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Rabb Győzőné alpolgármester tisztelettel köszöntötte a megjelent lakosságot és a
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a képviselőtestület 5 fővel jelen van, az ülés
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az alábbi, meghívóban kiadott napirendi pontokat tárgyalják meg:
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat elfogadta.
1.)

Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi munkájáról.

2.)

Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezetének ismertetése

3.)

Tájékoztató az önkormányzat működését érintő fontosabb jogszabályokról

Rabb Győzőné alpolgármester javasolta, hogy a meghívóban szereplő első két napirendi
pontot tárgyalják együtt.
A képviselőtestület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
Rabb Győzőné alpolgármester felkérte Dr. Kajdon Béla jegyző urat, hogy a tavalyi évről
szóló beszámolót mondja el.
N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1.)

2.)

Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. évi
munkájáról.
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester
Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési tervezetének ismertetése
Előadó: Rabb Győzőné alpolgármester

Írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr. Kajdon Béla jegyző köszöntötte a megjelenteket. A közmeghallgatáson a beszámolót
polgármester teszi meg, de jelen pillanatban Sásd városának nincs polgármestere, mert 2013.
december 31. napjával lemondott.
Nagyon sok jogszabály változás történt, új önkormányzati törvényük van. Az új törvény nagy
része a tavalyi év január 1-én lépett hatályba és ez alapvetően megváltoztatta és meghatározta
a testület munkáját. Meghatározta, hogy melyek azok a fontosabb pontok, amit mindenképp
tárgyalnia kell, itt a társulásra gondolt. Új közoktatási törvény lett, ami önmagában is már egy
komoly dolog, át kellett szervezni a helyi közoktatást is.
A tavalyi évben a képviselőtestület összesen 16 alkalommal tartott ülést, ebből kettő
alkalommal együttes ülést tartott, 146 határozatot hozott összesen és 16 alkalommal
módosított rendeletet, illetve hozott új rendeletet.
Január 17. napján tartottak együttes ülést, ahol egyik nagyon fontos napirendi pontja volt a
testületeknek a járási tankerületi igazgatóval közösen elkészítették a megállapodás tervezetet
az általános iskola, zeneiskola, a középiskola által használt vagyon átadására. A törvény
értelmében állami fenntartásba kerültek át ezek a közoktatási intézmények és az általuk
használt ingatlanokat is át kellett adni és minden olyan vagyontárgyat, ami az intézményekbe
volt. Vagyonkezelői jogot is alapított rá a törvény, ez bejegyzésre is került már az
ingatlanoknál a földhivatali nyilvántartásba. Meg kellett állapodni a közösen használt
ingatlanok arányairól, a fizetés módjáról, a költségviselésről. Az egyik ilyen komoly feladatuk
volt a Közösségi Háznak az üzemeltetésével kapcsolatos költségviselés. Ezzel kapcsolatban
nagyon komoly korrekt megállapodást terveztek és írtak alá. Összességében 50-50 %-os
költségviselési arányban állapodtak meg ennél a háznál, mivel az általános iskola, középiskola
használja ezt a létesítményt. Emellett a képviselőtestület az újonnan felállt Tankerületi
Igazgatóságnak is helyet biztosított a volt polgármesteri hivatal helyén a Rendőrség mellett. A
következő fontos napirendi pont volt a Közös Önkormányzati Hivatal létrehozása. Ez már az
új önkormányzati törvény alapján hozták létre 8 önkormányzat társult a hivatalba. Ez teljesen
új hivatal, nincs jogutódlás, ezt a törvény is mondja. Ennek következtében az ott dolgozó
köztisztviselők nem automatikusan mentek át az új hivatalba, hanem mindenkit fel kellett
venni. Tehát mindenkinek megszűnt a munkahelye, a jegyzőnek és aljegyzőnek is. A
polgármesteren múlott, hogy felveszi-e a jegyzőt vagy sem, erre a polgármestert törvény
kötelezte. A polgármester dönthetett, hogy felveszi-e a jegyzőt, vagy megpályáztatja az
álláshelyet. Polgármester úr úgy döntött, hogy nem pályáztatja meg az álláshelyet, tehát
felvette a jegyzőt és aljegyzőt. Valamennyi volt köztisztviselő, aki ott dolgozott a hivatalban
kapott állást vagy a hivatalnál vagy a járási hivatalnál. Gödrében létrehozták a kirendeltséget
4 fővel, 3 köztisztviselő és 1 fő kirendeltség-vezető dolgozik. Ami nagy változás itt a
finanszírozás dolgában, hogy Sásd város a vezető szerepét ebben a társulásban megőrizte és
megtartotta. Ez úgy nyilvánul meg, hogy egyrészt a jegyző felett a munkáltatói jogkört nem a
képviselőtestület, hanem a sásdi polgármester gyakorolja, ez is új törvényi változás. A
testületnek még véleményezési joga sincs. Ez az aljegyző esetében is így van. A
finanszírozási oldal a hivatal költségvetését Sásd Város Önkormányzata Képviselőtestülete
fogadja el, a többi település vagy tudomásul veszi vagy nem. Természetesen vannak előtte
egyeztetések, eddig ebből nem is volt probléma. Bár eleinte a falvak sérelmezték néhányan,
hogy csorbult a hatáskörük, de ilyen a törvény. Ilyen alapon megmaradt Sásd vezető szerepe.
Másik fontos döntés volt, szintén az önkormányzati törvény hatályba lépésével át kellett
szervezni az Általános Művelődési Központot nemcsak azért, mert az iskola, zeneiskola kivált
belőle, hanem azért is, mert az irányítási jogkörök is módosultak, illetve változtak a társulási
megállapodás értelmében.
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Például 2013. június 30. napjával a Települések Oktatási Társulása is megszűnt. 2013. július
1. napjától csak Sásd az ÁMK fenntartója, de január 1-től is csak Sásd volt a finanszírozója,
csak Sásd kap normatívát, a többi település anyagilag nem járul hozzá. A tavalyi évtől
feladatalapú finanszírozás van, nem is kötelezhetők arra, hogy fizessenek, hozzájárulást
adjanak ezekhez a feladatokhoz. Elviekben a központi támogatásnak elégnek kell lennie
ahhoz, hogy ezeket a feladatokat ellássák. Tekintettel arra, hogy a finanszírozásban Sásdot
illet minden, ezért értelmét vesztette az oktatási társulás és ez június 30-al megszűnt.
Fontos napirendi pontként tárgyalta a testület az orvosi ügyelet támogatását, mely szerint havi
200 eFt támogatást állapított meg, ez éves szinten 2.400 eFt. Továbbá 22 település vesz részt
még ebben a támogatásban.
Június 14. napján a sásdi testület tárgyalta a kialakítandó mentőállomást, egy évig csönd volt,
elindult annak idején, hogy lesz és utána nagy hallgatás volt. Majd jelentkeztek és kérték a
volt rendőrségi épület birtokba adását. Igyekezett megnyugtatni a sásdi lakosokat, hogy
egészen biztosan lesz idén mentőállomás. Nem egy mentőnek lesz állomása, hanem két
autóval kell majd tervezni. A kiviteli tervekben is már több egyeztetésük volt. Voltak gondok
a bejárat, az út kialakításával, de remélik, hogy ott is konszenzus született és beindulnak a
munkák, majd lebontják a jelenlegi épületet és új épületet fognak felhúzni, itt lesz majd a
pihenő, az ügyelet, váró. Hátul lesz majd a két beállásos garázs, ahol a két mentőautó fog
állni.
Több energetikai pályázat beadásáról is határozott a testület az önkormányzati ingatlanok
napelemekkel való felszerelésére, ebből sajnos csak egy pályázatuk nyert, elkezdődött már a
megvalósítás. A DRV Zrt-vel közösen egy napelemes rendszer épül ki a szennyvíztelepen,
ami energiát, áramot fog adni és olcsóbbá válhat a szennyvíztelep üzemeltetése. Ez a
beruházás már elkezdődött, hamarosan a kivitelezés is megkezdődik. Ez majd a
költségvetésben is jelentkezni fog, látni lehet majd.
A Sásd, Fáy A. u. 38. szám alatt lévő üresen álló önkormányzati bérlakást értékesítette az
önkormányzat 3.500 eFt-ért liciteljárás keretében, melyet előtte felértékeltettek
értékbecsléssel. Egy jelentkező volt, aki megvásárolta az ingatlant. 2009. évtől folyamatosan
hirdetve volt az ingatlan eladásra, most sikerült értékesíteni.
