
J e g y z ő k ö n y v : 
 
Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek 
Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. december 14 napján tartott együttes testületi 
üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sásd Városháza Díszterem  
   7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

Csaba, Pintér Gábor, Hausmann Mária, Jusztinger Krisztina, 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Papp Melinda mb.aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Mészáros Ferencné 
jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol:  Dr Jusztinger János képviselő 
 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Felsőegerszeg: 
 
Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester 
Herke Csaba, Katona Józsefné, Szilágyiné Balog Szilvia képviselők. 
 
Távollét nem volt.  
 
Meződ: 
 
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Bogdán János, Illés Rita és Balog 
Jánosné képviselők. 
 
Távollét nem volt. 
 
Oroszló: 
 
Kázmér Miklósné polgármester Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Márta, Szakcsi Csaba 
és Szente Kálmán képviselők,  
 
Távollét nem volt. 
 
Palé: 
 
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, Szabó 
Tamás képviselő 
 
Igazoltan távol: Nemes Gábor képviselők  
Varga: 
 
Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Krapecz József képviselő 
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Igazoltan távol: Lukácsné Lembach Anita, Lukács István képviselők 
 
 
Vázsnok: 
 
Fazekas Tibor polgármester, Kiss Ervin képviselő Árki Tiborné alpolgármester, Icha 
Róbertné, Lukács Mónika képviselők. 
 
Távollét nem volt.  
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a társult települések és Sásd Város 
képviselőtestületét. Megállapította, hogy valamennyi megjelent képviselőtestület 
határozatképes, mivel a sásdi 7 képviselőből 6, a felsőegerszegi 5 képviselőből 5 a meződi 5 
képviselőből 5 az oroszlói 5 képviselőből 5 a paléi 5 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 
3, a vázsnoki 5 képviselőből 5 megjelent. 
 
Javasolta, hogy az alábbi, a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl Sásd Város 
Képviselőtestülete az alábbi napirendi pontokat is tárgyalja meg: Javasolta továbbá, hogy az 
együttes testületi ülés 2. napirendi pontját tárgyalják meg először, tekintettel arra, hogy a 
Biokom Kft. képviselője elfogadta a meghívást és jelen van az ülésen.  
 
- Fodor István sásdi lakos kérelme 
- OTP hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 
- Sásd Kft. gépjármű vásárlása  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata:  
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok megtárgyalását 
egyhangúlag elfogadta: 
 
Napirendi javaslata:  
 
Közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi költségvetésének időarányos teljesítése 
és felülvizsgálat 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Róbert Sásdi ÁMK gazdasági igazgatóhelyettesű 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
2./ Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szolgáltatási díjak mértékének 20012. évre történő 
megállapítása (vízár, hulladékszállítás) 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
3./ Fogorvosi ellátásra szerződéskötés 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Papp Melinda mb. aljegyző 
 
Az első három napirendi pont együttes képviselőtestületi ülés keretében kerül 
megtárgyalásra.  
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4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
5./ Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
6./ Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
7./ Parkolási rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
8./ Temetői díjak emelése  
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
9./KEOP-6.2.0/A//11-2011-0122 azonosító számú, "Házi komposztálást népszerűsítő 
mintaprojekt Sásdon” pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
10./ KEOP-7.1.3.0. „Tiszta víz-tiszta élet”- Sásdi Térség ivóvíz minőség javítása pályázathoz 
pályázati önerőre pályázat benyújtása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
11./ OTP hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
12./ Fodor István sásdi lakos kérelme 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
13./ Sásd Kft. gépjármű vásárlása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
 
1./ Lakásügyek/ Szociális ügyek 
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző  
 
Napirend tárgyalása 
 
1./ Az önkormányzati hatáskörbe tartozó szolgáltatási díjak mértékének 20012. évre történő 
megállapítása (vízár, hulladékszállítás) 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester a Dél-Kom Kft. képviseletében köszöntötte Vadas László 
ügyvezetőt. 
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy minden település megkapta írásban a szolgáltatók 
2012.évre vonatkozó javaslatát. Felsőegerszegen a szennyvízre külön is készült javaslat, 
mivel örömmel jelentheti be, hogy sikeresen megvalósult a pályázatuk, és Felsőegerszegen 
január 1-től lesz szennyvízszolgáltatás a lakosság felé. A szolgáltatási jogot a DRV Zrt. nyerte 
meg. A többi településen a Pécsi Vízmű Zrt. a szolgáltató, a szerződésben meghatározott 
mértékű az emelés mindenhol, tehát kéri, hogy a szerződéstervezeteket szíveskedjenek majd 
jóváhagyni.  
 
A hulladékszállítás esetében a megszokottnál többet, az infláció dupláját tették be az 
emelésbe.  A koordinációs ülésen a polgármesterek ezt nem örömmel, de tudomásul vették. 
Mindannyian tapasztalják, hogy az üzemanyag árak az idén elszabadultak, márpedig a 
Biokomnak, illetve az alvállalkozónak a szemétszállításban a legnagyobb költsége az 
üzemanyagköltség, mivel messzire szállítják a szemetet. Pécsett 20%-os ez az emelés, náluk 
ez 9 %.  
Elmondta, hogy a Dunántúli Naplóban megjelent egy olyan cikk, miszerint egy olyan 
törvényjavaslat van a vízár tekintetében, hogy be kell fagyasztani a vízárakat, a 
képviselőtestületek vegyék le napirendről ezt a témát, mert január 1-től másként lesz! 
Egyrészt a javaslat az még nem törvény! Másrészt a hatályos törvények szerint kell, hogy 
eljárjanak, nem újságcikkre alapozva. Beszélt más város jegyzőjével is a megyében, mindenki 
tárgyalja változatlan tartalommal és a szolgáltatók sem jeleztek más szándékot, éppen ezért 
kéri, hogy a testületek fogadják el a rendelettervezetben meghatározott mértéket, okokat és 
indokokat.  
Sásd esetében áprilistól van új szolgáltató, akivel hasonló megállapodást kötöttek, mint a 
korábbi szolgáltatóval, tehát inflációkövető a vízáremelés. Amit még kiosztottak plusz 
anyagot a sásdi és felsőegerszegi képviselőtestületnek az a vízterhelési díjról szól. Ez volt 
eddig is, és idén ez 10 Ft, volt, és ez nem volt benn a szolgáltatás árában, arra rájön a 
vízterhelés, ami eddig is volt, csak nem 12, 20 Ft. volt, hanem 8 Ft. Ezt jogszabály írja elő. 
Azért nincs ez ebben benne, mert ez nem a testület hatásköre, hogy a vízterhelési díjat 
meghatározza, hanem ezt kormányrendelet írja elő bizonyos számítások alapján. Sajnos azt 
kell, hogy mondja, hogy a sásdi szennyvíztelep kapacitása, kihasználtsága egyre romlik, 
drasztikusan visszaesett a vízfogyasztás és ennek következtében a szennyvíz is. Valamikor 
130 000 m3 víz volt itt, most 84 000 m3. Minél kevesebb a vízfogyasztás, relatíve a költségek 
úgy emelkednek, mert a kihasználtsági mutatók romlanak, az önköltség az pedig adott, és 
sajnos ez az árban is jelentkezik majd. Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ÁFA január 1-től 
25%-ról 27%-ra emelkedik, tehát a mostani árakra még 2%-ot rá kell kalkulálni.  
 
Papp Melinda aljegyző elmondta, hogy Palé község kivételével a többi településen az 
önkormányzat a vízárhoz nyújtott a lakosság számára támogatást. A rendelettervezetben 
ezeket feltüntette azokkal az összegekkel, ami eddig a kialakult gyakorlat volt, és van egy „B” 
változat is, ami szerint az önkormányzatok ezt az összeget a továbbiakban nem vállalják.  
Azt kéri tehát, hogy amikor a települések szavaznak, akkor erről is kell dönteniük,  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy ha a szemétszállítással kapcsolatban van valakinek 
kérdése, az tegye fel.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy úgy tudja, hogy az alvállalkozóval úgy szól a szerződés, 
hogy egy kukát és egy db. zsákot elvisznek egy háztartásból. Ha valakinek van egy kukája és 
3 db. zsákja, és a szomszédnál egy zsák sincsen, és oda áttesznek egy zsákot, akkor sofőr 
nekiáll szelektálni, még a lekötözés alapján is, és még egy zsákot sem visz el. Nem hiszi, 
hogy a sofőrnek joga van ahhoz, hogy eldöntse, kitől visz el zsákot és kitől nem.  
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Ne azt vizsgálja, hogy ez a zsák is biztosan ettől a háztól van, csak arrébb rakták a 
szomszédhoz, akinél nincs kint zsák.  
 
Vadas László Dél-Kom Kft. ügyvezetője elmondta, hogy a szerződése mindenkinek egy db. 
110 literes kukára van. A jelölt zsákot azt elviszik, mert annak az árába be van építve a 
szállítási díj, abból bármennyit elvisznek. A másik zsákot tehát nem kötelesek elvinni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy hallgatólagosan működött a dolog, de némely 
utcában némely lakó feljelentette a sofőrt és ezután nem merték elvinni. 
 
Pintér Gábor képviselő a lakosság észrevételét tolmácsolva elmondta, hogy többen jelezték, 
hogy lomtalanítás után sok szemét ott marad a lerakóhelyen. Szeretné, ha erre jobban 
odafigyelnének. 
 
