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Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületét, akik először vannak jelen az ülésen. 
Megállapította, hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi 
testület teljes létszámban 7 fővel, a baranyaszentgyörgyi 5 képviselőből 5, a felsőegerszegi 5 
képviselőből 3, a meződi 5 képviselőből 4, az oroszlói 5 képviselőből 4, a paléi 5 
képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 3, a vázsnoki 5 képviselőből 3 fő jelen van. 
 
Megkérdezte, hogy a kiadott napirendi pontokon kívül van-e valakinek más napirendi 
javaslata?  
 
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestületek az írásban kiadott napirendi pontokat 
elfogadták. 
 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a:  
 
1.) ÁMK. 2012. évi költségvetésének megállapítása 
Előadó: Nagy Róbert az ÁMK gazdasági igazgatóhelyettese 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntötte a megjelenteket.  
 
Elmondta, hogy az ÁMK költségvetésével kapcsolatban elmondta, hogy a dologi kiadásokat a 
minimálisra faragták, szinte csak a villanyra, vízre, gázra és a bérekre költenek. A 
zárszámadás adatit bedolgozva 13 számú mellékletben kicsit más adatok vannak, mint amit a 
testületi üléseken elmondott. Akkor azt mondták, hogy majdnem duplájára emelkedik az 
iskola költségvetése, az első tervezethez képest nem változott, de a tavalyi a zárszámadást 
követően igen, nem a duplájára emelkedett, hanem 40%-al.  
Az általános iskolánál az egy főre jutó átadandó összeg nagyobb, mint tavaly.  
Az ÁMK költségvetésében az eddigi éveknek megfelelően be lett tervezve néhány zárolt tétel, 
amely feltüntetésre kerültek 
 



Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy az ÁMK költségvetésének 
elkészítése kapcsán nagyon sok egyeztetésen vannak túl. Az idei év költségvetését próbálták a 
lehető legalacsonyabb szinten tartani, és csak a minimális dologi kiadásokkal számoltak. . 
Néhány olyan tétel van, amit kötelezően meg kell csinálniuk, mint például nyáron a 
konyháknak az ÁNTSZ által előírt tisztasági festése. Az általános iskolánál ezek ellenére 
látszik a 2011. évhez képest egy növekedés, ami abból is adódik, hogy sokan elmentek 
nyugdíjba és előrehozottan megkapják a 40 éves jubileumi jutalmukat, és ez mind 
költségnövekedést okozott. Az óvoda 7.742 Ft, ez soha nem volt még ilyen alacsony az elmúlt 
5 évben. Ez köszönhető annak, hogy az óvodát teljesen fel tudták tölteni, maximális a 
kihasználtság, és most jelentkezik a tavalyi évben elhatározott létszámcsökkentés, és így 
csökkent a 48 eFt. 8 eFt-ra. Ez abból is adódik, hogy maga a szervezet kisebb és jobban 
látszik és kimutatható a megtakarítás.  
A TOT igazgatás valamelyest nőtt, de azt látni kell, hogy a 62.000 Ft, az részben tartalmazza 
azt is, hogy a még ki nem fizetett számlák itt kerülnek kimutatásra, ezek nélkül nem nőtt 
volna a költség. A Zeneiskolánál 2 fővel vannak kevesebben, egy tanárral és egy 
adminisztrátorral.  
 
Márhoffer Tibor  Varga Község polgármestere megkérdezte, hogy mit érthet az alatt, hogy 
a nem kifizetett számlák, és mi okozta az áthúzódó tavalyi számlákat. Miért nincsenek 
kifizetve?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a tavalyi évben a társult települések közül van 
olyan, aki még nem fizette be a hozzájárulást. Ezeket az összeget a költségvetésnél meg 
kellett tervezni. Ezek nem fogják terhelni újfent a fenntartói közösséget, de attól még ki 
kellett mutatni a költségvetésben, hogy ezek az összegek az idén még befolynak, és most 
ennyivel többe kerül a fenntartás. Aki fizetett, ott nem ennyi lesz az egy főre jutó összeg, 
mindenkinek az abszolút ráfordítást kell figyelembe venni.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a 14. számú mellékletben van egy 
sor, az előző évi elszámolás, itt látható, hogy ki mennyit fizetett be a közös feladatokhoz. Sásd 
amennyire tudta, ezt megelőlegezte, ezért nem volt tavaly olyan sok az egy főre jutó 
különbözet. Idén már nem tudja megelőlegezni, ezért tervezni kell ezeket a kiadásokat is, és 
ez megemeli a különbözetet.  
 