A testület értékesítette az egyik vállalkozónak a Szolgáltatóházban lévő vizesblokkot 150 eFtért, ez nyilvános wc volt. Az értékesítést itt is megelőzte az értékbecslés.
Március 4. napján közmeghallgatást tartottak, ezen az ülésen a lakosság részéről észrevétel
volt az alsóőrsi ingatlan ügye, illetve Lakatos Judit karvezetőnek az ügye. Már akkor is
mondta, hogy ezt nem a közmeghallgatáson kellene megtárgyalni. Ezután megvizsgálták
Lakatos Judit karnagy tiszteletdíját, mely szerint kiderült, hogy nem az önkormányzat tartozik
feléje, hanem ő tartozik az önkormányzatnak 30 eFt-tal, mert túlfinanszírozták. Ezután
mindezekről tájékoztatták Lakatos Juditot.
Március 12-én tárgyalta a testület az alsóőrsi ingatlan jogi helyzetét. Ez egy olyan ingatlan,
ami tulajdonjogilag rendezetlen. 1997-ben az általános iskola örökölte meg ezt az ingatlant. A
kivetítőn bemutatta az ingatlant. Felértékeltették az ingatlant, közel 13 mFt-ra értékelte fel az
ingatlanszakértő. A gond az volt, hogy az ÁMK-nál volt nyilvántartva, de a sásdi
önkormányzat mérlegébe szerepelt, mint vagyon. Viszont azzal, hogy az iskola kivált és
állami fenntartásba került, itt sokan úgy gondolták, hogy akkor maga az üdülő is megy az
iskolával együtt, azonban ezt a törvény nem teszi lehetővé. A törvény ugyanis a közoktatási
feladatoknak helyet adó ingatlanok esetére vonatkoztatja ezt az átadási kötelezettséget. Ez az
ingatlan itt maradt rendezetlenül. Akkor is elmondta már, hogy az iskola költségvetési szerv,
ingatlan-tulajdonjogot nem szerezhet a jogszabályok alapján, csak az önkormányzat vagy az
állam. Ezt sokan nem értették meg, sajnos ennek következménye lett, ami nem szerencsésen
alakult.
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Jelen pillanatban ez az ingatlan be van zárva, senki oda be nem mehet, senki sem
használhatja. Itt a testület olyan álláspontra jutott, hogy keressék meg az általános iskola
vezetését, megtette személyesen levélben, üljenek le tárgyalni és egyeztessenek még arról,
hogyan tudja az iskola tantestülete a jövőben nyaralás céljából használni. Kérte az
iskolavezetését, mondjanak egy időpontot arra vonatkozóan, hogy tárgyaljanak. Kérték
egyben az ingatlan kulcsait és papírjait is, hiszen a közjegyzői végzés is az iskolánál volt.
Sajnos ez a találkozó nem jött létre, válasz erre nem érkezett, kaptak egy levelet, mely szerint
jogi szakértőt kértek fel ezen ügy rendezésére. A testület is úgy döntött, hogy jogi szakértőt
(Dr. Halmos Ügyvédi Iroda) kér fel szakértői vélemény készítésére. A jogi szakértői
vélemény egyértelműen megállapította, hogy amit a jegyző mondott, az úgy volt jó. Az
intézménynek tulajdonjoga nem lehet, mert a jogszabály nem engedi meg. Azt írta, hogy a
közjegyző hibázott, akár ez a bejegyzés semmis is lehet. Ugyanis a közjegyzőnek
nyilatkoztatnia kellett volna a sásdi önkormányzatot, hogy van-e törvényes akadálya annak,
hogy az intézmény javára bejegyezzék ezt a hagyatékot. A helyi rendeletük ezt nem engedte
volna meg. Ezt a közjegyző elmulasztotta, továbbá elmulasztotta a balatonfüredi városi
földhivatal is a megkeresést, ugyanis bejegyeztek az általános iskola nevére tévesen egy nem
létező intézményt. Tehát több probléma is van ezzel a bejegyzéssel. A végén megállapította
azt, hogy csak bírósági úton lehet a tulajdonjogot rendezni. Közölték velük, hogy a
tulajdonjog vitás, ettől a perctől az önkormányzat sem használhatja, minden rendelkezési
jogosultságát fel kell függeszteni, ezért belép a Polgári Törvénykönyv felelős-őrzés
szabályaira vonatkozó rendelkezés, ezért bezárták, zárakat cseréltek. Amíg a tulajdonjog nem
került rendezésre, addig ezt senki sem használhatja. A Halmos Ügyvédi Irodát megbízták
azzal, hogy dolgozza, ki milyen úton-módon tudják a tulajdonjogot rendezni. A testület ezzel
a témával már többször foglalkozott, több döntést is hozott ez ügyben. A testület úgy döntött,
hogyha a tantestület kéri, akkor megindítják a pert. Kérelem nem érkezett. A járási tankerületi
igazgató is jogi szakértőt kért fel ez ügyben. Nem tettek lépéseket, mert elismerték, hogy
jogilag nem rendezett az ügy. Sajnos kellemetlen dolgok is történtek ez ügyben, sajnos ez az
ügy politikai kérdéssé vált. A tantestületben sokan azt állították, hogy azért van ez az egész,
hogy a jegyző 5 mFt-ért tudja megvásárolni a nyaralót, biztosan ezért értékeltette fel. Aztán
néhány hónap után, amikor látták, hogy ebből nem történt semmi, akkor változtattak, hogy a
jegyző és a polgármester saját maguk járnak oda nyaralni vagy kíván oda menni nyaralni és
azért van feltéve az új zár. Megjegyezte, hogy egy parlamenti demokráciába a forradalmi
hevület nem írja felül a törvényeket, függetlenül attól, hogy az emberek milyen szint vallanak,
a törvény az törvény, és ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Az ügyvéd majd megkeresi
egy héten belül a városi földhivatalt. Végre egy év után megkapták az iskola új igazgatójától a
hagyatékátadó végzést. Az ügyvéd úrnak átadták ezt a végzést és minden olyan
dokumentumot, ami megalapozza, hogy az önkormányzat tulajdonába kerüljön az ingatlan. A
képviselőtestület mindvégig hangsúlyozta és a közmeghallgatáson is bejelentették, hogy
amennyiben sikerül végérvényesen megszerezni a tulajdonjogot, ezután is tiszteletben kívánja
tartani végrendelkező akaratát, mely szerint kifejezetten a sásdi általános iskola
pedagógusainak kívánja használatba adni továbbra is az ingatlant.
Elmondta, hogy a TOT. 2013. június 30. napjával megszűnt. A finanszírozásban azonban több
problémájuk is volt, ami az ÁMK költségvetését, illetve működtetését érinti. Az egyik nagy
problémájuk volt, de valamennyi önkormányzat problémája is volt, mivel feladatfinanszírozás
van és ahol kötelező feladatokat lát el az önkormányzat, arra elviekben adnak állami
támogatást. A gyermekétkeztetés kötelező feladat, de állami támogatást nem adtak rá. Ez nagy
baj volt, hiszen a helyi adójukból gyakorlatilag 36 mFt-ot az állam elvitt éves szinten.
Továbbá a Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozásánál is 15 mFt-ot a helyi adóból
beszámított, tehát elvitte. Az önkormányzatnak a helyi adóbevételből nem sok maradt.
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Ebből nem tudták kompenzálni a gyermekétkeztetésnél jelentkező több mint 10 mFt-os
hiányt. Ezért Tállai István államtitkárnak több levelet is írtak, melyekre válaszolt is, és
támogatás is érkezett ennek kapcsán.
A társult önkormányzatok, mint a TOT. tagjainál az évek során tetemes adósság halmozódott
fel, ennek összege több mint 10 mFt. Év végéig két önkormányzat kivételével (Tormás,
Szágy) valamennyi önkormányzat rendezte a hátralékát. Ez a tavalyi év költségvetésében
nagy segítség volt. Tormás községgel sajnos bíróságra kellett menni. Továbbá Szágy esetében
egy részére kellett csak bíróságra menni, mert a másik részét kifizette.
A tavalyi év tavaszán az árvízi védekezéssel kapcsolatban vis maior pályázat beadását
tárgyalta a testület, mely szerint az itt keletkező többletköltségekre pályáztak. A polgármester
az árvíznél végzett munkát mindenkinek írásban megköszönte. Az állam a költségeket utólag
megtérítette az önkormányzatnak.
Június 25-én a mentőállomás kialakításával kapcsolatos egyeztetésről számoltak be a
testületnek. Az óvoda felújítására szerződést kötöttek bruttó 57 mFt-ra ez év május 31-ig az
óvoda felújításának be kell fejeződnie. Megköszönte a szülők türelmét, hiszen még mindig két
óvodai csoport a közösségi házban van elhelyezve mindaddig, amíg tart az óvoda felújítása.