Vadas László Dél-Kom Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ez sajnos máshol is probléma, 
hogy a guberálók széthordják azt, amit a lakosság bedobozolva, rendben kirak. Jelezni fogja 
az alvállalkozó felé, hogy a tavaszi lomtalanításnál erre jobban figyeljenek oda és takarítsanak 
össze.  
 
Márhoffer Tibor Varga Község polgármestere, hogy a településen 35 db. egységük van. 
Van olyan ház, ahol 3 kukát is kitesznek, és tudja, hogy 1 db. edényről szól a szerződés, 
ennek ellenére úgy gondolja, hogy a 35 egység nem adja ki sosem az egy szállítást. Sok idős 
lakó van, ahol szinte nincs is szemét, sok a külföldi tulajdonban lévő ház, ahol szintén fizetik 
a szemétszállítást, de nincs szemét. Hetente kb. 10-12 edényt visznek el, és van, ahol kint van 
2-3 zsák és azt már otthagyják. Úgy gondolja, hogy ha fizetik a 35 egységet, akkor belefér az 
a néhány zsák. A másik dolog, hogy a sofőr, illetve a kisegítő személyzet dönti el, hogy 
elvigye, vagy sem, úgy gondolja, hogy ha fizetnek, és nem is keveset, akkor 10 helyről a 35 
helyett szállítsák el a szemetet. 
 
Vadas László Dél-Kom Kft. ügyvezetője elmondta, hogy ha ilyen szempontból nézik, akkor 
valóban belefér, és ezt jelezni fogja az alvállalkozó felé. 
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki 
az írásos előterjesztést elfogadja, az szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
15/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  

rendelete 
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
13/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Papp Magdolna Felsőegerszeg Község Polgármestere javasolta, hogy a 2012. évre szóló 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadják el, majd alkossák meg az erről szóló 
rendeletet.  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
59/2011. (XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete a 2012. évre a  
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat 42.033, Ft. + Áfa/hó összegben  
elfogadta.  

   
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Papp Magdolna polgármester  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

8/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

11/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Merk Zsolt Meződ Község Polgármestere javasolta, hogy a 2012. évre szóló 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadják el, majd alkossák meg az erről szóló 
rendeletet.  
 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
38/2011. (XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Meződ  Község Képviselőtestülete a 2012. évre a hulladék- 
kezelési közszolgáltatási díjat 50.440 Ft. + Áfa/hó összegben  
elfogadta.  

   
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
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Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  
6/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  

rendelete  
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
Pintérné Magyar Mária Palé Község Polgármestere javasolta, hogy a 2012. évre szóló 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadják el, majd alkossák meg az erről szóló 
rendeletet.  
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
51/2011. (XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete a 2012. évre a hulladék- 
kezelési közszolgáltatási díjat 28.583, Ft. + Áfa/hó összegben  
elfogadta.  

   
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Palé Község Képviselőtestületének  

7/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

10/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Márhoffer Tibor  Varga Község Polgármestere javasolta, hogy a 2012. évre szóló 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadják el, majd alkossák meg az erről szóló 
rendeletet.  
 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének  
54/2011. (XII.14.) KTH. számú  



 8 

határozata 
 

Varga  Község Képviselőtestülete a 2012. évre a hulladék- 
kezelési közszolgáltatási díjat 29.423, Ft+ Áfa/hó összegben  
elfogadta.  

   
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  
 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének  

6/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 

10/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Fazekas Tibor Vázsnok Község Polgármestere javasolta, hogy a 2012. évre szóló 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat fogadják el, majd alkossák meg az erről szóló 
rendeletet.  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
93/2011. (XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete a 2012. évre a hulladék- 
kezelési közszolgáltatási díjat 34.467, Ft. + Áfa/hó összegben  
elfogadta.  

   
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének  
8/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  

rendelete  
 

a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 
9/2002.(XII.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjáról szóló 
rendelet tervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
16/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  

rendelete 
 

az ivóvíz és a csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról.  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere elmondta, mivel a Felsőegerszeg -Téglagyári 
lakosoknál technikailag nem volt lehetőség a szennyvízhálózat kiépítésére, ezért az ott lakók 
részére az ivóvíz díjához lakásonként 85 Ft. támogatást biztosít az önkormányzat.  
Elmondta, hogy ha át tudnának menni üzemeltetni vizet a DRV-hez, akkor 225 Ft, lenne a 
szennyvíz így pedig a duplája, de még ezt is el kell fogadniuk, mert ha ezt nem fogadják el, 
akkor még több lesz. 
Kérte, hogy aki a rendelettervezetet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

9/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere azt javasolta, hogy belterületén élő lakosság 
részére a 85 Ft.-os támogatást a csatornaszolgáltatás díjához biztosítja. Mivel 
csatornaszolgáltatást a téglagyári lakosoknak nem tudnak biztosítanak ezért az ott élő 
családok részére a vízdíjhoz biztosítja a 85 Ft-os vízártámogatást. Kérte, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  

10/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
A csatorna szolgáltatás díjának megállapításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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Merk Zsolt  Meződ polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2012. évre vonatkozó ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el úgy, hogy az önkormányzat a 
továbbiakban nem nyújt támogatást a lakosság részére. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Meződ Község Képviselőtestületének  
7/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  

rendelete  
 

Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Pintérné Magyar Mária Palé polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az 
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2012. évre vonatkozó ivóvíz szolgáltatás 
díjának megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el úgy, hogy az önkormányzat nem 
nyújt támogatást a lakosság részére. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon: 
 
Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Palé Község Képviselőtestületének  

8/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 

 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Márhoffer Tibor Varga polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2012. évre vonatkozó ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el úgy, hogy az önkormányzat 30 Ft. 
támogatást nyújt támogatást a lakosság részére.  
Elmondta ugyanakkor, mivel nagyon lecsökkent a Pécsi Vízmű Zrt-hez tartozó települések 
száma, az lenne a kérése, hogy kéthavonta minimum olvassák le a vízórát, ne átalányt kelljen 
fizetni a lakosságnak. Külön kéri, hogy név szerint szeretné tudni a fogyasztást is. Ha már az 
önkormányzat támogatást nyújt a lakosság felé, akkor szeretné tudni, hogy melyik házhoz 
hány forintot adtak valójában.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy levélben kell megkeresni ez ügyben a Pécsi Vízmű 
Zrt-t.  
 
Márhoffer Tibor Varga polgármestere kérte, hogy aki a rendelet tervezetet elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon: 
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Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének  

7/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  
rendelete  

 
Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Fazekas Tibor Vázsnok polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy az írásban 
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 2012. évre vonatkozó ivóvíz szolgáltatás díjának 
megállapításáról szóló rendelet tervezetet fogadja el úgy, hogy az önkormányzat 20 Ft. 
támogatást nyújt támogatást a lakosság részére. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon: 
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  

 
Vázsnok Község Képviselőtestületének  
9/2011.(XII.16.) számú önkormányzati  

rendelete  
 

Az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Az ivóvíz díjával kapcsolatban Papp Magdolna polgármester elmondta, hogy azért vették el 
a támogatást, mert most is kiküldtek egy 634 m3-es számlát két hónapra, valójában a havi 
fogyasztás 180 m3 alatt van. Megkérték a 2010 évi statisztikát, ahol a havi átlagfogyasztás 
171 m3-re jött ki. Tehát egyszerűen nem lehet követni, hogy mit számláznak, azt javasolta 
Márhoffer Tibor polgármesternek, hogy egy évben kétszer fizessék ki direktben az 
ártámogatást úgy, hogy a lakosság bemutatja a számlát és az alapján fizetnek, mert különben 
soha nem fogják tudni, hogy mire, mennyit fizetnek. 
 
 
Fazekas Tibor Vázsnok polgármestere elmondta, hogy ő most győződött meg arról, hogy a 
szolgáltató leolvassa és kiszámlázza a számlát, és olyan mérőóra állást számláz ki, ami még 
bent sincs az órában! Úgy hogy előre számláznak, hasra ütve, és behajtják a pénzeket, tehát a 
szolgáltató nem tisztességesen jár el, több ezer forint kárt okoznak az önkormányzatnak.  
 
2./Közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi költségvetésének időarányos 
teljesítése és felülvizsgálat 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Róbert Sásdi ÁMK gazdasági igazgatóhelyettesű 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
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A napirend tárgyalása előtt Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ma és már korábban is 
kaptak levelet a Gropius alvállalkozóitól a nagyberuházás kapcsán. A Közösségi Házzal 
összefüggésben ügyvédi irodák ostromolják őket azzal, hogy fizessenek, teljesítsenek a 
Gropius helyett. A mai levélben 6,8 mFt. tartozásról van szó, és azzal fenyegetik őket a 
belsőépítészeti bútorok kapcsán, hogy ha nem teljesítenek, akkor leszerelik a bútorokat és 
elszállítják, mert olyan szerződést kötöttek annak idején, hogy amennyiben a Gropius nem 
fizet, akkor fenntartják a tulajdonjogot és jogosultak elszállítani a bútorokat. Azonban a 
harmadik fél kárára ezt nem tehetik meg. 
Felhívta azonban az intézményvezető figyelmét arra, hogy őriztessék házat. Nem kell az 
alvállalkozókat sem hibáztatni, ezt végső elkeseredettségükben teszik, és törvénytelen 
dolgokat is hajlandóak elkövetni. Tehát ha idegenek jelennek meg a házban, és nem csak a 
Közösségi házban, hanem az iskolában, óvodában, akkor rögtön szóljanak a rendőrüknek, 
illetve értesítsék a Polgármester Urat. Erről tehát fel kell világosítani az iskolában dolgozókat.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott anyagban részletes 
előterjesztés is található, illetve a koordinációs ülésen részletesen beszéltek erről a 
napirendről, ezért most csak a lényeget kívánja kiemelni.  
A 13. sz. mellékletben látható, hogy az intézmények többségénél csökkentek a létszámok, így 
az iskolánál, óvodánál, zeneiskolánál, de ezeknek a normatív hatását nem ebben az évben, 
hanem jövő évben fogják elismertetni, és összességében kb. 5-6 mFt-ot visszafizetni az 
államnak. Tehát az itteni adatok azért olyan jók, mert ezek nem szerepelnek benne. 
Az iskolánál nagy változás az eredetihez képes nincs, mert egy bírósági döntés hatását, 2,1 
mFt. összeget be kellett dolgozni az iskola költségvetésébe, és emiatt nem tudtak csökkenteni 
az egy főre jutó különbözeteken.  
 