Kázmér Miklósné Oroszló Község polgármestere elmondta, azt mondták neki, hogy 95 eFt. 
körül van egy gyerek után a hozzájárulás, a kiadott anyagban azonban 100 eFt. feletti összeg 
szerepel több község esetében is. Akkor ez most hogy van?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető ez a miatt a rendszer miatt van, amire már 
többször felhívták figyelmet. Van 26 GYIVI-s gyerek. Annak idején Vázsnok község 
polgármestere kezdeményezte, hogy azok a gyerekek, akik ebben a rendszerben vannak, és 
akik után nem kap az adott község normatívát, azokat a gyerekeket egy közös finanszírozású 
rendszerben lássák el. Oroszlónak ez egy évben 216 eFt- ot jelent.  
 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a GYIVI-s gyerekek is segítik az intézmény 
fenntartását. Ugyan is ők itt vannak, és a normatívát leigénylik utánuk, azonban még így is 
van egy különbözet, amelyet minden gyerekre kivetítenek, függetlenül attól, hogy melyik 
településen lakik.  
 



Ha nem lennének a GYIVI-s gyerekek, az iskola fenntartása akkor sem lenne olcsóbb, ugyan 
ennyi osztály lenne, viszont 27 x 250 eFt-ot, azaz kb. 6,5 Ft.-ot osztanának szét tanulólétszám 
arányosan és nem a 27 gyerek 94 eFt-os hiányát. Így tehát még mindig jobban jár minden 
település.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy a 11-es, 13-as és 14-e számú 
mellékletekről külön szavazzanak a képviselőtestületek.  
 
Virág Anett Mária  Baranyaszentgyörgy polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, 
hogy a fogadják el a 11, 13, 14. sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
5/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK. 2012. évi költségvetését a 
11, 13, 14. sz. mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Virág Anett Mária polgármester 

 
Papp Magdolna Felsőegerszeg polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
fogadják el a 11, 13, 14. sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
4/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt ÁMK. 2012. évi költségvetését a 
11, 13, 14. sz. mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

 



Merk Zsolt  Meződ polgármestere javasolta, a képviselőtestületnek, hogy fogadják el a 11, 
13, 14. sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
3/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Meződ  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2012. évi költségvetését a 11, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Merk Zsolt polgármester  

 
Pintérné Magyar Mária  Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
fogadják el a 11, 13,14 sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
7/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2012. évi költségvetését a 11, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Pintérné Magyar Mária polgármester 

 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
fogadják el a 11, 13,14. sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 



Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta:  

Varga Község Képviselőtestületének 
9/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2012. évi költségvetését a 11, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Márhoffer Tibor polgármester 

 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
korrigált összeggel fogadják el a 11, 13,14. sz. mellékletet.  
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
10/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2012. évi költségvetését a 11, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
 
Kázmér Miklósné Oroszló Község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
korrigált összeggel fogadják el a 11, 13,14. sz. mellékletet.  
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község  Képviselőtestületének 
13/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 



Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 11, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kázmér Miklósné polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a költségvetés 11. 13, 14. sz. mellékletét elfogadásra. 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
20/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 
   Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  