Az óvoda bővül egy új csoportszobával, fűtéskorszerűsítés, vezetékcserék, tehát mindent
felújítanak. Ennek idén meg kell valósulnia. Jelen pillanatban a beruházás 50 %-os
készültségi szinten van. Sajnos jelentkeztek problémák, időközben a SZAK-KOM Kft.
felszámolási eljárás alá került, ettől fogva az cég vezetője elvesztette a jogosultságát a cég
ügyeiben. Viszont megkeresték a felszámolót és vállalta, hogy befejezi a beruházást és ennek
értelmében megkötötték a szerződést, illetve módosított szerződésük is van már e
vonatkozásban. Remélik, hogy az óvoda felújítása befejeződik a megadott időre.
Az egészséges ivóvíz program (KEOP-os pályázat) 8 település összefogásával valósulna meg
az ivóvíztisztítás korszerűsítése, illetve Sásd esetében az ivóvíztisztítás mellett még egy új kút
fúrására is sor kerülne, valamennyi vezetéket kitisztítanák. Ez közel 400 mFt-os beruházás.
Sajnos egy éve nem tudják a közbeszerzési eljárást megjelentetni, mely szerint ki kellene
választani a kivitelezőt, aki elindul és megcsinálja. Januárban a szakmai zsűri összeült és
elbírálta az anyagokat, hiánypótlás után úgy tűnik, hogy ez a dolog is elindul. Remény van
idén arra, hogy ez a beruházás őszig megvalósulhat. Egy vezetékkel a paléi kúttal is
összeköttetésben lesznek, innen is kapnak majd vizet. Lényeges javulás kell, hogy legyen az
ivóvíz minőség tekintetében.
A tüdőgondozóval kapcsolatban elmondta, hogy sajnos tavaly nyáron megszűnt. A kistérségi
társulás már nem tudta tavaly nyártól üzemeltetni. Itt finanszírozási problémák és
jogszabálysértés is volt.
A testület az osztrák Raaba településsel megújította a partnerkapcsolatát, melyet az osztrákok
kezdeményeztek. Június 28-án Raaba településen kölcsönösen aláírták az okiratot. A sásdi
testület és a Sásdi Vegyes Kar is részt vett ezen az eseményen. Nagyon szép vázát készíttettek
erre az eseményre a raabaiaknak, továbbá egy nyugdíjba vonuló hölgynek is vittek ajándékot.
Ezzel kapcsolatban megköszönte Galambosné Wágner Évának a szervezést, hiszen ő
készítette elő ezt az utazást és elmondta, hogy a hölgy részére valamilyen ajándékot vigyenek.
Sásdi vállalkozó borát is vittek ajándékba. A képviselőtestület úgy döntött, hogy Kovács
Magdolnát is meghívják erre az eseményre, hiszen ez a kapcsolat annak idején az ő nevéhez
köthető. Nagyon örült a meghívásnak, melyet elfogadott, jól érezte magát. Marcz Mihályné
akkori iskolaigazgatót is meghívta a testület az ünnepségre, de ő nem tudott eljönni. (A
kivetítőn néhány képet bemutatott erről az eseményről.)
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A képviselőtestület a tavalyi évben döntött kitüntetések adományozásáról, mely szerint
Galambosné Wágner Éva nyugdíjas pedagógus részére Sásd Városért Díjat adományozott,
továbbá Magyar Sándort a volt Tűzoltó Egyesület parancsnokát Sásd Közszolgálatáért Díjban
részesítette.
Augusztus 8. napján a képviselőtestület határozott a piac új helyéről. A tavalyi
közmeghallgatáson elhangzott, hogy milyen rossz helyen van a piac, megoldást kell keresni.
A testület úgy gondolta, hogy ahol most van a piac, ott lesz a jó helye. A végleges hely
kialakításával azonban vannak gondok, mert az a terület nem önkormányzati tulajdonban,
hanem magán tulajdonban van.
Szintén bejelentésre polgármester úr rendeztette a lőtér területét, sajnos újabb szeméttelep
képződött ott, főleg építési törmelékeket helyeztek le.
Megválasztották az új ÁMK igazgatót Gálné Banizs Gabriella személyében, nemcsak az
óvoda vezetője, hanem az ÁMK és a Közösségi Ház vezetője is. A Közösségi Házba január 1.
után a képviselőtestület különböző döntéseket hozott, megállapították, hogy az üzemeltetéssel
bajok vannak, igazából nincs gazdája az épületnek. Azóta felvettek egy gondnokot Urvald
Péter személyében, azóta úgy ítélik meg, hogy rend van a házban.
A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás finanszírozásával összefüggő kérdéseket is megvitatta a
testület, mert kiderült, hogy baj van. Bebizonyosodott, hogy a kistérségi társulás létrehozott
egy nonprofit kft-t január 1-el, ami a szociális feladatokat látta el a tavalyi évben. Azonban
alulfinanszírozott volt ez a feladat és az alulfinanszírozásból eredően tetemes hiány képződött,
és a kistérségi társulásnak adott normatívát is felhasználták az év során, ami 24 mFt. Ezt a
testület azért tárgyalta, mert a jogszabályokat az Államkincstár úgy értelmezte, hogy a
székhelytelepülés a gesztor önkormányzat készfizető kezesként köteles helytállni a kistérség
tartozásaiért. A kincstár a 24 mFt-os normatívát követeli Sásdtól. Még nem kell fizetni, a
mostani zárszámadáskor akkor fog élesbe fordulni. Természetesen valamennyi
önkormányzatot érinteni fogja ez, aki ezt a szolgáltatást igényelte. A másik probléma, hogy a
2012. decemberi béreket az állam megelőlegezte és utólag a támogatásokból vonta vissza, a
kistérségtől már nem tudta visszavonni, ezért inkasszálta a sásdi önkormányzat
költségvetéséből. A kistérségi társulásnak jelenleg nincs elnöke, minden tisztségviselő
lemondott.
A Pécsi Vizmü Zrt-vel szembeni vagyoni követelések és vagyonelszámolás ügyében
megkeresték a Pécsi Vizmü Zrt-t, mert közel 40 mFt-tal tartoznak. A Pécsi Vizmü Zrt. végül
is működik, úgy volt, hogy megszüntetik, beolvad a Tettye Forrásházba. Felszámolást is
kezdeményezett már az önkormányzat a Pécsi Vizmü Zrt-vel szemben, azonban ezt a
keresetet elutasította a bíróság, mert úgy ítélte meg a bíróság, hogy nem szólították fel
elégszer a Pécsi Vizmüvet. A cég végül is eldöntötte, hogy nem szeretnék megszüntetni a
céget, hanem felvették az önkormányzattal a kapcsolatot. Tavaly decemberben találkoztak az
új vezetővel és közölték, hogy el kívánnak számolni az önkormányzattal, amennyiben
megalapozott a követelésük, akkor azt szeretnék kifizetni. Volt egy rendezetlen tétel, amit
időközben rendeztek. Ez a 2010. évről az amortizációs alap felhasználása, ami nagyon magas
volt és velük nem egyeztették, mely 17 mFt, ezt utólag a DRV Zrt-vel megvizsgáltatták.
Vadas Zoltán nagyon korrekt kimutatást végzett. Viszont kérte tőlük, hogy a 4 év
amortizációs alapját gyűjtsék ki, hogy abból ők mennyit használtak fel és ez alapján mondják
meg, hogy van-e adósságuk. Az biztos, hogy van egy felújítási keret, amit nem pénzben
kívánnak majd az önkormányzat felé elismerni, ez kb. 20 mFt, hanem valamilyen más módon.
Amihez mindenképpen ragaszkodnak az az a két évi lakosság által készpénzben befizetett
összeg, amit a mai napig nem kaptak meg. Ehhez ragaszkodik, hogy ezt készpénzben fizessék
ki.
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Október 14. napján tartott testületi ülésen a 66-os és 611-es főutak csomópontjában volt
károsodás, az úthibák kijavítása ügyében hozott döntést a testület. A garanciális munkák
elvégzésében polgármester úr kezdeményezte, hogy állítsák helyre. Elvégezték a munkát.