Az óvodánál szintén létszámcsökkenésről lehet beszélni, a korábbi döntéseik hatása itt is 
megjelenik. Az óvodánál szerepeltették a bölcsőde kiadásait, tévesen, ezt most korrigálva 
majdnem 50 eFt.ra lehetett csökkenteni az egy főre jutó kiadást.  
 
A TOT Igazgatásnál az év eleihez képest 69% ra csökkent az egy főre jutó kiadás.  
A Zeneiskolánál szintén kiemelhető a létszámcsökkenés. Itt az eredetihez képest 8-9%-os 
változás van. Itt kell megjegyezni, hogy 2012-ben lesz lehetőségük arra, hogy azokat a 
döntéseket, amiket meg kellett hoznia a többi intézményüknél, itt is érvényesítsék, de ezt csak 
2012. szeptember 1-től lehet csak véghezvinni, tehát a mostani tanévben nem lehet 
változtatni.  
 
A karbantartóknál, fonyódligetnél a korábbi rendeletmódosításnak megfelelően tudják végig 
vinni az évet.  
 
A 14. sz. melléklet kapcsán a polgármesteri koordinációs ülésen felmerült, hogy még az év 
eleji adatok találhatóak az előző évi elszámolás adatai között. Ott megbeszélték, hogy ezt 
majd a 2011. évi zárszámadási rendeletnél módosítják. Az érintett községek költségvetését 
már a megváltozott számokkal tervezték, Oroszló község pedig külön értesítést fog kapni 
ennek az összegnek a nagyságáról, hiszen ők is fizettek már közben.  
 
A polgármesteri hivatallal kapcsolatban elmondta, hogy a korábbi rendeletmódosításnál 
majdnem 3 mFt-al lehetett csökkenteni, most ami változások történtek azok jelentősen nem 
befolyásolták a hivatal finanszírozását. Változás volt év közben a bérkompenzáció, a prémium 
évesek kifizetései, de ezek mind nullszaldós változások.  
Ezek alapján kéri a testületeket, hogy támogassák a rendeletmódosítást.  
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Székely Szilárd polgármester megköszönte az előterjesztést, és kérte, hogy akinek kérdése, 
észrevétele van, az tegye fel.  
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, javasolta a beszámoló elfogadását.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
145/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 
   Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  

mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. 
évi költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
60/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
39/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Meződ Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 
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Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Palé Község Képviselőtestületének  
52/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Palé Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének  
55/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Varga Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 
 

 
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
94/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 
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Oroszló Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Oroszló Község Képviselőtestületének  
50/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Oroszló Község Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt közös fenntartású intézmények és feladatok 2011. évi 
költségvetésének időarányos teljesítéséről és felülvizsgálatáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

 
3./ Fogorvosi ellátásra szerződéskötés 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Papp Melinda mb. aljegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy azt tudni kell, hogy fogorvosuk az I. körzetben 
továbbra sincs, nem jelentkezett senki, tehát továbbra is az az egy lehetőségük van, hogy a II. 
számú körzet fogorvosával, dr. Simon Tiborral az I. számú körzet vonatkozásában egy 
helyettesítésre szerződést kötnek. Rabb Győzőné alpolgármester tárgyalt a fogorvossal, 
sikerült megbeszélni vele a részleteket, melynek eredményeként dr. Simon Tibor vállalja 
továbbra is a fogorvosi körzet ellátását. Ezt olyan formában tesz, annyi pénzért, amit az OEP 
fizet a számára. A szerződést Sásd városa köti meg, és szintén Sásd Város Önkormányzata 
kéri meg a működési engedélyt az ÁNTSZ-től és az OEP-el finanszírozási szerződést kötnie.  
Sásd város képviselőtestületétől azt kéri, hogy a fogorvossal kötendő megállapodást hagyják 
jóvá, a körzetben érintett, és itt jelenlévő települési önkormányzatoktól azt kéri, hogy 
járuljanak hozzá, hogy a továbbiakban is ilyen módon lássák el ezt a feladatot, mert sajnos 
egyelőre más megoldást nem sikerült találni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kérdést koordinációs ülésen is megtárgyalták, 
Nagyon nehéz helyzetben vannak, ugyan is egyáltalán nincs fogorvos, aki jelentkezne, hogy 
ellátná a körzetet, helyettesítéssel dolgozik a másik körzetben az egyetlen egy fogorvosuk, 
egy körzetet pedig eleve összevontak ahhoz, hogy egyáltalán megérje neki az, hogy itt 
rendeljen, mert nagyon rossz a finanszírozás. A fogorvos beleegyezett abba, hogy az OEP 
által biztosított pénzért látja el az I. körzet helyettesítését.  
Kérte, hogy a szerződéskötést Sásd fogadja el, a települések pedig ezt támogassák.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
146/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
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Sásd Város Képviselő-testülete a felmondás folytán megüresedett sásdi I. számú 
fogorvosi körzet működtetését mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi 
önkormányzat a 2012. évben is átveszi. Az önkormányzat működési engedélyt kér és 
tb-finanszírozási szerződést köt úgy, hogy megállapodást köt a feladatok ideiglenes, 1 
éven keresztül történő ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó orvosával, 
dr. Simon Tibor fogorvossal. A helyettesítő orvos a tb-finanszírozás fejében a saját 
Sásd, Szent Imre út 23. szám alatti fogorvosi rendelőben látja el a rendelést heti 15 
órában. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sásdi I. számú fogászati 
körzet ellátására finanszírozási szerződést kössön az egészségbiztosítási pénztárral. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
61/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a felmondás 
folytán megüresedett sásdi I. számú fogorvosi körzet működtetését Sásd Város 
Önkormányzata mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat végzi a 
2012. évben is, a körzet ideiglenes ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó 
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal köt megállapodást. A képviselő-testület 
felhatalmazza Sásd Város Önkormányzatát, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a 
betegellátásról. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Papp Magdolna polgármester  

 
 
Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
40/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Meződ  Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a felmondás folytán 
megüresedett sásdi I. számú fogorvosi körzet működtetését Sásd Város 
Önkormányzata mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat végzi a 
2012. évben is, a körzet ideiglenes ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó 
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal köt megállapodást. A képviselő-testület 
felhatalmazza Sásd Város Önkormányzatát, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a 
betegellátásról. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Merk Zsolt polgármester  
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Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Palé Község Képviselőtestületének  
53/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Palé Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a felmondás folytán 
megüresedett sásdi I. számú fogorvosi körzet működtetését Sásd Város 
Önkormányzata mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat végzi a 
2012. évben is, a körzet ideiglenes ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó 
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal köt megállapodást.  
A képviselő-testület felhatalmazza Sásd Város Önkormányzatát, hogy a fentiek szerint 
gondoskodjon a betegellátásról. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  

 
Varga Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének  
56/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Varga Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a felmondás folytán 
megüresedett sásdi I. számú fogorvosi körzet működtetését Sásd Város 
Önkormányzata mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat végzi a 
2012. évben is, a körzet ideiglenes ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó 
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal köt megállapodást. A képviselő-testület 
felhatalmazza Sásd Város Önkormányzatát, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a 
betegellátásról. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  

 
 
Vázsnok Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
95/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a felmondás 
folytán megüresedett sásdi I. számú fogorvosi körzet működtetését Sásd Város 
Önkormányzata mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat végzi a 
2012. évben is, a körzet ideiglenes ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó 
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal köt megállapodást.  
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A képviselő-testület felhatalmazza Sásd Város Önkormányzatát, hogy a fentiek szerint 
gondoskodjon a betegellátásról. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  

 
Dr. Kajdon Béla jegyző Vázsnok és Palé község képviselőtestületét tájékoztatta arról, hogy a 
KEOP pályázatot ismételten be lehetett adni, a pályázatot tehát benyújtották.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt,Székely Szilárd polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést és az együttes testületi ülést bezárta. 
 
 

Kmft.  
 
