 46 215 0 215 169 46 215 0 215 0 0 0 0 0
Összesen 614 166 780 598 161 760 681 184 865 720 194 915 630 170 800

T ér íté s i d íja k  2 0 2 2 .0 8 .0 1 -tő l

Norma aránya % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes

Teljes 100 780 0 780 100 760 0 760 100 865 0 865 0 0 0 0 0 0 0 0
Menza 
(csak ebéd) 0 0 0 0 0 0 0 0 100 500 0 500 100 550 0 550 180 1440 0 1440

Nem rendszeres étkezés (aki egy héten 5 napból legfeljebb 3-szor étkezik) emelt díja 190 1520 0 1520

Korábbi norma

Bölcsőde Óvoda Általános iskola 1-4 Általános iskola 5-8 Felnőtt (az összes telephelyen)
nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes nettó 27 Bruttó Kér. Összes

Reggeli 85 23 108 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tízórai 45 12 57 0 57 100 27 127 0 127 105 28 133 0 133 105 28 133 0 133 0 0 0 0 0
Ebéd 196 53 249 0 249 211 57 268 0 268 300 81 381 0 381 318 86 404 0 404 394 106 500 0 500

Uzsonna 85 23 108 0 108 100 27 127 0 127 105 28 133 0 133 105 28 133 0 133 0 0 0 0 0
Összesen 411 111 522 411 111 522 510 138 647 528 143 670 394 106 500

Korábbi térítési díjak

Norma aránya % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes % Bruttó Kér. Összes

Teljes 100 522 0 522 100 522 0 522 100 647 0 647 0 0 0 0 0 0 0 0

Menza 
(csak ebéd) 0 0 0 0 0 0 0 0 100 381 0 381 100 404 0 404 180 900 0 900

Nem rendszeres étkezés (aki egy héten 5 napból legfeljebb 3-szor étkezik) emelt díja 190 950 0 950



Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2022. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. 
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve 
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

1 .  §

(1) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2 .  §

Hatályát veszti az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. 
(X. 7.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdésében az „ , az igénybe vett napok száma alapján” 
szövegrész.

3 .§

(1) Ez a rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § és a 3. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

Sásd, 2022. június 30.

Dr. Jusztinger János 
polgármester

A rendelet kihirdetve. 
Sásd, 2022. július 8.

m eg y j^ / 1



1. melléklet

„1.1. bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja 780,- forint

1.2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja 760,- forint

1.3. általános iskolai 1-4. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 500,- forint

1.4. általános iskolai 1-4. osztályos napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési 
díja 865,- forint

1.5. általános iskolai 5-8. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 550,- forint”

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1-1.5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

2



2. melléklet

„1. melléklet

Szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd napi intézményi térítési díja

(ÁFA-val)

1 . Akiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 635 forint

2. A kiszállítás díja naponta 100 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi 
térítési díja 735 forint

3. Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem éri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intézményi térítési díjból 
20 % kedvezmény jár a személyi térítési díj megállapításakor.

4. Annak az ellátottnak, aki a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe az étkeztetést, a napi 
személyi térítési díja nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (3) bekezdés szerinti jövedelemhatár 
harmincad részét.”
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3. melléklet

„2. Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás napi intézményi térítési díja (ÁFA-val): 
600,- forint.”

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:
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T e r v e z e t
Sásd Város Önkormányzata K ép v ise lő -testü le tén ek (...) önkormányzati rendelete 

Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés d) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában, továbbá a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 32. § (1) 
bekezdés b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 92. § (2) bekezdésében, 115. 
§ (3) bekezdésében és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 18. § (2) bekezdésében, 29. § (1) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, a társulás útján ellátott szolgáltatások esetében a társulás döntéshozó szerve 
véleményének kikérését követően, a következőket rendeli el.

1 -  §

(1) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(2) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(3) Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.) 
önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

2 -  §

Hatályát veszti az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. 
(X. 7.) önkormányzati rendelet 25. § (3) bekezdésében az „ , az igénybe vett napok száma alapján” 
szövegrész.

3 -§

(1) Ez a rendelet -  a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -  2022. augusztus 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1. § (3) bekezdése, a 2. § és a 3. melléklet 2022. szeptember 1-jén lép hatályba.