November 13-án a képviselőtestület helyi adóemelésről döntött és ezek január 1. napjával
hatályba léptek. Az egyik adóemelés a helyi iparűzési adóemelés, mely 1,7 %-ról 2 %-ra
emelkedett. Ez kb. 10 mFt-os többletbevételt jelent az önkormányzatnak. A másik adóemelés
a kommunális adó, mely eddig 5.000,-Ft volt, most ez 5.500,-Ft-ra emelkedett. A javaslat
6.000,-Ft volt, de a testület 5.500,-Ft-ot állapított meg. Azért is volt szükség az emelésekre,
mert ezelőtt ÁSZ-os vizsgálat volt, ahol vizsgálták a célszerűséget és pénzeszközfelhasználást, kellett készíteni egy likviditási tervet 5 évre és így a helyi adókat a törvényi
szintre emelték meg. Elmondta, hogy minden házhoz kiment egy felszólítás a lakossági
kommunális adó vonatkozásában, mely szerint akiket érint kérte, hogy fogadják meg, mert ha
az önkormányzat dolgozói utcánként ellenőrizni fogják, hogy a tulajdonos tett-e bevallást. Ha
nem teszi, akkor 5 évre visszamenőleg kivetik az adót büntető kamatokkal együtt. A kamat
mértéke 200 %. Ha nem tudják behajtani, mert nincs miből, akkor az ingatlanra fogják
terhelni. A tavalyi évben sajnos olyan volt a finanszírozási rendszer, hogy az önkormányzat rá
van kényszerítve arra, hogy a helyi adóbevételeit beszedje. Az adót mindenkinek be kell
fizetnie, nyilván vannak méltányossági alapon elbírált kérelmek.
Az önkormányzattól katasztrófavédelmi őrs kialakításához területet kértek, mert szeretnének
egy őrsöt létrehozni. Első körben, amit felajánlottak területet, az nem volt jó, mert a tervező
közölte az önkormányzattal, hogy egy könnyű szerkezetes épületről lenne szó, amit a sásdi
rendezési terv nem enged a sásdi városháza mellett. Akkor újragondolták, hogy hol legyen,
végig járták a települést és a mostani piac melletti területet találták alkalmas helynek. Ennél a
megoldásnál a testületnek be kellett vállalnia a közművek kiépítését, ami több millió forint
lesz, továbbá a rendezési tervüket is módosítani kell. Ennek az össz költsége kb. 3-4 mFt.
Sásd csatlakozott a dombóvári kórház ellátási területéhez, mely szerint csatlakozást
kezdeményezett a járóbeteg-szakellátás tekintetében.
November 21-én a testület rendkívüli testületi ülést tartott, melyen a testület kezdeményezte a
kistérségi társulási megállapodás módosítását, amelynek lényege, hogy töröljék a
megállapodásból a házi segítségnyújtást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatási
feladatokat, ezek önkormányzati kötelező feladatok és nemcsak a társulási megállapodásból,
hanem a Nonprofit Kft. feladatai közül is törölni kellett december 31-el. Január 1-től a
Nonprofit Kft. ezeket a feladatokat nem láthatja el. Valamennyi önkormányzat csatlakozott
ehhez a kezdeményezéshez. Ennek egyenes következménye lett, hogy az önkormányzatoknak
január 1. napjától meg kellett oldani az időskorúak ellátását. Nem sok idejük volt rá, hiszen
hatósági engedélyeket kellett beszerezni. A testület kezdeményezte a Sásdi Szociális Társulás
létrehozását, ami decemberben 14 önkormányzattal közösen megalakult. 2014. január 1-től
már ellátják ezt a három feladatot. A vezetője megbízottként látja el az intézmény vezetését, a
dolgozókat már felvették. Sikerült a társulás költségvetését úgy összehozniuk, hogy nincs
ráfizetés.
Az év utolsó ülése december 12-én volt.
2013. december 31. napján írásban lemondott Székely Szilárd polgármester, amit a sásdi
testület január 9-én tárgyalt. Erről részletesebben irt a Sásd és Vidéke helyi újságban. A Helyi
Választási Bizottság úgy döntött, hogy nem ír ki időközi választást. A helyi pártok részéről
senki sem kezdeményezte az időközi választást. Ez azt jelenti, hogy 6 fővel fog a testület
működni. Rabb Győzőné alpolgármester vette át a polgármesteri feladatok ellátását. Itt a
helyettesítés megoldódott, de a kistérségi társulásban nincs vezető. Amikor a polgármester
lemondott, akkor a társulás elnöki posztjáról is le kellett mondania. A társulásnak két alelnöke
van, de egyik alelnök sem vállalta az elnöki teendőket.
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A mágocsi alelnök rendkívüli ülés keretében lemondott és azt mondta, hogy ő nem vállalja. A
másik alelnök a vásárosdombói polgármester volt, ő is beadta írásban a lemondását. Jelen
pillanatban a korelnök látja el az ügyvivői feladatokat. A tanács és az elnökség is úgy döntött,
hogy felkér egy könyvvizsgálót, hogy tekintse át a kistérség gazdálkodását az utóbbi években,
a kft-jét különösen, és készítsen elő egy vagyonmegosztást és elosztást az alapító
önkormányzatok között. Jelenleg a társulásban 21 település van, mert 5 település kivált. De
mindenkit érint a vagyonelosztása, szétosztása, hiszen a 27 település alapította a társulást.
Sásdot több szempontból hátrányosan érinti, egyrészt azért, mert innentől kezdve a
munkaszervezeti feladatokat a sásdi hivatal látja el, és senki nem fogja a többletterhet
finanszírozni. A másik fontos kérdés, hogy a 24.300 eFt-ot a székhelytelepülésen fogja az
állam behajtani. Ezután pedig Sásdnak kell behajtania a többi településtől, elképzelhető, hogy
bírósági úton majd. A 24.300 eFt-ból a Sásdra eső rész kb. 4.400 eFt.
A tavalyi évi költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly 31 mFt ÖNHIKI támogatást
kaptak. A 23.940 eFt-ban szerepel az a gyermekétkeztetés is, tehát ha ezt összeadják, akkor ez
55 mFt. A forgalmi csomópont 15 mFt-ja az OTP támogatást megelőlegező hitelt adott az
önkormányzatnak, majd az önkormányzat ezt tavaly márciusban visszaadta és az állam ezt
elfelejtette odaadni. Ez a pályázatból visszatartott pénz volt, majdnem két évig náluk volt. Ez
a pénz nagyon hiányzott, ezért sajnos néhány hónapig finanszírozási problémája volt az
önkormányzatnak. Az ELMIB részvény lejárt, végre az utolsó részletet 2.300 eFt-ot a tavalyi
évben kifizették. 2003-ban a közvilágítás korszerűsítése keretében megelőlegezte az ELMIB
Rt. az önkormányzatnak ezt a beruházást azzal, hogy 10 év alatt fizetik vissza. Ez az összeg
10 év alatt, amit visszafizettek 71.500 eFt. A napelemes pályázat, ami elkezdődött, ehhez
önerő nem kell. Közfoglalkoztatásra START támogatás 25.681 eFt, ez átlagban 20-25 fő
foglalkoztatását jelenti az önkormányzatnál. 2013 évben 135 fő főállású dolgozója volt az
önkormányzatnak, most 74 fő. Ebből a 74 főből látható, hogy a bölcsőde 3 fő, az óvodánál
létszámfejlesztést hajtottak végre, így lett 20 fő. A bölcsődét és óvodát az állam finanszírozza,
de elvárja, hogy amit a törvény előír létszámot, azt be is töltsék. A közművelődésnél
könyvtár, mozgókönyvtár 6 fő, itt is volt létszámfejlesztés, amellett, hogy jelentősen csökkent
a létszám, lett gondnok, végre lett takarítószemélyzet. A konyhánál is dolgozik 9 fő. A
hivatalnál 31 fő, annak ellenére, hogy a járási hivatal 12 álláshelyet elvitt. A gödrei
önkormányzatnál ebből 4 fő dolgozik. A 135 fő és a 74 fő között az a nagy különbség, hogy
az általános iskola, középiskola és zeneiskola dolgozói átkerültek állami finanszírozásba.
Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte jegyző úrnak a tavalyi évről készített
beszámolóját.