 
 
Székely Szilárd  Papp Magdolna    Merk Zsolt 
Sásd polgármestere  Felsőegerszeg polgármestere   Meződ polgármestere 
 
 
 
Kázmér Miklósné  Pintérné Magyar Mária   Márhoffer Tibor 
Oroszló polgármestere Palé polgármestere    Varga polgármestere  
 
 
 
Fazekas Tibor   Dr. Kajdon Béla    Dr. Németh Győző 
Vázsnok alpolgármestere Sásd jegyzője     körjegyző 

Magyarhertelend, 
          Bodolyabér, Oroszló 
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J e g y z ő k ö n y v : 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város, Képviselőtestületének 2011. december 14 napján tartott 
testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Sásd Városháza Díszterem  
   7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

Csaba, Pintér Gábor, Hausmann Mária, Jusztinger Krisztina, 
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Papp Melinda mb.aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Mészáros Ferencné 
jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol:  Dr Jusztinger János képviselő 
 
Igazolatlan távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy a képviselőtestület 6 fővel jelen van, így 
az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Na p i r e n d   t á r g y a l á s a 
 
4./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
Között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jól haladnak a DIGITÁR pályázattal, annyi a 
változtatás, hogy felső szinten elhagynak egy vizes blokkot, nem akarják a teret ezzel 
lecsökkenteni, de várható, hogy a támogatási összeget ezzel majd csökkentik. 
Az iparterületen lendületesen építkeznek a vállalkozások.  
Tárgyaltak az OTP-vel, a VÁTI álláspontja szerint decemberben megkapják a 95 mFt-ot, amit 
rögtön a rövidlejáratú ÁFA-ra felvett hitel törlesztésére kívánják fordítani. Miután 
maradéktalanul elfogadták a pályázatukat, már csak az államon múlik, hogy mikor kapják 
meg a pénzt. 
Közmunkára pályázatot nyújtott be az önkormányzat, téli közmunkára is. 6 fő került felvételre 
6 órásba, illetve az év közbeni közmunkaprogramra, ami értékteremtő közmunkaprogram 
lesz, ott 10 fő, lehetőleg szakipari végzettséggel rendelkező dolgozó kerül felvételre 8 órában.  
A pályázaton belül 2db. Sthil motoros fűkasza kerül vásárlásra, illetve 1 db. láncfűrész, illetve 
800.000 Ft. értékben mederburkoló anyagok, azon felül 30 m3 sóder és 9 tonna cement. Ebből 
a belterületi csapadékvíz elvezetésnél még az egyes elmaradt részeket, elsősorban az árvízzel 
sújtott Erzsébet és Zöldfa utcát kell rendbe tenni. A lakosságot arról tájékoztatta annak idején, 
hogy a hídgyűrűket viszont nekik kell megvásárolni.  
 
A teniszpálya elkészült, az elszámolást benyújtotta a Sportkör. 
 
Az év végén volt még némi pénzügyi nehézség. Ahhoz, hogy a forgalmi csomópontos 
pályázatot le tudják zárni, ezért kifizették az önerőt, nehogy az ÁFA-val beragadjanak.  
A Soltút Kft. is kifizetésre került. 
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Volt még egy kis probléma az év végén. Annak idején a közvilágításra kötött szerződésben a 
Közvill Rt-vel Fodor István polgármester biztosította az inkasszó jogot a szolgáltatónak. A 
szolgáltató most élt az inkasszó jogával és 4,5 mFt-ot le akartak emelni az önkormányzat 
számlájáról. Ezután egyeztetett velük, és megegyeztek abban, hogy még decemberben 3,5 
mFt-ot kifizetnek, ennek már a jelentős része be is folyt az önkormányzathoz.  
A falvaknál lévő kintlévőség ismét emelkedett 31,5 mFt-ra. A 6 legnagyobb tartozóval 
tárgyalt, elmondta, hogy amennyiben nem fizetnek, a testület felhatalmazása alapján élni 
fognak az inkasszó jogával. Ezt mindenki megértette és már folynak be a pénzek. A három 
legnagyobb tartozót kérte, hogy minimum 600 eFt-ot fizessenek be.  
Az OTP-vel tárgyaltak a hitelhosszabbításról, mivel a 25 mFt-os készenléti hitel decemberben 
lejár. Megismerve a költségvetési koncepciójukat hajlandóak meghosszabbítani, ugyanakkor 
havi bontásban kérik a törlesztést.  
Az ÁMK-val kapcsolatban hoztak egy olyan döntés, hogy vizsgálják ki, ki a felelős a 
Közösségi ház működtetéséért. Az ÁMK Közösségi Ház felelősének Szeifer Csaba 
Művelődési Könyvtár vezetője lett megnevezve. Szeifer Csaba már a TOT tanácsülésen 
elmondta, hogy van olyan dolog, amiben segítséget kér a fenntartótól, mert önállóan nem 
tudja megoldani.  Az ülésen részletesen megtárgyalták a takarítói álláshelyeket, a gondnoki és 
egyéb álláshelyet. A jelen álláspont szerint májusig nyugdíjba vonul 2 fő takarító, az egyikük 
helyett főállású gondnok kerül az épületbe felvételre, mivel szükség van arra, hogy valaki 
állandóan ott legyen, és feladata lesz a programszervezés és az épülettel kapcsolatos egyéb 
ügyintézés is. A takarítóknál keresnek majd 2 fő rehabilitáltat 4 órás foglalkoztatásra. A TOT 
tanács megtárgyalta annak a lehetőségét, hogy a karácsonykor befolyó 120 eFt. bevételből a 
tornacsarnok burkolatának megóvása érdekében szőnyeget vásároljanak. A konyhai 
dolgozókkal kapcsolatban elmondta, hogy most jár le a 4 fő közcélú dolgozó munkaviszonya. 
Csak úgy tudják megoldani a foglalkoztatásukat, hogy ha két hónapra 2 fő foglalkoztatását 
engedélyezik, ehhez a TOT Tanács hozzájárult. Amíg két főt foglalkoztatnak, addig a másik 
kettő munkanélküli lesz 2 hónapig és fordítva, így végül is 4 hónap múlva ismét 4 fő lehet a 
konyhán, addig viszont csak 2.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy a 4 konyhásnak december 31-én lejár a 
közfoglalkoztatása. Utána ideiglenesen tudnak csak embert foglalkoztatni, és azt várják, hogy 
mi lesz a közfoglalkoztatás finanszírozásával, és bíznak benne, hogy valamennyit kapnak.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a nyilvános WC ügyében történt-e előrelépés?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy van egy érdeklődő, egy vázsnoki lakos. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a mai napig is megy a busz Felsőkövesdre és a város 
fizeti ennek a költségét, holott arról volt szó, hogy ezt megszüntetik.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jelezte ezt Tormás község felé, de választ nem 
kapott, és sajnos a TOT ülésen sem képviseltette magát. Valószínű, hogy a idei év már így fog 
kimenni a téli szünetig. 
 
Pintér Gábor képviselő Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatónak elmondta, hogy a 
takarítónőknek van egy olyan kérése, hogy ha munkaidőn kívül egy rendezvényre vannak 
behívva takarítani, akkor egy jelképes összeget ezért szeretnének kapni.  
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy eddig mindig megoldották úgy, 
hogy csúszót kaptak érte. Most az a gond, hogy nem tud csúszót adni, mert nincs kinek!  
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Elmondta, hogy volt 5 nap, amikor a takarítónőknek nem kellett bejönni dolgozni, mert 
előrelátható módon megmondta nekik, hogy az munkanap lett volna, de előre kiadta nekik, és 
úgymond a rendezvényre tartalékolta. Kénytelenek ezt így elfogadni, mert a pénzügyi keretük 
nem engedi meg, azt, hogy fizessenek nekik,  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint ez nem egészen így van, a takarítónő nem rabszolga, a 
többletmunkát meg kell fizetni, főleg akkor, ha abból a rendezvényből többletbevétel 
keletkezik. Ha többletbevétele van és többletszolgáltatás nyújt, annak többletkiadása is van!  
Ahogy több lesz a villany, több a fűtés, úgy több lesz a takarítási költség is. Megbízási 
szerződést kell kötni arra, hogy bál után takarítsanak ki, gazdálkodjanak. Nem a hiányt kell 
mindenáron csökkenteni, mert itt többletmunka is van.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a takarítók nem beszéltek többről, mint 1000,- Ft.-
ról, reméli, hogy ezt ki tudják fizetni nekik.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy szerencsére nagy az épület kihasználtsága, minden 
nap használja valaki, és akik ott vannak, azok fizetnek is. Kössön az ÁMK megbízási 
szerződést valakivel, nem kötelező a takarítónőkkel, hogy ki kell takarítani.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy annyiban igaza van Nagy 
Róbertnek, hogy ha plusz bevétele van, az jöhet, de a plusz kiadás csak akkor lehet, ha a 
fenntartó azt jóváhagyja.  
 
Pál Csaba képviselő szerint, ha meg tudják oldani szabadidő kerettel és ebbe beleegyeznek a 
dolgozók, akkor nincs miről beszélni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez a TOT hatásköre. A TOT tanács ülésen 
elhangzott, hogy a falvak szerették volna a többletbevételt kivenni, illetve felosztani. Ezt 
elhárította azzal, hogy a jelentős többletbevétel az a Művelődési központ részen keletkezik, 
hiszen a kistérség a pályázatokra a konferenciatermet és a kistermet használja rendszeresen, 
oda fizet több milliót, míg a csarnokra és az előtérre lényegesen kevesebb bevétel jut. A több 
millió forint bevételt beszámítják az épület működési költségeinek a csökkentésében.  Nem 
osztják tehát vissza, nem veszi ki Sásd és hagyja ott a deficitet, hanem csökkenti vele a 
költségeket. Ezt a polgármesterek megértették és visszavonták a kérésüket.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy lehet-e már tudni a rezsiköltségeit az 
épületnek?  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy átíratták a gázt, de még nem jött 
számla. Az Eon küldött egy számlát, de másnap küldött egy stornó számlát is ugyan arra az 
összegre.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a világítás és a fűtés kb. 700 eFt. 
havonta a jelen számlák alapján. Az év elején, amikor ment a felújítás, akkor ment a gáz a 
levegőbe és havonta milliós gázfogyasztás volt. Ezt egy darabig átalányozta az Eon, aztán 
elintézték, hogy ne kelljen átalányt fizetni. A legutóbbi hónapban például nem kellett fizetni, 
mert már előre kifizették az átalánnyal.  
Most már a fogyasztás alapján fizetnek, ez kb.6-700 eFt.  
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Pintér Gábor képviselő azt kérte Nagy Róberttől, hogy amint teljesen világossá válik a 
Közösségi ház energiafelhasználása, rezsiköltsége, akkor erről számoljon be a testületnek, 
hogy tudják-e teljesíteni, mert 8 mFt. éves rezsiköltséggel számoltak az elején.  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy most állították be a fűtésrendszert, 
egy-két hét alatt kiderül, hogy hol kell még állítani, hol lehet takarékoskodni a fűtéssel, hogy 
optimális legyen a fűtés. Egy-két hónapon belül már tud mondani pontos adatokat, addigra 
minden beáll. A fűtést az őszi szünetben is, és most a téli szünetben is teljesen levették.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző megkérdezte, hogy a téli időszakban a Zeneiskolát nem lehet átvinni 
a Közösségi házba?  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy Ő próbálta volna, de a zeneiskola 
igazgatója azonnal megvétózta. Erre majd januárba vissza kell térni.  
 