1



1. melléklet

„1-1 ■ bölcsődei étkeztetés napi intézményi térítési díja 780,- forint

1.2. óvodai étkeztetés napi intézményi térítési díja 760,- forint

1.3. általános iskolai 1-4. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 500,- forint

1.4. általános iskolai 1-4. osztályos napközis ellátás (tízórai, ebéd és uzsonna) napi intézményi térítési 
díja 865,- forint

1.5. általános iskolai 5-8. osztályos ebéd napi intézményi térítési díja 550,- forint”

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 1.1-1.5. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

2



2. melléklet

„1. melléklet

Szociális étkeztetés keretében biztosított ebéd napi intézményi térítési díja

(ÁFA-val)

1. A kiosztóhelyen átvett ebéd napi intézményi térítési díja 635 forint

2. A kiszállítás díja naponta 100 forint. Ennek megfelelően a lakásra szállított ebéd napi intézményi 
térítési díja 735 forint

3. Annak az ellátottnak, akinek a havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150 %-át nem éri el, az 1., illetve 2. pontban foglaltak szerinti intézményi térítési díjból 
20 % kedvezmény jár a személyi térítési díj megállapításakor.

4. Annak az ellátottnak, aki a hónap nem mindegyik napján veszi igénybe az étkeztetést, a napi 
személyi térítési díja nem haladhatja meg a Szoctv. 116. § (3) bekezdés szerinti jövedelemhatár 
harmincad részét.”
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3. melléklet

„2. Bölcsődei ellátás keretében biztosított gondozás napi intézményi térítési díja (ÁFA-val): 
600,- forint.”

1. Az Egyes szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 14/2021. (X. 7.)
önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

4



Végső előtelj esztői indokolás

A jogalkotásról szóló 2010, évi CXXX. törvény 18. § szerint a döntéshozót tájékoztatni kell a javasolt 
szabályozás szükségességéről, továbbá ismertetni kell a jogi szabályozás várható hatásait. A 
jogszabály tervezetét a következők szerint indokolom.

2022. július 1-től megszűnt az önkormányzatok számára elrendelt általános szolgáltatási díj emelési 
tilalom, így ettől kezdve lehetőség van az egyes szolgáltatási díjak valós bekerülési költséghez történő 
igazítására. A legnagyobb szükség az étkezési térítési díjak folyamatosan emelkedő 
élelmiszeralapanyag-árakhoz, a felnőtt étkezés esetében pedig még a szintén növekvő további 
rezsiköltségekhez történő tervezésére van. Az étkezési térítési díjak sürgős emelését jelzi, hogy e 
díjakat már augusztustól bevezetnénk.

Ezzel együtt a szeptemberben új helyen, bővített létszámmal induló új bölcsőde esetében az 
időközben megnövekedett költségekre tekintettel szükséges a gondozási díj valós költségekhez 
történő kiigazítása, továbbá a gondozási díj fizetés feltételei tekintetében, visszatérünk ahhoz a 
korábbi megállapítási feltételhez, hogy a beíratott gyermek után valamennyi bölcsődei ellátási napra 
meg kell fizetni a térítési díjat, függetlenül attól, hogy igénybe vette-e ténylegesen az ellátást vagy 
sem. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások 
térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet rendelkezését fogjuk alkalmazni, az eltérő szabályozást hatályon kívül helyezzük: A 
bölcsődei, mini bölcsődei gondozás személyi térítési díját -  a fenntartó eltérő döntése hiányában 
akkor is teljes hónapra kell megállapítani, ha a gyermek az ellátást a hónap nem minden napján veszi 
igénybe. E változás, a bölcsődei gondozási díj emeléssel együtt szeptemberben lépnek hatályba.

A szabályozás várható következményei az alábbiak:

A) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: a térítési díjak emelésével a családok anyagi terhe növekszik.

- gazdasági hatása: nincs

- költségvetési hatása: a térítési díj emelések a költségvetés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

B) Környezeti és egészségi következmények: nincsenek,

C Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei:

Az intézményi térítési díjak felülvizsgálata csak a rendelet módosításával lehetséges.
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H a t  á r  o z a . t i  i a v a s  1 a t

Sásd Város Önkormányzata pályázatot hirdet a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ 
szociális és gyermekjóléti intézmény vezetői feladatok ellátására. Az intézményvezetői 
munkakör magasabb vezetői megbízással jár. Az intézményvezető feladata a család- és 
gyermekjóléti szolgáltatás, család- és gyermekjóléti központ gyermekjóléti és szociális 
szolgáltatásokat végző intézmény irányítása.
Pályázati feltételek:

• a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, 
valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. 
(IV. 30.) NM rendelet 2. számú melléklet 2.I.I.I. alpontja szerinti végzettség és 
szakképzettség (felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, 
pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, okleveles szociálpolitikus
közgazdász, szociális menedzser, viselkedéselemző, család- és gyermekvédelem 
szakos pedagógus, család- és gyermekvédő pedagógus, gyermek- és ifjúságvédelmi 
tanácsadó, jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó, igazgatásszervező szociális 
szakigazgatás-szervező szakirányú szakképzettséggel, szociális igazgatásszervező 
oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus szakképzettség, pedagógiai előadó, 
gyógypedagógus, védőnő, teológus, jogász, igazgatásszervező, közigazgatás-szervező 
és szervezetfejlesztő szakember, szociális menedzser oklevéllel rendelkező: 
pedagógus, védőnő, okleveles pasztorális tanácsadó, szociológus

• legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 
gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,

•  büntetlen előélet.
Az intézményvezetői megbízás feltétele az intézménnyel létesített közalkalmazotti 
jogviszony. Az intézményvezetőnek a megbízást követő 2 éven belül szociális szakvizsgát 
kell tennie. Az intézményvezető 250 %-os mértékű vezetői pótlékban részesül.
Az intézményi közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, míg a magasabb vezetői 
megbízás 2023. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig tartó határozott idejű megbízás. 
A pályázathoz csatolni kell

a) a pályázó szakmai életrajzát,
b) a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 

pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
c) a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott 
kizáró ok vele szemben nem áll fenn.

d) a pályázó nyilatkozatát, amely szerint nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság 
alatt,

e) erkölcsi bizonyítványt
f) a vezetői megbízáshoz szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló 

dokumentumok másolatát.
A pályázatokat elektronikus úton a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalba lehet benyújtani 
2022. szeptember 15. napjáig.
A pályázati felhívást a képviselő-testület a kormányzati személyügyi központ internetes 
oldalán, a város honlapján (www.sasd.hu), valamint a járás önkormányzatainak székhelyén 
hivatalos hirdetményként teszi közzé.

Határidő: közzétételre 2022. augusztus 1.
Felelős: Dr. Kajdon Béla jegyző

http://www.sasd


S ásd i Á M K  új B ö lcsődé je  e lfo ga d o tt é ve s  kö ltsé gve tése

A la pa d a to k
Férőhe ly 28
B e íra to tt lé tszám 26
F inansz írozo tt m ax im á lis  do lg o zó i lé tszám 5,42
B e tö ltö tt d o lg o zó i lé tszám 5
G ondozás i díj F t/nap 200

B evé te lek 32 444  000
összeg (Ft)

Állami támogatás 29 265 000
Gondozási díj 70 %-os kihasználtság mellett 913 640

Önkormányzati hozzájárulás 2 265 360

K iadások 32 444  000
Személyi (5 bölcsődés gondozó) 24 492 000
Járulékok 3 222 000
Kiegészítő eszközök 830 000
Munkaruha (20 e Ft/fő) 100 000
Szakmai anyagok 300 000
Üzemeltetési anyagok, karbantartás 1 200 000
Közüzemi díjak 2 300 000

Többletigények, javaslatok Hatás 2022 
decemberig

Gondozási díj Ft/nap (200-ról 600-ra) 09.01- 
től 456 820

Fél álláshely (takarít,...) 09.01-tői 440 700
Rámpa 100 000
Éthordó kiskocsika (100*50*60) 323 850
Kerítés 800 000
Egyéb Tűzbiztos ajtó 800 000

Összesen 2 007 730



Munkaköri leírás 
Településgondnok munkakör

Feladata:

a) közterületek, játszóterek ellenőrzése, alkalmankénti karbantartása,
b) utak, járdák, árkok, vízátereszek állapotának ellenőrzése, karbantartási szükségletének 
jelzése az ügyvezetés felé,
c) közmunkaprogramban résztvevők munkájának közvetlen irányítása,
d) eszköz, áru- és anyagbeszerzés,
e) az önkormányzat ingatlanjai üzemeltetése során felmerülő műszaki, gépészeti javítási, 
karbantartási feladatok elvégzése, különös tekintettel az asztalosipari munkák elvégzésére,
f) helypénz beszedése,
g) minden egyéb, amivel az ügyvezető megbízza.

Feladatait az ügyvezető irányításával végzi.



H atározati javaslat

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete igénylést nyújt be a települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatásra. A 
képviselő-testület 340 köbméter kemény lombos tűzifa beszerzésére igényel támogatást, 
melyhez 431.800,-Ft önerőt biztosít saját költségvetéséből.

Az önkormányzat a pályázati kiírás feltételei szerint a rászorulóknak térítésmentesen 
ellenszolgáltatás nélkül biztosítja a tűzifát, melynek házhozszállítását saját 
költségvetéséből biztosítja.

Határidő az igénylés benyújtására: 2022. 08. 31.

Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester



VÉTELI SZÁNDÉKNYILATKOZAT

Az ajánlattevő neve: Lapcsoport Kft., Képviseli: Ferenczi Eszter ügyvezető, Cégjegyzék- 
szám: 02-09-081433, Adószám: 25159747-2-02 Székhely: 7626 Pécs, Rákóczi út 75., a 
továbbiakban ajánlattevő,

Az ajánlat címzettje: Sásd Város önkormányzata, Képviseli: Dr. Jusztinger János 
polgármester, Adószám: 15724186-2-02, Székhely: 7370 Sásd, Dózsa György út 32. a 
továbbiakban eladó.