A 2013. évvel kapcsolatban elmondta, hogy a könyvtárban 534 beiratkozó volt, ebből 256 fő
volt, aki új beiratkozó volt. 2013. évben 23 könyvtári rendezvény volt, amely rendezvényen
365 fő vett részt, ebből 200 felnőtt és 165 gyerek volt. Közművelődési programjaik például a
Magyar Kultúra Napja, Borverseny. Minden évben megrendezésre kerül a karácsonyi Adventi
vásár, ezen a vásáron 17 többségében sásdi vállalkozó kínálta a karácsonyi ajándékokat. A
Sásdi Deutsch Klubban nagyon jó a kapcsolatuk, szinte minden rendezvényükön, minden
szervezésben segítenek. Az ÁMK Óvodája és a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola
közös jó munkáját is megköszönte. Kiemelte az általános iskola együttműködését a március
15. és az október 6-i rendezvényeiken. Október 6-án a sásdi szakképző iskola tartotta meg a
megemlékezést. Augusztus 20. napján is megtartották a megemlékezést, sajnos kevés
érdeklődő volt. Ezen a napon este utcabált rendeztek. A Foltvarró Klub is tavaly tartotta
rendezvényét, 4 településről érkeztek részt vevők. Kiemelkedő rendezvény volt a Sásdi
Koncertfúvós Zenekar minősítő koncertje, C kategóriában arany minősítést értek el.
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Ezen a napon ünnepelte Elek Péter 25 éves karnagyi munkáját is, Sásd Város
Képviselőtestület emlékplakettel jutalmazta. 2014. év nyarán lesz a zenekar 40 éves, ebből az
alkalomból jubileumi ünnepséget szerveznek. Tavaly június 20-24. napja között Salzburgba
utaztak az Utazóklub szervezésében. A sásdi Vegyeskar és a sásdi képviselőtestület együtt
utaztak Raaba-ba, ahol megújították a testvértelepülési kapcsolatukat, továbbá a vegyes kar
fellépett. 2013. október 7. napján volt a Bor-és Pitefesztivál. Ősz folyamán volt a könyvtári
napok rendezvénysorozata, ahol rendhagyó irodalom óra volt, ahol Arnold Szilvia és Arnold
Viktória két sásdi fiatal könyveit mutatták be a sásdi gyerekeknek. Október 14-én 60 éves volt
a Könyvtár, Csorba Győző megyei könyvtárral közösen együtt tartották meg az ünnepséget. A
sásdi iskolás gyerekeknek is voltak bábelőadások a Közösségi Házban tavasszal és ősszel.
2013. április 23-27. között volt az Egészségmegőrző Rendezvény a megyei ÁNTSZ és a
POTE-val közösen. 2013. március 6-án elkezdődtek a nyelvtanfolyamok. A tavalyi évbe a
Közösségi Házba beköltöztek az óvodások, mivel az óvoda épülete felújítás alatt áll. A Sásdi
Őszidő Klub rendszeresen karbantartja az önkormányzat magyarhertelendi üdülőjét,
megköszönte munkájukat. A Foltvarró Körnek is megköszönte munkáját. A Filmklub 2013ban filmeket vetített, köszönjük a munkájukat. Az Olvasókör 12 alkalommal jött össze, nekik
is megköszönte a munkát. A Zenebölcsit is a Közösségi Házban tartják, megköszönte a
lehetőséget Götzerné Scheid Edit védőnőnek. Külön megköszönte Pintér Gábornak, aki a
Baba-mama találkozó mikulásaként szerepelt. Ezenkívül baba-mama börzét is tartottak a
Közösségi Házban. Felsorolta a házban működőket: Sásdi Vegyes Kar, Zenekar, Őszidő Klub,
Olvasó Kör, Filmklub, Honismereti Szakkör, Foltvarró Kör, Borbarát Kör, Utazók Klubja.
Több rendezvény is volt, melyből a Háznak bérleti díja keletkezett. A sportcsarnok
kihasználtságával kapcsolatban elmondta, hogy ezt használja a középiskola, az ovis focizók, a
felnőtt focisták, jógázók, általános iskolások, kengo, kézilabdázók.
Felkérte ismét jegyző urat és pénzügyi irodavezető urat, hogy ismertessék a 2014. évi
költségvetés tervezetét.
Dr. Kajdon Béla jegyző mint már korábban elmondta, hogy az idei helyzet jobb a tavalyi
helyzetnél. Elmondta, hogy idén már megjelenik a KEOP ivóvíz, bíznak benne, hogy idén ez
megvalósul. Sajnos itt jelenik meg a tartalékok között a kistérségi 24 mFt, amiről már
korábban beszélt. De abban bíznak, hogy a második félévre felszabadul majd legalább 20 mFt
és ezt egyéb célra tudja majd fordítani a város. A vízmű fejlesztési alap 6 mFt + 2, ez az a
keret, amelyet a város vízárba megfizet a különböző vízmű fejlesztésekhez, amit az
önkormányzat egy elkülönített számlán tart. Ebből a 6 mFt-ból tudják finanszírozni a
költségvetéstől függetlenül a tűzoltóőrs kialakításával kapcsolatos plusz költségeket. Itt
gondolt a szennyvízvezeték lefektetésére, ami 20 eFt/m, több mint 100 m szükséges a
nevezett helyen. Továbbá ebből a pénzből szeretnék megvalósítani a REBURG és a Stihl bolt
közötti szakaszon a szennyvízvezeték kiépítését. A különböző intézményi beszerzésekre,
támogatásokra közel 10 mFt-ot szavazott meg a testület, mert volt miből, eddig nem volt
ilyen. Az év utolsó hónapjában kapott támogatások tartalékként megjelentek, tehát a
pénzmaradvány közel 60 mFt, és ennek terhére lehetett. A képviselőtestület hozott olyan
döntést, ami szerint idén a tartalék terhére az év második felében útfelújításra kívánja a nagy
részét fordítani. Erre már most van a költségvetésben egy bizonyos összeg, mely 3.500 eFt.
Amiben már döntött a testület, a temető környékének rendbetétele, ez már megtörtént, majd
még bekerítésre vár ez a terület, hogy ne legyen többé szemétlerakó. Szemétgyűjtő edényeket
helyeztek el a temetőben, de még tervezik 1 db plusz beállítását, ezeket heti rendszerességgel
üríttetik. Emellett a testület döntött a temetőben lévő nyilvános wc felújításáról is, erre a
pénzt elkülönítette.
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A sporttelepi faház felújításáról is döntött a testület, erre 500 eFt-ot különített el. 30 db
közlekedési jelzőtáblát rendeltek a településre, több helyen hiányoznak jelzőtáblák és ezt
feltétlenül pótolni szükséges. Az új ipari parknál közvilágítási lámpákat fognak kihelyezni (4
db), a testület erre is elkülönítette az összeget. Elmondta, hogy az ipari parkban fejlesztések
folynak, ez munkahely szempontjából nagy segítség a városnak. A Fekete-Adler Bt. nyert
pályázatot és a jelenlegi üzemcsarnokát megduplázza. Továbbá a sásdi önkormányzattól még
egy területet vásárolt a jelenlegi területtel szemben, az út másik oldalán. (vételi ár 3.700 eFt).
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a 2014. évi költségvetéssel kapcsolatban
elmondta, hogy 2014. évben a költségvetésük egy biztos alapon helyezkedik el. Ez jelentősen
köszönhető annak, hogy 2013. évben jelentős állami támogatást kaptak az államtól
adósságkonszolidáció néven, melyet a hiteleikre fordíthattak, illetve a tartozásaikra. De
nemcsak ennek köszönhető a likviditásuk biztonsága, hanem annak is, hogy a testület olyan
döntéseket hozott közben, amikor a meglévő adósságok szállítói állományait úgy tervezték,
hogy ezt szeretnék is visszafizetni. Tehát megtervezte a bevételeket, mindig figyelembe vette,
amikor kötelezettségeket vállalt, ez tárta fel és támasztja alá az utóvizsgálat is, ezt az ÁSZ
majd ki is emeli. Az állami támogatásokon felül a testületi döntéseknek is nagy szerepe volt
abban, hogy pl. bért tudtak fizetni azokban az években, amikor nehéz volt a költségvetés.
Illetve volt olyan időszak, amikor bizony keserű döntéseket kellett hozni. A 2014. év ilyen
szempontból sokkal biztonságosabb költségvetés tervezést jelentett. Ugyanakkor nagyon
érzékeny ez a költségvetési év is. Várhatóan 60 mFt-os pénzmaradványt tudnak áthozni erre
az évre. De a tervezetben 74 mFt-os hiány van tervezve a költségvetésben. Ez azt jelenti, hogy
kb. várhatóan nullszaldós ez a költségvetési év amennyiben a várható bevételeik és kiadásaik
teljesülnek. Ha ezek túlteljesülnek a bevételeknél, akkor ez további plusz fejlesztési
lehetőségeket jelenthet, pl. az útfelújítások. A költségvetés készítése során 10.374 mFt-os
olyan kérelmeket lehetett elfogadni az intézményektől, amire évek óta nem volt példa.