Merk Zsolt  Meződ község polgármestere elmondta, hogy a TOT ülésen erőteljesen volt ez 
erőltetetve, hogy költözzenek át, de Csajághy Miklós igazgató azzal védekezett, hogy a 
pályázat miatt ez nem lehetséges.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a hörnyéki gyerekek beszállításával történt-e 
valami?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy értesítést kaptak a hörnyéki gyerekek, szülők 
a tervezett változásról. A szülők egy hónap türelmi időt kértek, és hogy januártól legyen ez 
így. Reggel elviszi őket a busz, ugyan azzal a tarifával, mint a Volán busznál. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy múlt hétvégén a kistérségi iroda és a 
gyerekesély iroda dolgozói a Deák téren az ABC környékét nagyon szépen kitakarították. A 
munkához sok Deák téri lakos is csatlakozott, és jó érzéssel fogadták ezt az önkéntes munkát.  
Ez úton is köszöni a munkájukat.  
 
Dr Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a képviselőket arról, hogy katasztrofális a városban az 
adómorál, ilyen még nem volt. A gépjármű adó hátralék több mint 6 mFt. és gyakorlatilag 
többen vannak azok, akik nem fizették be az adót, mint akik befizették. Szinte alig van olyan 
család, ahol nincs hátralék. Az iparűzési adónál is sok a hátralék és az a baj, hogy nem a nagy 
cégeknél, hanem a kisvállalkozóknál. Ha végrehajtást indítanak ellenük, az katasztrofális lesz, 
márpedig a holnapi nappal egy nagyon erélyes levelet fog küldeni mindenkinek, és közli, 
hogy ha az idei tőketartozást nem fizetik be, akkor az okmányirodában kezdeményezni fogja 
mindenkinél, kivétel nélkül, a gépjármű forgalomból való kivonását. Ez azt jeleni, hogy le 
kell adni a rendszámot, és az ismételt forgalomba helyezés költségei magasak. A két adónem 
hátraléka összesen 10 mFt! Ha ez most itt lenne, nem lenne semmi gondjuk. Októberben 
egyébként minden hátralékos kapott felszólítást, arra vártak, hogy majd ez után fizet a 
lakosság, de nem így történt. A másik gondjuk az egyéni vállalkozókkal lesz, ott is nagyon 
sok a hátralék. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, az is szomorú, hogy még munkaügyi perre is kell 
költeniük, és most hallotta, hogy 2,1 mFt-ot át kellett csoportosítani ahhoz, hogy ezt ki tudják 
fizetni.  
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT Tanács erre írásos magyarázatot kér. A 
koordinációs ülésen erről szó volt, és pontosan a felelősség tisztázása miatt kérik az írásos 
tájékoztatást.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az érintett pedagógusok köszönik, hogy megkapták a 
jubileumi pénzt.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, kérdés nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester 
kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
147/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről 
szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
148/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete elfogadja a Baranyajenői Körjegyzőség és Sásd 
Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala között feladat átadás-átvételéről 
szóló megállapodást. A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a 
becsatolt megállapodás aláírására.  

 
Határidő: 2011. december 31. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
5./ Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepciója 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a koncepciót a Pénzügyi bizottság 
is megtárgyalta és ott említették, hogy mindig beleírják az előterjesztésbe, hogy a 
körülmények olyanok, hogy nem lehet mindent tudni, nem biztos, és ez most még 
fokozottabban jelentkezik.  
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Most hallotta, hogy lehetséges, hogy a központi költségvetésnek még a sarokszámait is 
megváltoztatják a várható gazdasági helyzet alakulása miatt. A sarokszámok 5% inflációt, 1% 
GDP-t jósolnak. A koncepció megállapításai a fenti okok miatt tehát kérdőjelesek. Lehet úgy 
is nézni, hogy ez egy jó koncepció, és lehet úgy is, hogy nagyon rossz koncepció, mivel 128 
mFt-os hiánnyal terveznek, ugyanakkor ebben az is benne van, hogy 120mFt-os 
folyószámlahitelük van, illetve ebben benne van a 45-50 mFt-os hátralékos állomány 
kifizetése is. Ebben a költségvetésben nem tervezik azt a 11 mFt. ÖNHIKI-t, amit az idén 
kaptak. Ha így nézik és mindent összeadnak, akkor egész kellemes a koncepció. Idén elöször 
van az a helyzet, amikor az állami támogatásoknál nem azt kell mondani, hogy csökkenni 
fognak, dacára annak, hogy a létszámok csökkennek. Ugyanakkor máig nem lehet tudni, hogy 
hogyan fognak alakulni a normatív számok, mert nagyon sok módosító indítvány van a 
kialakulásukig.  
Ami kiemelésre méltó az az, hogy a koncepció végén felhívja a figyelmet azokra a lépésekre, 
amiket meg kell tenni a bizottságnak, a testületnek, illetve a döntés előkészítés fázisában a 
hivatalnak, ezeket külön határozatban ki kellett emelni. Ezzel együtt javasolja elfogadásra a 
koncepciót.  
 
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság 2 Igen 
szavazattal elfogadta a koncepciót. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a 128 mFt-os tervezett hiány azt jelenti, hogy 
a költségvetésük önállóan még nem működőképes, tehát banki segítségre szorulnak. Ha 
összevetik a tavalyi hiánnyal, akkor azt látják, hogy a hiányuk mintegy 60 mFt-al csökkent, 
ami örvendetes! Ha azt is látják, hogy megvan a fedezete annak, hogy szinte kivétel nélkül 
kifizessék a lejárt szállítói állományukat, mintegy 45 mFt.-ot. és e mellett folyamatosan 
tudnak már fizetni minden igénybe vett szolgáltatásért, és meg van a bérekre a fedezet, akkor 
azt mondja, hogy ez az elmúlt 5 év legjobb költségvetése. Ha bázisszemlélettel nézik, akkor 
60 mFt-os többlet van benne, de ilyet nem kíván kijelenteni, ugyan is a 128 mFt-os hiány azt 
jelenti, hogy az állam még mindig nem finanszírozza meg megfelelően a számukra kötelezően 
előírt feladatokat, tehát jogosultak az ÖNHIKI-re. Az egyik kötelező feladat, ami nulla szinten 
terveztek, de már most tudják, hogy nem működhet így tovább, az városgazdálkodás 
működése. Ezt jövőre nem tervezhetik nulla forinttal. Bevételt nyilván nem terveztek hozzá, 
hiszen nem tudják, hogy a közbeszerzés után pontosan mekkora nyereségre tud szert tenni a 
városgazdálkodási cégük. Azt is látják ugyanakkor, hogy feladatai vannak, áthárítanak rá 
folyamatosan rengeteg önkormányzati költséget. Az ügyvezetővel történt egyeztetés szerint 
kb. 300 eFt. havi előirányzattal kellene tervezni a városgazdálkodást. Tehát amennyiben a 
költségvetés lehetővé teszi a koncepció elfogadása után a költségvetés végleges tervezésekor 
javasolni fogja, hogy ezt az összeget vegyék figyelembe. Éves szinten ez 3,6 mFt. Az első 
három hónapban nem fogják folyósítani, mivel az önkormányzat korábbi döntése még 500 
eFt. kölcsönt nyújthat, és utána döntenek a kölcsön felhasználásának a visszajuttatásáról. A 
másik kérdés, hogy az oktatási törvény későbbi változásától teszik függővé a zeneiskola 
további működését, ugyanis 7-8 mFt. megtakarítás realizálható. A települési önkormányzatok 
már jelezték feléjük,hogy a következő időszakban nem kívánják finanszírozni a zeneiskola 
működését, ugyan is nem tudják, hogy kik azok a gyerekek, akik a településükről 
beiratkoztak, és ők minden gyerek után 100 eFt-ot fizetnek be a Zeneiskolához. Ugyanakkor 
attól tartanak, hogy ezek gyerekek fel vannak véve oda, ímmel-ámmal járnak, kapják a 
ketteseket, hármasokat, időnként ki is maradoznak az iskolából.  
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Így nem látják annak értelmét, hogy amikor a vízárhoz hozzátesznek egy évben 500-600 eFt.-
ot, annak minden lakó látja a hasznát, viszont egy zeneiskolásra ráköltenek 100 eFt.-ot és azt 
sem tudják, hogy ki az a gyermek, és a településen nem látják, hogy a gyerek ebből bármit 
használ. Tényleges, effektív hasznát nem látják annak, hogy a gyerek megtanult zenél és a 
településnek ez megéri.  
A koncepció elfogadásánál javasolja kikötni, hogy a zeneiskola működését felül kell 
vizsgálni, és a költségvetés elfogadásakor ezzel kapcsolatban végleges döntéseket kell hozni.  
Amennyiben a kormányzati döntés úgy alakul, hogy lehetőséget biztosít az intézményeik 
megtartására, akkor lehetőség szerint meg kell vizsgálni a Zeneiskola fenntarthatóságát és 
racionalizálni kell. Amennyiben nem biztosít erre lehetőséget és viszi az oktatási 
intézményeket, akkor oldja meg az állam helyettük ezt a nehéz kérdést. Valószínű, hogy a 
képviselőtestület is úgy gondolja, hogy felesleges fölvenni egy olyan terhet a nyakukba, amit 
utána nem nekik kell cipelni. A koncepcióval kapcsolatban végül elmondta, hogy ha azt a 
leírtaknak megfelelően sikerül megvalósítani, akkor ÖNHIKI-vel vagy a nélkül, de hosszú idő 
óta az egyik legnyugodtabb költségvetési évet tudják véghezvinni, óriási beruházások nélkül, 
viszont a napi feladatok és működés ellátásával. Ahogy vizsgálja a mostani helyzetet, ez a 
többi önkormányzathoz viszonyítva nagy szó!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a hitel átütemezés már ezt irányozza elő, hogy a 25 
mFt-ot azt a jövő év végéig fizessék vissza. Biztos, hogy az első félév az még nehezebb lesz, 
de a II. félév, ha így tudják tartani és nem változik semmi a számokban, akkor már viszonylag 
könnyebb lesz. Polgármesteri koordinációs ülésen is elmondta, és egyöntetűen állás is 
foglaltak arról, hogy 2012. január 1-től a Polgármesteri hivatal létszáma 1 fővel bővül. Ezt 
azért kell elmondania, mert az SZMSZ-t ismét módosítani kell 1 fővel. Itt arról van szó, 
amiről már beszéltek, hogy a falvak kérték, hogy a pályázatok miatt a műszakon 1 fővel több 
álláshely legyen, ennek a költségét közösen vállalták, mindenki 1/7-ed részt fizet. Ez azt 
jelenti, hogy 26 fő lesz a hivatal létszáma, erről kell majd határozatot hozni a koncepcióról 
történő szavazás után.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a koncepcióval kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, hozzászólása?  
 