mellékleteként csatolt ÁMK. 2011. évi költségvetését a 11, 13, 14. sz. 
mellékletekben részletezettek szerint elfogadja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
2./ Társult önkormányzatok közös feladatainak 2012. évi finanszírozása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a közös feladatokat az előbbi 
napirendi pontnál már egy érintették.  
A karbantartóknál a tavalyi év intézkedéseinek köszönthetően elég jelentős csökkentés 
tapasztalható. 1,5 álláshelyre csökkent az a létszám, amit közösen kell finanszírozni, ebből 1 
álláshelyet Sásd önállóan finanszíroz.  
A polgármesteri hivatalnál szintén a tavalyi döntéseknek köszönhetően kb. 5 mFt-al 
kevesebbet kell közösen finanszírozni. A tavalyi évben, részben a nyugdíjazások miatt, egy 
nagyarányú kifizetés hullám volt a jubileumi jutalmak és a nyugdíjjal járó egyéb kifizetések 
miatt. Ebben az évben is elmegy egy kolléga nyugdíjba, de ez már nem lesz akkora költség, 
mint a tavalyi évben.  
Egy közös TOT tanács ülésén hangzott el, hogy van egy új finanszírozási forma. Eddig két 
finanszírozási forma volt, amit csak Sásd finanszírozott, mint például a hivatalsegéd, és volt, 
amit lakosságarányosan finanszíroztak. A harmadik verzió szerint a polgármesterek arról 
döntöttek, hogy egy álláshelyet nem lakosság arányosan, hanem egyenlő arányban fogják 
finanszírozni.  
Fonyódligettel kapcsolatban elmondta, hogy tavaly az üdültetésen nem képződött veszteség. 
Elmondta, hogy jövőre lejárnak az intézmények közvilágítás korszerűsítésének részletei, 
áprilisban fizetik az utolsó részleteket. 
 
 



Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést. Kérte, hogy ha van 
valakinek kérdése, észrevétele, az mondja el.  
 
Virág Anett Mária  polgármester javasolta, hogy a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok 
közös feladatainak 2012. évi finanszírozását fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
6/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a 
közös feladatok ellátásáról az előterjesztés 3.sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös 
címszám alatti főösszegekkel, a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Virág Anett Mária polgármester 
 
Papp Magdolna polgármestere javasolta, hogy a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok 
közös feladatainak 2012. évi finanszírozását fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
5/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös 
feladatok ellátásáról az előterjesztés 3. sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös 
címszám alatti főösszegekkel, a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Papp Magdolna polgármester 
 
 



Merk Zsolt  Meződ polgármestere javasolta, hogy a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok 
közös feladatainak 2012. évi finanszírozását fogadják el. 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta:  
 

Meződ Község Képviselőtestületének  
4/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös 
feladatok ellátásáról az előterjesztés 3. sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös 
címszám alatti főösszegekkel, a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja.  

    
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Merk Zsolt polgármester 
 
Kázmér Miklósné Oroszló község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2012. évi finanszírozását 
fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község Képviselőtestületének 
14/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 

Oroszló Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 
2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös feladatok ellátásáról az előterjesztés 3. 
sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös címszám alatti főösszegekkel, a 14. sz. mellékletben 
településenként kimutatott finanszírozási összegekkel együtt elfogadja 

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelő  Kázmér Miklósné polgármester 
 
Pintérné Magyar Mária Palé község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy 
a Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2012. évi finanszírozását 
fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 



 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
8/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös feladatok ellátásáról az 
előterjesztés 3. sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös címszám alatti főösszegekkel, 
a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott finanszírozási összegekkel 
együtt elfogadja 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester 
 
Márhoffer Tibor  Varga község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2012. évi finanszírozását 
fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, kérte a képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta:  
 

Varga Község Képviselőtestületének 
10/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös 
feladatok ellátásáról az előterjesztés 3. sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös 
címszám alatti főösszegekkel, a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja 

    
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 
 
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2012. évi finanszírozását 
fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 



Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
11/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 

Vázsnok Község. Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös 
feladatok ellátásáról az előterjesztés 3. sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös 
címszám alatti főösszegekkel, a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott 
finanszírozási összegekkel együtt elfogadja 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 
 
Székely Szilárd Sásd város polgármestere javasolta a képviselőtestületnek, hogy a 
Körjegyzőségbe társult önkormányzatok közös feladatainak 2012. évi finanszírozását 
fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
21/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt, 2012. évi költségvetési előirányzatokat a közös feladatok ellátásáról az 
előterjesztés 3. sz. melléklete 3-as 5-ös és 15-ös címszám alatti főösszegekkel, 
a 14. sz. mellékletben településenként kimutatott finanszírozási összegekkel 
együtt elfogadja 