(Kivetítőn olvasva felsorolta ezeket a tételeket, mely a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)
Az önkormányzati mérleg amennyiben a fejlesztési kiadásaik teljesülnek, gondolt itt főleg a
375 mFt-os KEOP ivóvízminőség-javító pályázat véghezvitelére. 1 milliárd 184 mFt-os
nagyságot fognak elérni, amit szét lehet osztani működési és fejlesztési kiadásokra. A
működési kiadásaik majdnem 800 mFt ebből az összegből. A működési kiadásokban
tervezték a 3,5 mFt-ot az utak kátyúzására.
Pénzeszközátadásai lesznek a képviselőtestületnek, az új szociális társulásnál 37 mFt-os
támogatást kapnak, ezt mind át kell adni a társulásnak. A közös hivataluknak SZMSZ-e
alapján 1-1 mFt-ot átad a társult községek számára. A Polgárőr Egyesületnek 100 eFt-ot fog
átadni, illetve a Sportkörnek a tavalyi év szintjén van havi 33 eFt-os támogatási összeg
tervezve. 500 eFt-os keret van az ifjú házasok támogatására. Ez a korábbi évek döntéseit fogja
szolgálni. A fejlesztési céltartalék, ahol 6 mFt-ot irányoznak elő, ugyanennyi bevételük is
származik a DRV vízmű szolgáltatótól, ezt mind a vízműre kell fordítani. A működési
tartalékok alakulása okozza a költségvetésük érzékenységét, sérülékenységét is. Jellemzően
állami támogatások visszafizetése van e mögött. 2013. év végén lehetett igényelni állami
támogatást, a szociális társulás tervezésénél az első megbeszélésnél arról volt szó, hogy
nagyobb körben lesz kialakítva a társulás, ezért nagyobb körben lett a normatíva leigényelve.
Továbbá a kistérségi 24 mFt-os visszafizetés, ez még vissza van. Ez a tartalékok
szempontjából a legrosszabb várakozás, előfordulhat az, hogy ezt idén vissza kell fizetni,
illetve a felsorolt tartalékokat.
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Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte a jegyző úrnak és pénzügyi irodavezető úrnak a
2014. évi költségvetéssel kapcsolatos tájékoztatóját.
Az előbbi hozzászólását kiegészítette azzal, hogy a 2013. évben a művelődési központ és
könyvtár 2.200 eFt-os bevételt szerzett a bérleti díjakból. Elmondta, hogy az elmúlt pénteken
kijelölték a mentőállomás útvonalát, ugyanis nem lehet közösen az ott lévő üzemek
bejáratával. Az alsóőrsi ingatlannal kapcsolatban elmondta, hogy az ezzel kapcsolatban
megbízott ügyvéd úrral találkozott és átadta részére az ingatlannal kapcsolatos iratokat, kérték
ügyvéd urat, hogy ezzel kapcsolatosan tegyen meg mindent. Megígérte, hogy bármilyen
információja van, azt az képviselőtestülettel és az iskolával tudatni fogja. A napelemek a
szennyvíztelep melletti területen lesznek elhelyezve. A benzinkút és a szennyvíztelep közötti
rész önkormányzati terület, azt már kitakarították. Ezt a területet nézte a tűzoltóság is, de a
Vízügyi Igazgatóság nem engedélyezte erre a területre a tűzoltóállomás létesítését.
(A kivetítőn megmutatta a rendezvényekről szóló képeket, amelyek 2013. évben történtek a
Közösségi Házban.)
Pintér Gábor képviselő a költségvetési adatokat hallván úgy gondolja, hogy jó volt hallani
ezt a sok pozitívumot és ennyi jó adatot már régen hallottak, legalábbis amióta ő képviselő, ez
az első év, hogy pozitívumot hall. Így kampányidőszakban egyre többet vannak emberekkel
és emberek között, ennek a segítésére kaptak egy kis füzetet, melyet felmutatott. Ez 39
pontban taglalja, hogy ez az elmúlt 4 év mennyiben volt már attól az elmúlt bizonyos 8 évtől.
A füzetből 4 dolgot olvasott fel, ami közvetlenül érintette önkormányzatuk működését is.
Plusz 320 db új mentőautó érkezett az országba, illetve fog érkezni. A kormány döntése
alapján az elmúlt 2 évben 220 db új mentőautó állt szolgálatba, a további két évben további
200 db autó érkezik majd. Magyarországon hosszú évek óta nem volt mentőautó beszerzés. A
másik dolog, hogy fele annyi politikus. A kormány felére csökkentette a politikából élők
számát. A parlamenti képviselők száma 386 főről 199 főre csökkent, az önkormányzati
politikusoké pedig 25 ezerről 16 ezerre. Az önkormányzattól való adósságátvállalással
kapcsolatban elmondta, hogy a kormány átvállalta a települések és önkormányzatok adósságát
mintegy 1.300 milliárd forint értékben. Vizi sport világbajnokságot fog rendezni
Magyarország, a kormány azt ígérte, hogy a világbajnokság megrendezéséig a járások új
tanuszodát fognak kapni. Nagy remény van arra, hogy Sásd is bővülni fog uszodával.
Dr. Jusztinger János képviselő a város lakossága előtt gratulált volt polgármester úr elért
eredményeihez. Elmondta, hogy Sásdon az elmúlt 8 év legnagyobb eredménye a Közösségi
Ház megépítése, erre nagyon nagy szüksége volt a városnak. Sajnálja, hogy most és ilyen
körülmények között kellett lemondania, hiszen voltak egymással szemben ellenmondásaik,
politikai ellenfelek is voltak, sajnálja, hogy lemondott, hiszen nagyon sokan bíztak és bíznak
benne. Ezt mindenkinek tudomásul kell vennie. Visszapillantva a ciklus elejére, még az előző
választási kampányra, akkor számára kemény vívódást okozott a polgármester úr választási
kampányában állított állításai ellen feljelentést kezdeményezzen. Továbbá hazugságokat
állított róla, az idő beigazolta, hogy azok valótlan állítások voltak. Az ok, amiért nem tett
akkor feljelentést az az volt, mert az emberek bíztak benne, ha megválasztották és ha ő
megteszi akkor a feljelentést, akkor biztos abban, hogy elmarasztalják és lehet le kellett volna
mondania a tisztségéről, ugyan ő ezt akkor elrendezte azzal, hogy kampány, az kampány. De
őt akkor nagyon komolyan érintette ez a szándékos lejáratás. Ezért sajnálja, hogy mégis csak
lemondott, mondhatni kényszerűen az összeférhetetlenség miatt, mivel főállású gazdaként
nem lehet polgármester is.
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Ami őt ebben az egészben elszomorította az az, hogy polgármester urat tartotta olyan alapos
embernek, hogy úgy gondolja a pályázat benyújtásakor tisztában volt azzal a ténnyel, hogyha
elnyeri a megpályázott összeget, akkor le kell mondania a város vezetéséről. Egyszerűbben
elmondva a gazdálkodást választotta a város helyett. Különösen fájó ilyen körülmények
között a lemondása előtt alig 2 hónappal az önkormányzat egy jelentősebb összeget, majdnem
fél millió forintot állapított meg és fizetett ki nyelvpótlék címén, ezzel egyidejűleg
megemelkedett a fizetése is. Ennek a jogszerűségét most nem szeretné elemezni, de az
etikussága megkérdőjelezhető. Mivel lemondott, ezért ezt az összeget nem tudja máshogy
értelmezni, minthogy jutalmat kapott. Mivel az önkormányzat rossz helyzetben volt, tehát az
összeg felvétele nem volt etikus. Úgy gondolja, hogy egy felelős városvezető tisztességesen
legyen megfizetve, de ennek van egy komoly feltétele, hogy a város amit vezet, ugyanúgy
gyarapszik, mint ő. Ha ma körül néznek Sásdon láthatják, hogy nem ez a helyzet, járhatatlan
utak, stb. A helyzet most az, hogy eddig volt egy főállású polgármesterük, akinek a
lemondása miatt most az alpolgármester helyettesíti őt munkahelye mellett társadalmi
megbízatásúként. Nem sok idő van vissza októberig, de ez nem így van, mert akkor eddig sem
lett volna szükség főállású polgármesterre. Mindamellett, hogy gratulált az eddigi
eredményeiért volt polgármester úrnak, alpolgármester asszonynak pedig sok sikert és jó
egészséget kívánt a feladathoz. A testületnek a hátralévő időben minimálisan helyre kell tenni
a város járhatatlan közútjait, a kis közösségeiket, amatőr művészeti csoportjaikat együtt kell
tartani és támogatni kell. Ebben a rohanó időben hajlamosak elfelejteni, hogy az igazi értékek
kortól, ideológiáktól függetlenül itt vannak körülöttük, és ezekre nagyon kell vigyázniuk.