Mivel nem volt, javasolta a koncepció elfogadását és kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
149/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete elfogadja Sásd Város 2012.évi koncepcióját az alábbiak 
alapján: 
A koncepciótól a 2012.évi költségvetés elfogadásáig tartó lépések és időpontok:  
- Koncepció:     2011.dec.12.(benyújtva nov.29.) 
- Tervezési időszak:    2011.december 15-2012 február eleje 

-központi információk gyűjtése,folyamatos 
pontosítása 
intézményi szintű egyeztetések, tervezés folyamatos: 2012. január 20-ig 
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feldolgozás, az önkormányzati költségvetés:   2012.január 20-február 07 
I.tervezetének összeállítása 
bizottsági, tanácsi, könyvvizsgálói:  2012. február 13-ig 
kisebbségi önkormányzati egyeztetés, 
véleményeztetés 

- I. tervezet tárgyalása, intézményi külön: 2012.február 15 
 Igények megtárgyalása 
- közmeghallgatás:     2012.február 22-ig 
- Szükséges változtatások bedolgozása:  2012.február 25-ig 
- Végleges változat tárgyalása:   2012.március 03-ig 
- könyvvizsgáló, Pénzügyi Bizottság 
- véleményezése 
- Kormány tájékoztatása (MÁK-on keresztül) 2012.március 15-ig  
A Képviselőtestület külön intézkedésként javasolja, hogy a költségvetési rendelet  
I. tervezetének megtárgyalásáig az intézményeknél felszabaduló álláshelyeket zárolják.  
 
Határidő:  2012. március 15. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester és 

Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy hivatal létszáma 26 főre 
emelkedjen az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
150/2011.(XII.14.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a Sásd Város Polgármesteri  
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát akként módosítja, hogy  
2012. január 1. napjától a Hivatal létszámát 26 főre emeli.  
A plusz 1  álláshely finanszírozása a társult önkormányzatokkal történt 
egyezség alapján településarányosan történik. (1/7-ed-1/7-ed rész). 

 
   Határidő:  2012. január 1. 
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
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6./ Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének módosítása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 13 sz. mellékletben az 
eredetihez képest 3%-os változás látható, és itt is elmondható, hogy létszámcsökkenéssel 
számolhatnak a következő évre, ugyanakkor az iskola létszáma az új évfolyamon lévő 
osztállyal kibővül, de ennek hatása majd a következő évben jelentkezik. Összességében 
104.500 eFt. körüli összeg a működési hiány, az év elején kb. ezt az összeget várták, de év 
közben azért elég sok változás történt a költségvetést illetően, Sajnos olyan lépésekre 
kényszerült a testület, amely mindenki előtt ismert, ám ennek hatására elmondhatják, hogy 
még ők dönthetnek a költségvetésükről és nem a pénzügyi gondnok. 
A korábbi rendeletmódosításhoz képest ez egy 5 mFt.-os, nem nagymértékű változás egy 
ekkor költségvetésnél. Igazából csak helyre rakták a számokat. 
 
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottság egyetértett a 
rendeletmódosítással, összhangban van a korábban meghozott döntésekkel, helyükre kerültek 
a számok.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy három fontos feladat áll előttük, 
az egyik, hogy megoldják a forgalmi csomópont pályázat finanszírozását, a másik a 
közvilágítás, illetve az 25 mFt-os OTP hitel.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta az előterjesztés 
szerint a rendelet módosítását. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
17/2011. (XII.16.) számú önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.03.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
7./ Parkolási rendelet módosítása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az írásban kiadott rendeletmódosítást és az 
előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Ha valakinek van kérdése, akkor szívesen válaszol.  
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdés az előterjesztéssel 
kapcsolatban?  
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta a rendelet módosítását.  
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Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
18/2011. (XII.16.) számú önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

az építési jogszabályok által előírt számú gépjármű parkolók létesítési kötelezettségének 
teljesítéséről és a parkolóhelyek megváltásáról szóló 9/2009.(V.15.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról. 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
8./ Temetői díjak emelése  
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy utoljára 2009. évben történt emelés, ezért most 
10% emelést javasolnak az előterjesztésben.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a temetőt sem üzemeltethetik veszteséggel, 
attól függetlenül, hogy az kötelező feladat. Javasolta az emelés elfogadását és a rendelet 
módosítását. Az országos fogyasztóvédelemtől a megkeresésünkre még nem kaptunk választ, 
de annak egyetértő válasza után léphet a rendelet hatályba, ezért a hatályba léptető 
rendelkezésnél javasolja dátumként a 2012. február 1. napját. Ha elutasító válasz érkezne, a 
soron következő ülésre a rendeletet vissza kell hozni a testület elé.  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata?  
Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt, kérte, hogy szavazzanak:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
19/2011. (XII.16.) számú önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

a temetőről és a temetkezésről szóló 9/2000.(X.25.) Ökr számú rendelet módosításáról és 
egységes szerkezetbe foglalásáról szóló 9/20085. (IX.30.) Ökr. számú rendelet módosításáról 

szóló 2/2008. (III.6.) Ökr. számú rendelet módosításáról. 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
9./KEOP-6.2.0/A//11-2011-0122 azonosító számú, "Házi komposztálást népszerűsítő 
mintaprojekt Sásdon” pályázathoz önerő biztosítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
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Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kidolgoztak egy projektet a házi 
komposztálásra. Egy alapos, névszerinti felmérés után kiderült, hogy városban 160-an 
jelezték, hogy igényt tartanak a komposztládára és vállalják, hogy részt vesznek egy 
tanfolyamon, ahol elsajátítják a komposztálással kapcsolatos tudnivalókat.  
A pályázati önerő biztosításáról dönteni kell a testületnek. A projekt teljes elszámolható 
költsége 8.948.600 Ft, az igényelt támogatás8.501.170 Ft. A fennmaradó 5% önerőt kell 
biztosítani, ami 447.430 Ft. Kérte, hogy aki az önerő biztosításával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
151/2011.(XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a KEOP-6.2.0/A//11-2011-
0122 azonosító számú, "Házi komposztálást népszerűsítő mintaprojekt Sásdon” 
elnevezésű pályázathoz az 5% önerőt, 447.430 Ft-ot a 2012. évi költségvetése 
terhére biztosítja.  
 