1. Alulírott Ajánlattevő, vételi ajánlatot teszek a Baranya Megyei ingatlan nyilvántartásban 
111/2 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, természetben a 7370 Sásd, Erzsébet utca 1/A. 
szám alatt található ingatlanra vonatkozóan.

2. Az ingatlan adatai: üzletrész: 50 négyzetméter, telek területe: 137 négyzetméter.

3. Az ajánlott vételár: 440.100 Ft, azaz Négyszáznegyvenezer-egyszáz forint, melyet
Ajánlattevő az alábbi részletekben kíván megfizetni: 440.100 Ft azaz
Négyszáznegyvenezer-egyszáz forint vételár, mely az adásvételi szerződésben rögzítetten, 
de legkésőbb a birtokbavételig kifizetésre kerül. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az 
Eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogát fenntartja.

4. Ajánlattevő az ingatlant megtekintette, azt megfelelőnek találta, és tudomásul veszi, 
hogy amennyiben jelen ajánlatát Eladó elfogadja, közöttük az adásvétel a jelen ajánlat 
szerint jön létre, és vállalja, hogy Eladóval 2022. év szeptember hó 30-áig a jogszabályi 
előírásoknak megfelelő adásvételi szerződést köt.

5. Ajánlattevő ajánlatának feltétele, hogy a tulajdonjog átruházásának időpontjában az 
ingatlan per- teher- és igénymentes, legyen, az ingatlan átruházásának akadálya ne legyen. 
Ajánlattevő tudomással bír arról, hogy az ingatlant jelenleg terhek nem terhelik, viszont a 
telek-ingatlanon lévő épület bontásra, vagy jelentős felújításra szorul. Ennek ismeretében 
Ajánlattevő vállalja, hogy az ajánlatának elfogadását követő 180 napon belül megkezdi a 
lakókörnyezet rendbetételét, és ajánlatának elfogadását követő 360 napon belül az épület 
homlokzatának felújítását, vagy gondoskodik a meglévő öreg épület ezen határnapra 
történő elbontásáról.

6. A vételár teljes összegének megfizetésére és az ingatlan átadására kiürített állapotban, 
legkésőbb 2022. szeptember 30-áig kerül sor.

7. Ajánlattevő ajánlati kötöttségét 120 munkanapban határozta meg.

8. Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy az adásvételi szerződés megkötésének költségei őt 
terhelik. Ajánlattevő kijelenti, hogy a fenti ajánlatot átolvasta, értelmezte, és mint 
akaratával mindenben egyezőt jóváhagyólag írta alá.

Kelt: Pécs, 2022. június 22.

Lapcsoport Kft.
Lapcsoport Kft. 

Netmester Produkció 
7626 Pécs, Rákóczi úi 75, 7601 Pécs, Pf.: 123 

AdóKém; 28166747*2-02 
Céflj.M.: 02*06*081433 

Banki 107612144891S134-51100005



Pályázat

(Ingatlan vételi ajánlat)

Pályázó neve,címe, elérhetősége:

Kiss Gergely (szül.:_____________ 1)

Állandó lakcím:

Mobil: 0670;

Adószám:

Személyi igazolványszám:

E-mail:

Alulírott Kiss Gergely pályázati úton szeretném jelezni vételi szándékomat, a Sásd Város 
Önkormányzata által értékesítésre kerülő' 1/1 tulajdoni hányadú ingatlan ügyében(7370 Sásd, 
Pozsony u. 23. szám alatti, 255 hrsz.-ú 772 m2 területnagyságú lakóház, udvar, gazdasági épület 
megnevezésű ingatlan).

Vételi ajánlatom a nevezett ingatlanra : 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint.

Nyertes pályázat esetén, a vételárat azonnali banki átutalással tudom megfizetni.

Teljes jogi felelősséggel kijelentem, hogy pályázatban szereplő adatok valósak.

Dombóvár, 2022.06.20



H atározati javaslat

Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
a jegyző javaslatát elfogadva a Sásdi Közös Önkormányzati Hivatalnál 
2022. július 18. napjától -  július 29. napjáig bezárólag közigazgatási 
szünetet rendel el. A hivatal köztisztviselőinek szabadságát ezen időszak 
alatt kell kiadni, egyúttal gondoskodni kell a folyamatos ügyeleti 
szolgálatról.
A Képviselő-testület ugyancsak közigazgatási szünetet rendel el 
december 19. és december 30. között. Ezen időszak alatt a hivatal 
csökkentett létszámban dolgozik, de az ügyfeleket fogadni kell.
A lakosságot erről helyben szokásos módon tájékoztatni kell.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Jusztinger János polgármester