Ezek az igazi építőkövei a városuknak.
Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte képviselő úr jókívánságait. Elmondta, hogy
nem könnyű feladat, ami január 1. óta ráhárult, próbál megfelelni és úgy gondolja, hogy a
testület nevében mondhatja, azon lesznek, hogy a város gyarapodjon, a város szebb és tisztább
legyen, élhetőbb legyen.
Kocsisné Walter Ilona a Járási Tankerület vezetője köszöntött mindenkit. Több
alkalommal is előkerült az alsóőrsi ingatlan ügye. Elmondta, hogy 1997-ben örökösödés révén
jutott az iskola a nevezett ingatlanhoz. Az örökhagyó akarata az volt, hogy az iskoláé legyen
az ingatlan és az iskola dolgozói nyaralhassanak ott. Az önkormányzat szépen felújította,
viszont mindenki tudja, hogy 1997-től egészen 2013. évig az általános iskola tartotta fenn. A
tulajdonjog tényleg az iskoláé volt, a hivatal is az iskolára jegyezte be ezt a nyaralót. 1997.
évtől eddig nem okozott mindez problémát. Tavaly az állami átvétel kapcsán merült fel ez a
kérdés, hogy meg kell vizsgálni a tulajdonjogot, mert mindenki azt hitte, hogy állami
fenntartásba kerültek az intézmények, az állam átvette a tulajdont. Nem vett át semmit, tehát
ugyanúgy az önkormányzaté, mint az iskola épülete, tehát semmilyen tulajdont nem vett át.
Nem érti, hogy most miért volt fontos ennek a tulajdonjognak a rendezése, ha 1997. évtől jó
volt idáig. De ha ez most tényleg törvénytelen, akkor úgy gondolja, hogyha minél előbb
rendeződne ez az ügy, az iskola és az önkormányzat közös megállapodásra jutna, hogy a nyár
folyamán a nyaraló már üzemelne.
Az átvétellel kapcsolatban elmondta, hogy nagyon örült ennek a költségvetésnek, amit most
látott és hallott, hiszen hosszú éveken keresztül nem ez volt a helyzet. Nagyon örült annak,
hogy az intézmények így indulhatnak el a 2014. évben. Az átvétel kapcsán a KLIK átvette az
önkormányzatnak az iskolával kapcsolatos tartozásait is. Megköszönte az átadás-átvétel
kapcsán történt jó együttműködést, hiszen minden gond nélkül jött létre. Megköszönte a
helyet, amit az önkormányzattól kaptak, hiszen úgy gondolja, hogy ezzel segítették az átadásátvétel lehetőségét. Bízik továbbra is a jó együttműködésükben.
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Pintér Gábor képviselő megköszönte tankerületi igazgató asszony hozzászólását.
Megjegyezte, hogy ő azok közé tartozott, akik kerékkötői voltak ennek a dolognak, mert
máshogy képzelték el, mindent megtettek érte. Személyesen keresett meg egy ügyvédet,
felvállalta saját költségből, de sajnos nem jutott semmire. Hiszen jogi zűrzavar az egész. Most
már ő is úgy látta, hogy egyetlen út az és bízik abban, hogy minél előbb befejeződik, mely
szerint a cél az, hogy a tanárok továbbra is tudjanak menni oda nyaralni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, ígéretet tett arra, hogy közösen együtt
természetesen az iskolával együtt fogják ezt a problémát megoldani. Folyamatosan fog
tájékoztatást adni ezzel kapcsolatban.
Bergovecz Jánosné sásdi lakos az óvoda építkezésével kapcsolatban elmondta, hogy
folyamatosan megy az óvodába az unokájáért, ott embereket nem lát, hogy dolgoznának. A
tornaterem úgy áll, ahogy eddig is állt. Szemben a Gruber László tavaly novemberben
lebontott mindent, ott szabad volt dolgozni, hogy hangoskodtak? Az óvodában pedig azt
mondták, hogy azért nem szabad dolgozni, mert csendes pihenő van. Megkérdezte, hogy mi
lesz a szoborkertben lévő kandeláberekkel, addig, amíg valakit nem csap meg az áram. Miért
nem lehet azokat kiszedni?
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy nincs benne áram.
Bergovecz Jánosné sásdi lakos többször kérte, hogy Mindenszentek Napján a temetőben a
felső parcellákhoz vezető lépcső legyen kivilágítva, mert nagyon sötét van és az időseknek
nehéz a feljutás. Úgy érzi, hogy a tüdőgondozó megérdemelt volna annyit, hogy 64 évig állt,
52 évig dolgozott ott a betegek érdekében, hogy legalább a Sásd és Vidéke c. újságba –
többször is kérte – írták volna le, hogy megszűnt, Dombóvárra kell menni, mikor és hol van
rendelés. Ha a nyilvános wc megszűnt, akkor marad továbbra is a nyilvános wc a presszóban?
A buszmegállóval kapcsolatban megkérdezte mi a helyzet?
A közmunkásokkal kapcsolatban elmondta, hogy egyik nap végigfigyelte mit csinálnak az
utcán, az egyik hölgy húzza a zsákot, a másik húzza a söprűt, a harmadik viszi a
szemétlapátot, akkor megállnak hatan és nekiállnak cigarettázni.
Köszönettel vette, amikor a nagy havazás volt, akkor a járdákat letakarították.
Megkérdezte, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy Sásdon hetente legalább kétszer
legyen vérvétel? A dombóvári kórházban a vérvétel katasztrófa, amennyi ember van, amilyen
sokat kell várakozni. Megkérdezte, hogy az adóhoz kapnak csekket?
Az óvodai étkeztetéssel kapcsolatban megkérdezte, hogy miért fizetnek a gyerekek ennyi
pénzt, egy kis bölcsődés kisgyermek után miért kell olyan sokat fizetni? A múlt héten
hazavittek egy kis bölcsődés gyereket, el tudják képzelni mi volt az uzsonnája, egy szem „Jó
reggelt keksz”, ki volt írva mellette, hogy kakaó, az sehol nem volt. Nagyon ledöbbentette ez,
amikor ezt meghallotta. Megkérdezte mikor lesz készen az óvoda konyhája?
Rabb Győzőné alpolgármester a vérvétellel kapcsolatban elmondta, hogy ez a
háziorvosokon múlik, ha ők nem vállalják be, akkor ezt sajnos nem tudják megoldani.
Megígérte, hogy ez ügyben beszél a háziorvosokkal. A bölcsődei uzsonnával kapcsolatosan
elmondta, hogy mindenképp utánanéznek majd és tájékoztatni fogják erről. A tüdőgondozóval
kapcsolatosan elmondta, hogy a négy év alatt személy szerint ő volt az, hogy ezért mindent
megtett, hiszen nagyon sokszor nem volt orvos, mindig igyekezett orvost találni, hogy a
feladatot el tudják látni. Sajnos mégis bekövetkezett, hogy be kellett zárni a tüdőgondozót.
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Ezzel kapcsolatban minden háziorvos kapott tájékoztatást, ezt a rendelőkbe kitették, a
betegeket folyamatosan felvilágosítják minderről. Azt nem tudja, hogy a tavalyi évben ez
miért maradt el. Az óvoda elkészülésével kapcsolatban elmondta, jegyző úr említette, hogy 50
%-os a készültségi fok. Ígéretet tett, hogy minden héten összejönnek az érintettek és
koordinációs ülést tartanak a felújítást végző kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, az óvoda
vezetőjével, jegyző úrral. Mindenképpen azon lesznek, hogy ez a beruházás befejeződjön,
hiszen mindenkinek ez az érdeke. Az, hogy az óvodában a zaj miatt nem dolgozhatnak, utána
kell nézni.
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK vezetője elmondta, hogy a zajos, hangos munkákat kérték,
hogy az alvási időszakban nem végezzék, mert a gyerekek nem tudnak aludni.
Bergovecz Jánosné sásdi lakos megkérdezte, hogy miért nem dolgoznak szombaton akkor?
Gálné Banizs Gabriella az ÁMK vezetője elmondta, hogy bent voltak és dolgoztak
szombaton.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az óvoda felújítására van egy aláirt szerződésük,
mely szerint május 31. napjáig kell elkészülniük.
Bergovecz Jánosné sásdi lakos elmondta, hogy biztosan nem fog elkészülni.