Határidő:   
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
10./ KEOP-7.1.3.0. „Tiszta víz-tiszta élet”- Sásdi Térség ivóvíz minőség javítása 
pályázathoz pályázati önerőre pályázat benyújtása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az EU önerő alap több tételből tevődik össze. 
86 % -os finanszírozású a projekt, 14 % az önerő, amelynek 60%-át támogatja első körben az 
EU önerő alap, erről kell most határozatot hozni, és a fennmaradó 40%-ot a Magyar Állam 
átvállalja 100%-ban. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a döntést most feltételesen tudják csak 
meghozni. Az a probléma, hogy csak akkor lehet pályázatot benyújtaniuk, ha van már 
támogatási szerződés, az pedig nem biztos, hogy lesz december 29.-ig.  
Az NFÜ-nek benyújtották a kifogást a pályázat elutasítása miatt, majd kaptak egy levelet az 
Energia Központtól, amiben közlik, hogy továbbra is fenntartják az álláspontjukat, viszont azt 
leírták, hogy annak nincs akadálya, hogy ismételten benyújtsák a módosított pályázatot és 
akkor az már elbírálásra kerülhet, ugyanis nem járt még le a beadási határidő. Ezután rögtön 
felvették a kapcsolatot a projektmenedzserükkel és újból beadták a pályázatot.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Székely Szilárd 
polgármester kérte, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 



 30 

Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
152/2011.(XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a KEOP-7.1.3.0. „Tiszta 
víz-tiszta élet”- Sásdi Térség ivóvíz minőség javítása pályázathoz az EU önerő 
alaphoz pályázatot nyújt be.  
 
Határidő: 2011.december 31. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
11./ OTP hitel visszafizetési határidejének meghosszabbítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 25 mFt-os hitelkeretük 
meghosszabbításának szükségességéről már többször beszéltek. Ahhoz, hogy ezt kiváltsák 
rövidlejáratú működési hitelt kell felvenniük ebben az összegben  Az alábbi ingatlanokat 
javasolja fedezetként felajánlani az OTP részére: Hörnyék 40/A, Szent Imre út 14.Fáy András 
utca 38. A rövidlejáratú, fejle4sztési célú hitelsze4rződést is hosszabbítani szükséges 2012. 
március 31-ig, mivel a DDOP-s integrációs pályázat záró elszámolásával összefüggő 
feladatok (ÁFA visszaigénylés) áthúzódik következő év I. negyedévére. Az OTP-vel 
egyeztetett keretösszeg 105.662.100 Ft,  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a rövidlejáratú működési hitel felvételét.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
153/2011. (XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete a likviditási nehézségek leküzdése céljából az OTP 
Bank Rt.-től az alábbiak alapján rövid lejáratú működési hitelt kíván igény bevenni. 
A hitel célja: az Ö-3100/2011/0072 számú 25 mFt.-os rövidlejáratú hitel kiváltása.  
1./ A hitel összege  25.000.000.-Ft. azaz Huszonötmillió forint.  
2./ A hitel lejárata  2012. december 31.  
3./. A képviselőtestület a hitel visszafizetésének időpontjáig kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel összegét és annak járulékait a pénzintézetnek visszafizeti, valamint éves 
költségvetéseiben ezek terheit tervezi.  
4./ A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik az 
1990. évi LXV. tv. 88.§-a korlátozása alá. 
5./ A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, illetve alpolgármesterét, hogy a 
jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, 
illetve az önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon. 
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Sásd Város Képviselőtestülete a rövidlejáratú működési hiteléhez az alábbi 
ingatlanokat felajánlja a hitel fedezetéül:  
 
Hörnyék 40/A.   734/2 hrsz. 
Szent Imre út 14.  229/4 
Fáy András utca 38.   54/12/A/1 
 
A képviselőtestület nyilatkozik, hogy felsorolt ingatlanok nem képezik az 
önkormányzati törzsvagyon részét. 
 
Határidő: 2011.december 31, 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 

 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
154/2011. (XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a fennálló összes hitelének fedezetéül az OTP 
Bank Nyrt. számára felajánlja az alábbi ingatlanokra alapítandó keretbiztosítéki 
jelzálogot:  
 
Hörnyék 40/A.   734/2 hrsz. 
Szent Imre út 14.  229/4 
Fáy András utca 38.   54/12/A/1 

 
A képviselőtestület nyilatkozik, hogy felsorolt ingatlanok nem képezik az 
önkormányzati törzsvagyon részét. 

 
Határidő: 2011.december 31, 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
155/2011. (XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete az 1-2-3100-0704-3 számú, 105.662.100 Ft összegű, 
rövidlejáratú, fejlesztési célú hitelét az alábbiak alapján hosszabbítani kívánja: 
A hosszabbítás oka: a várt fejlesztési bevételek késedelmes teljesülése. 
 
1./ A hitel összege:  105.662.100-Ft. 
2./ A hitel lejárata  2012. március 31.  



 32 

3./. A képviselőtestület a hitel visszafizetésének időpontjáig kötelezettséget vállal arra, 
hogy a hitel összegét és annak járulékait a pénzintézetnek visszafizeti, valamint éves 
költségvetéseiben ezek terheit tervezi.  
4./ A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik az 
1990. évi LXV. tv. 88.§-a korlátozása alá. 
 
5./ A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, illetve alpolgármesterét, hogy a 
jelen határozatban foglaltak végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, 
illetve az önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon. 
 
Határidő: 2011.december 31, 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
12./ Fodor István sásdi lakos kérelme 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Fodor István sásdi lakos ismét megkereste az 
önkormányzatot, hogy megvásárolná a Rákóczi u. 3. szám alatti önkormányzati ingatlant, a 
volt ékszerüzletet. Amennyiben az önkormányzat nem az értékesítés mellett dönt, akkor 1-2 
évre kibérelné, és előre kifizetné a bérleti díjat.  
 
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság azt javasolja, 
hogy évre, havi 20.000 Ft. bérleti díjért adják bérbe a helyiséget, úgy,hogy 3 havi kauciót 
kérnek.  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy a vizet, villanyt tudják fogyasztás 
alapján számlázni, de a fűtés költségét négyzetméter alapján számolják ki. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, mivel a korábbi bérlő a bérleti szerződése lejárt, Fodor 
Istvánnal kell új bérleti szerződést kötni. Mivel azonban a bérlemény szervesen az 
óvodaépülethez tartozik, így 7 település közös tulajdona TOT tanács ülésen is dönteni kell 
erről.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT tanácsülés elé beterjeszti a sásdi 
javaslatot.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
156/2011. (XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, figyelemmel arra, hogy kérelmező 
a bérleményt már korábban is használta, Fodor István Sásd, Rákóczi. 10. szám 
alatti lakos kérelmére a Sásd, Rákóczi u. 3. szám alatti Sásd Város 
Önkormányzata tulajdonában álló irodahelyiséget 1 évre, 2012. január 1 
napjától 2012. december 31. napjáig bérbe adja, havi 20. 000 Ft. bérleti díjért.  
A 12 havi bérleti díjat (240.000,- Ft.) egy összegben köteles megfizetni, ezen 
felül köteles 3 havi bérleti díjnak megfelelő összegű kaució befizetésére.  
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A bérlemény fűtésének költségét a Sásdi ÁMK felé köteles megfizetni, külön 
megállapodás alapján. 
 
Határidő. 2012. január 1 
Felelős: Székely Szilárd polgármester  

 
13./ Sásd Városgazdálkodási Kft. gépjármű vásárlása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Kft-nek van egy WV Transporter típusú 
kisteherautója, amelynek a műszaki vizsgája a héten lejár. Az Adamkó Autószerviz adott egy 
árajánlatot a javítására, hogy műszaki vizsgára alkalmas legyen, 350.000 Ft. összegben.  
Merk Zsolt ügyvezetővel egyeztetve azt javasolják, hogy ne vizsgáztassák le az autót, hanem 
hirdessék meg eladásra 300.000 Ft-ért a Hétről Hétre újságban, illetve a Használtautó.hu 
internetes oldalon. Az értékesíteni kívánt autó 24 éves. 
A befolyó összeget az önkormányzat fejlesztési célú támogatásként a Városgazdálkodási Kft. 
részére átadja, aki ezt az összeget új autó vásárlására fordítja.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy mennyiért lehetne egy jobb autót venni?  
 
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője szerint 1,5-2 mF-ot rá kellene 
áldozni ahhoz, hogy egy jó autót vegyenek.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy értékesítsék az autót. Megkérdezte, hogy van-e 
valakinek más javaslata, kérdése? Mivel más javaslat, kérdés nem volt, kérte, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
157/2011. (XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy Sásd  
Város Önkormányzata tulajdonát képező FHK 033  
frsz-ú WV Transporter típusú kisteherautó értékesítésre meghirdeti 
300.000 eFt-os eladási irányáron.  
A befolyt vételárat az önkormányzat fejlesztési célú támogatásként a 
Sásd Városgazdálkodási Kft. részére átadja, aki ezt az összeget új autó 
vásárlására köteles fordítani.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Városgazdálkodási Kft. Felügyelő 
Bizottságában tagokat kell delegálni. Beszélt Dr. Barka Tamás jogásszal, az STKT 
irodavezetőjével, aki vállalná ezt a feladatot. Szerettek volna a könyvelő irodából is felkéri 
valakit, de ez összeférhetetlen, mivel ők könyvelnek Sajnos nem nagyon tülekednek a 
posztért, pedig már augusztus végén fel kellett volna állni az bizottságnak.  
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Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy máshol is úgy van, hogy fizetnek a felügyelő 
bizottsági tagoknak, hiszen azért felelősségük is van, pénz nélkül ez nem biztos, hogy menni 
fog. 
 
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy jelenleg a Kft-nek 
nincs egy alkalmazottja sem, igazából van még tartozásuk is, tehát valamennyi pénzt kell, 
hogy átadjon az önkormányzat. A 300 eFt. nem biztos, hogy elég lesz, mert ha vesznek autót, 
akkor annak lesz havi törlesztője, biztosítása, üzemanyagköltsége is.  
 
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy abban maradtak, hogy az ügyvezető készít egy 
költségvetést, akkor abba ezeket is bele kell számítani.  
Van egy olyan döntés a testületnek, hogy év végéig adnak a Kft-nak 1,5 mFt. kölcsönt év végi 
visszafizetéssel, ami egy keret volt, és amiről a polgármester rendelkezett.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a lejártban beszámolt róla és a testület 
megszavazta, hogy 500 eFt.-ot, ami még vissza volt, azt folyósíthatja az év első felében.  
 
Dr.Kajdon Béla jegyző azt javasolta, hogy a testület fogadja el azt, hogy a Kft.-nek a jövő év 
végéig 2012. december 31-ig kelljen ezt visszafizetni.  
 
Merk Zsolt Sásd Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy kaphattak volna 1,5 
mFt-ot, de eddig csak 500 eFt-ot kaptak.  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
158/2011.(XII.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Sásd Városgazdálkodási 
Kft. részére nyújtott 1,5 mFt. kölcsön visszafizetésének határidejét 2012. 
december 31.-ig meghosszabbítja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
14./ Egyebek 
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy a 
szakképzési szervezési társulás szervezésében egy igazgatói értekezleten vett részt Pécsett. A 
jelenlegi szakképzési törvény és oktatási koncepció alapján úgy tűnik, hogy 2013. január 1-től 
lesz érvényes az, hogy az állam fogja finanszírozva a középiskolai oktatást, Az a 
szerencséjük, hogy szakképzéssel foglalkoznak, mert a szakképzésbe szeretnének legalább 
annyi pénzt adni, mint most, mert jó szakemberekre szükség van. Konkrétan megkérdezte a 
sásdi iskola helyzetét, és elmondta, hogy 180 körüli a tanulólétszám. Erre azt mondták, hogy 
Baranya megyében annyi az összes tanulólétszám, hogy 2 TISZK-et fognak engedélyezni. 
Tehát a Pannon Szakképzés Szervezési Társulás, mint olyan meg fog szűnni, és helyette két 
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TISZK lesz és itt lesz az összes szakképző intézmény. Az elképzelhetetlen a jelen álláspont 
szerint, hogy megszüntetik ezt a középiskolát, mert sokan vannak.  
Azt nem tudja senki bevállalni, hogy elutaztat 180 tanulót vagy helyet biztosítson egy 
intézményben, mert nincs rá kapacitás. A másik dolog, hogy nem érdeke, mert Sásd 
nyilvánvalóan nem fog fizetni azért Pécsnek, mert oda jár kb. 180 gyerek.  
 
Ami biztos, hogy közös humánerőforrás gazdálkodás lesz, tehát igazából azoknak a 
pedagógusoknak van félnivalójuk, akiknek nincs meg a kötelező óraszámuk, mert azokat 
egyszerűen utaztatják másik iskolába. Sásdon ez szintén nem probléma, mert itt nincs olyan 
pedagógus, akinek nincs meg az óraszáma, itt inkább több az óraszám. Azt, hogy Sásdra kit 
küldenek óraadónak, az nekik mindegy.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy megalkották azt a törvényt, mi szerint 2013. január 
1-től állami feladat lesz az oktatás, átveszik az iskolákat. A megyei önkormányzat már 
tájékoztatta őket, hogy a társulásból kiszáll, tekintettel arra, hogy a megyei közoktatási 
intézmények már 2012. január 1-től állami fenntartásba mennek át. Küldtek is erről egy 
határozati javaslatot, hogy fogadják el, de úgy gondolja, akkor kell majd elfogadni, ha eldönti 
Pécs városa és a megye, hogy mi lesz a társulással. Korábban Pécs vitte az adminisztrációt, a 
szervezést, átadták a megyének, mert a megyének volt több iskolája, most ha a megyei kiszáll, 
most ott marad Pécs és a többi város. A baj az, hogy van egy érvényes pályázatuk, és innentől 
nem tudni, hogy ezzel mi lesz.  
Elmondta, hogy a közigazgatás átszervezésének előkészítési munkálatai megkezdődtek, a 
minisztériumok már kérik határidőre a különböző jelentések, pld. a kormányablak 
kialakítására már kérik az alkalmas helyeket és hamarosan elfogadják a köznevelési és az 
önkormányzati törvényt.  
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy azt a 
tájékoztatást kapta, hogy mindenféleképpen jogutódnak kell lenni, éppen a pályázattal 
kapcsolatban, hiszen még 5 évig adatszolgáltatási, jelentési kötelezettségük van.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Pannon TISZK-et Pécs városa kezdte el szervezni 
annak idején, és az előkészítésben ő is, és minden érintett részt vett, és igazuk volt, mert a 
pályázatokhoz így lehetett hozzájutni. Szerencsére őket is bevették, és ezt Horváth Zoltánnak 
köszönhetik, holott Pécs ezt nem akarta.  
Valószínű, hogy a megyétől ezt a feladatot Pécs városának most vissza kell vennie, és össze 
kell állni újból a megye nélkül.  
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy az idei 
évben megvan az első nyertes pályázatuk, 100 eFt-ot nyertek a Generali Providencia 
Biztosítónál ahol egy balesetvédelmi pályázatot nyújtottak be. A tankonyha bejárata előtt lévő 
régi járólap balesetveszélyes és nagyon csúszik, azon kívül nagyon rossz állapotban is van.  
Március 31-ig ezt meg is kell valósítani és mindenképpen csúszásmentes burkoló, pld térkő 
kell majd.  
 
Székely Szilárd polgármester szerint meg lehet csinálni, mert alépítmény nem kell hozzá, 
csak a régit fel kell verni és homokot rátenni, majd mehet rá a térburkolat.  
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy a 
tankonyhán a megüresedett takarítói álláshely december 31-ig zárolva lett. Mi lesz januártól?  
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Rabb Győzőné alpolgármester szerint, ha az élelmezésvezető továbbra is vállalja megbízási 
szerződéssel a takarítást, akkor csinálja tovább, ha nem vállalja, akkor jöjjön vissza ezzel a 
kérdéssel a testület elé.  
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója megkérdezte, hogy a 
kereset kiegészítésekkel kapcsolatban van e változás, mert azt a tájékoztatást kapta, hogy 
márciusban várhatóan kifizetésre kerülnek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen, ez volt a testület döntése, tehát márciusban 
mindenhol, az általános iskolánál is kifizetik ezeket az összegeket, hiszen ezeket nem vonták 
el, csak felfüggesztették a kifizetését.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jövőre már tervezve lesz a költségvetésbe, 
mert ez jár.  
 
Rabb Győzéné alpolgármester elmondta, hogy a TOT Tanács ülésén is elhangzott, hogy 
nagyon kevés a konyhai dolgozó és előfordulhat, hogy bizonyos rendezvényeken e miatt nem 
tudnak főzést vállalni. Javasolta, és pénzügyi bizottsági ülésen is elmondta, hogy a 
Vendéglátó-ipari iskola tevékenységi körét kellene bővíteni azzal, hogy ők is tudjanak főzni, 
illetve hidegkonyhai jellegű ételeket készíteni bizonyos esetekben. 
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy pontosan 
megnézi az ehhez szükséges feltételeket, mert ez valószínűleg ez az Alapító okirat 
módosításával is jár, és tájékoztatni fogja a testületet.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, mindenki tudja, hogy hány millió forinttal 
tartoznak a különböző cégek, vállalkozások az önkormányzat felé összességében, ő arra 
kíváncsi, hogy az önkormányzat mennyivel tartozik a helyi vállalkozók felé. A városban 
mindenféle összeg kering a tartozásokkal kapcsolatban.  
 
Nagy Róbert ÁMK Gazdasági igazgató elmondta, hogy a hentesnek 5 mFt.-al, a 
zöldségesnek kb. 1 mFt.-al, ez sajnos így van, összességében 33 mFt. tartozásuk van. 
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, ő azt is hallotta, hogy a húsboltban már nem adnak az 
ÁMK-nak hitelt.  
 
Nagy Róbert ÁMK Gazdasági igazgató elmondta, hogy ez így nem egészen igaz! A 
polgármester Úrral és a pénzügyi irodavezetővel megbeszélték, hogy minden tételt, amit 
szeptember 1 után szállított le a hentes, annak megfelelően a régi számlát fizetik, és a 
meglévő tartozást nem halmozzák tovább. Tehát mindig annyit fizet ki, amennyit 
leszállítanak. Kézben tartja a dolgokat úgy, hogy napi szinten kell tárgyalni és megvívni a 
csatát a szállítókkal ahhoz, hogy egyáltalán működjenek! Úgy szállítanak, ha előtte leigazolja, 
hogy fizettek, nekik ez sokkal több munkába kerül, hogy ezt így csinálják, mintha meglenne 
mindenre a pénz. Ez már lassan válságmenedzselés, amit csinál.  
 
Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy a zöldségessel mi a helyzet?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ott már lecsökkent a tartozásuk 3 mFt-ról 1 
mFt-ra, és jövőre a többi is el fog tűnni.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem véletlenül beszélt a tetemes adóhátralékokról. 
Ha azt be tudják hajtani, akkor tudnak fizetni a helyi vállalkozóknak.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy sok nyugdíjas megkereste már, hogy lesz-e 
jövőre a nyugdíjasoknak Farsangi bál. Előzetes egyeztetés alapján február 17-én a Közösségi 
házban kerül megrendezésre az esemény. A zenét a szokáshoz híven Pintér Gábor 
szolgáltatja.  
 
 
Mivel az Egyebek napirend pontban több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd 
polgármester a nyilvános ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta munkáját.  
 
 
 

Kmft.  
 
 
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 