Rabb Győzőné alpolgármester a szoborkerti lámpákkal kapcsolatban elmondta, hogy nincs
benne áram. A temetőben lévő kivilágítás tervbe van véve. A testülettel együtt a temető ügyét
külön ügyként tekintik, hiszen szeretnék felújítani az ott lévő wc-t, továbbá ahol a járda van,
olyan felhajtás lesz, hogy a rokkant kocsikkal is be tudnak majd menni a temető területére,
amikor nincs nyitva a nagykapu. Döntött már a testület arról, hogy a temető ravatalozóját
belülről kifestik, drapériákat fognak venni.
Bódog Vilmosné a Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy bárki írhat
cikket a szakfeladat megszűnéséről, akkor azt beteszik az újságba.
Bergovecz Jánosné sásdi lakos erre reagálva elmondta, hogy igazgató asszony ígéretet tett
arra, hogy bekerül az újságba a tüdőgondozó helyzete.
Székely Szilárd sásdi lakos nagyon sajnálja, hogy el kellett búcsúznia akár átmenetileg is az
önkormányzattól. Ugyan kampány időszak van, de igazából a közmeghallgatáson nem
szoktak politikai dolgokat megbeszélni. A mentőállomással kapcsolatban elmondta, hogy
amióta ez tervben van, azóta már 3 miniszterelnök volt és elsők között járt Budapesten,
amikor ezt a szerződést megkötötték. Sajnos három évig elfeküdt ez a dolog, de végre most
elindul és ennek nagyon örül. A tüdőgondozóval kapcsolatosan elmondta, hogy a
finanszírozás erre a térségre a tavalyi évben megszűnt.
Tóth Gábor sásdi lakos úgy érzi, hogy nem mindent tettek meg annak érdekében, hogy a
tüdőgondozó ne menjen el Sásdról.
Székely Szilárd sásdi lakos elmondta, hogy ők, mint polgármesterek mindent megtettek,
átvették, hogy társulási szinten is működjön az intézmény. De sajnos pénzt már nem kaptak,
és anélkül pedig nem tud tovább működni.
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Képviselő úr felvetésére reagált, hogy a vagyongyarapodással kapcsolatban elmondta, hogy
ne sugallja azt, hogy neki bármilyen formában tisztességtelen formában gyarapodott a
vagyona, tisztességtelen úton nem gyarapodott a vagyona. A város vagyona a 8 évvel
ezelőttihez képest több mint duplájára nőtt. A másik felvetése képviselőnek, hogy 4 évvel
ezelőtt hazudott-e, azt akkor kellett volna tisztázni. Nem négy év után a szemére hányni, hogy
4 éve hazudott vagy sem. Akkor is azt mondta, hogy a kampány az kampány.
Dr. Jusztinger János képviselő ő konkrét összegről beszélt, amit nem volt etikus felvenni,
mert utána polgármester úr lemondott. A négy évvel ezelőtti történettel kapcsolatban
elmondta, hogy ő akkor is elmondta, sőt amint nyilvános lett a választási eredmény, akkor az
elsők között hívta és gratulált a polgármester megválasztásához, akkor is elmondta, hogy nem
ez lett volna az ára, mert e nélkül is biztosan nyert volna. Akkor is azt mondja, hogy amit
polgármester úr a szórólapjában leírt egytől egyig valótlan állítás volt. De ezt annak idején
megbeszélték.
Albrecht Ferenc sásdi lakos elmondta, hogy az interneten olvasni szokta a sásdi testületi
ülésekről készült jegyzőkönyveket. Dr. Jusztinger János képviselő úrnak üzeni, hogy döntse
el, hogy az üléseken képviselő vagy jogász?
Kovacsics Elemérné sásdi lakos már többször elmondta a közmeghallgatásokon a
kátyúzásokat. Most örömmel hallotta, hogy idén ebből talán lesz valami.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy jelen pillanatban van tervezve 3,5 mFt a
kátyúzásra.
Kovacsics Elemérné sásdi lakos megkérdezte, hogy a mostani piac helyét odaadják a
tűzoltóknak? Miért nem lesz egy rendes piac?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a jelenlegi önkormányzati tulajdonú terület,
ahol most konyhakertek vannak, azt a területet adták oda a tűzoltóknak. Az összes helyszínt
végigjárták a tűzoltóság képviselői, ezt a helyszínt fogadták el, ami alkalmas az állomás
létesítésére. Ha nem tudtak volna helyet adni, akkor elmentek volna más településre. A fedett
piac tervük továbbra is fennáll, az itt nevezett területtel kapcsolatban még további
egyeztetések szükségesek, mert az magántulajdonban van. Mivel a tűzoltó állomás is könnyű
szerkezetes épület lesz, ezért a piacot is hasonló módon szeretnék kialakítani. Többször szóba
került, hogy a piacot le kellene vinni a vásártérre. Ahhoz, piac legyen normális mosdóra és
wc-re is szükség van.
Kovacsics Elemérné sásdi lakos köszönetet mondott azért, hogy a Közösségi Házban lévő
lift elkészült. Elmondta, hogy már régóta van le van betonozva több terület, mikor lesznek ott
kukák? A vásártérrel kapcsolatban elmondta, hogy oda nem mennek le az emberek.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez nem az önkormányzat pályázata.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy nagy volumenű pályázat, szinte az egész
megye benne van, ez most van folyamatban. A Biokom Kft. fogja majd kiszállítani.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy őszre ígérik majd ezek kiszállítását.
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Rabb Győzőné alpolgármester mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a tavalyi évről
szóló beszámolót és a 2014. évi költségvetési tervezetének ismertetéséről szóló tájékoztatót elfogadja,
az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
28/2014.(II.24.) KTH. számú határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a Sásd Városi Önkormányzat
Képviselőtestületének 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót és a Sásd Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési
tervezetének ismertetéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

3.)

azonnal
Rabb Győzőné alpolgármester

Tájékoztató az önkormányzat működését érintő fontosabb jogszabályokról
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Koszorus Tímea aljegyző a közelgő országgyűlési választásokkal kapcsolatban elmondta, hogy 2014.
április 6. napján lesz a választás. Nem változott a szavazókörök beosztása, a szavazókörök
székhelyében kis változás van, mely szerint az iskolában lévő szavazókört a Közösség Házba teszik át,
továbbá a volt polgármesteri hivatal tanácskozóterme helyett a régi adóiroda helyiségében lenne a
szavazókör. A jogszabály kategorizál, akadálymentesített és nem akadálymentes szavazókörökre
bontja. Ez azt jelenti, hogy minden településen legalább egy szavazókör akadálymentesített legyen. Az
újtelepi lakosok közül aki szeretne szavazni, de a Faház, mivel nem akadálymentesített, ezért átkérheti
magát olyan helyre, ahol ez biztosított. Új része a nemzetiségi regisztráció a választásoknak, már most
lehet tenni kérelmeket, nyilatkozatokat, ennek beküldésével lehet ezzel a lehetőséggel élni. Ha a lakos
nem a lakóhelye szerinti településén fog szavazni, akkor kérheti az átjelentkezését máshová. A
külföldön tartózkodóknak pedig a külképviseleti szervnél kell kérni. A mozgóurnás szavazás szabályai
változatlanok. Nincs kopogtató cédula, ajánlóíven gyűjtik az aláírásokat. Egy választópolgár több
jelöltet is ajánlhat. Kampányolni a szavazás napján is lehet, de közterületen 150 méteren belül tilos. A
szavazásra továbbra is érvényes igazolványokkal kell bizonyítani a személyi azonosságot, a lakcímet.
Felhívta mindenki figyelmét, hogy a bizottságtól mindenki kettő db szavazólapot fog kapni, egy
pártlistás és egy egyéni jelöltes szavazólapot.
Rabb Győzőné alpolgármester a közbiztonsággal kapcsolatban elmondta, hogy napi betörések
történnek a településen. Szándékában áll a testületnek a következő testületi ülésre meghívni a sásdi
rendőrőrs parancsnokát, hogy számoljon be a rendőrség munkájáról. A Sásd, Rákóczi u. 38. szám
alatti családokkal január óta folyamatosan tárgyal, megoldást szeretne találni más megoldásra, ugyanis
az az épület életveszélyes állapotban van.
Tájékoztatta a lakosságot, hogy 2014. március 15-én lesz délelőtt 9 órakor az Általános Iskola
aulájában a nemzeti ünnepük megünneplése, mindenkit sok szeretettel várnak.
Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Győzőné alpolgármester megköszönte a megjelenést és a
Közmeghallgatást bezárta.
Kmft.
Rabb Győzőné
alpolgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