 
   Határidő:  azonnal  
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
3./ Fonyódligeti üdülési díjak megállapítása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy ennél a napirendi pontnál csak a 
tulajdonos önkormányzatoknak kell döntést hozni, tehát a meződi és baranyaszentgyörgyi 
képviselőtestületek nem szavaznak. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a díjakkal kapcsolatban a fő csoportok maradtak, 
tehát gyerekek, önkormányzati dolgozók és családtagjai, illetve a nem önkormányzati 
dolgozók. Már a tavalyi évben felmerült, hogy a „lapos” épületrészben üdülők számára egy 
magasabb díjat állapítsanak meg, ide egy egyszeri, 5.000 Ft-os ár volt belekalkulálva.  



Ezt most beleépítették az egyes árakba. Van egy újabb kategória, az elő és utószezoni ár, 
hiszen figyelembe kell venni azt, hogy főleg a főzés határozza meg a szezont. Idén 4 turnus 
fog az iskolából menni és ez határozza meg igazán a főszezont. A normákat 3-4% szinten 
javasolják megemelni, az áraknál viszont egy jelentősebb, majdnem 10% emelést javasolnak, 
amiben viszont benne van a 27 %-ra emelkedett ÁFA is. Mint ahogy mondta, tavaly veszteség 
nem képződött, Sásdnak van néhány kintlévősége, de azt Sásd intézi .Az eredményes zárás 
annak is köszönhető, hogy tavaly elég sok pályázati lehetőség volt a turnusokban, illetve elég 
sok volt az úgymond külsős vendég.  Ami változás, hogy eddig egy sásdi közcélú 
foglalkoztatott volt a gondnok, tehát itt nem kellett bért fizetni.  
Mivel idén nincs lehetőség arra, hogy közcélú munkás lássa el a feladatot, ezért kb. 500 eFt-ot 
erre be kellett kalkulálni, és ez is indokolta a magasabb díjemelést.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye fel, 
mondja el. Elmondta, hogy örül annak, hogy nem kell hozzátenni pénzt és ténylegesen el 
tudják látni az ott üdülőket önköltséges, illetve megfizethető díj befizetésével, így már 
önfenntartó a rendszer.  
 
Papp Magdolna polgármester megkérdezte, hogy a tavaly Fonyódligetnél megmaradt pénzt, 
el lehet-e már költeni a Magyarhertelendi üdülő felújításár? 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy annak egy jelentős részét már 
elköltötte Sásd, mert kifizette belőle az áram kintlévőséget, ami alapján ki akarta az áramot 
kapcsolni a szolgáltató, ez kb. 150 eFt. Kifizettek belőle egy földmunkagépet, amely 
elbontotta a szabálytalan építkezés során épített fal maradványát, így kb. 200 eFt. maradt.  
 
Székely Szilárd polgármester azt javasolta, hogy polgármesteri koordinációs ülés keretében 
készítsék elő a Magyarhertelendi üdülő hasznosításának, illetve a pénz felhasználásának 
lehetőségét. Mivel a napirendi ponttal kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt kérte a 
testületeket, hogy szavazzanak.  
 
Papp Magdolna polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fonyódligeti üdülési 
díjakat fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, 
hozzászólása?  
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 3 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozta:  
 

Felsőegerszeg  Község Képviselőtestületének  
6/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012.évre megállapított  
fonyódligeti üdülési díjakat elfogadta az alábbiak szerint:  



  
 

2012 Az önk.alkalmazásában álló Nem önk.-i dolgozó 

 
felnőtt 

(I.) 
gyermeke 

(II.) 
hozzátar- 

tozója (III.) 
felnőtt (IV.) gyermeke (V.) 

Teljes étkezés, 
szállás 

2413 2032 2667 3302 2413 

Lapos árak * 2794 2413 3048 3556 2794 
Csak szállás 2032 1651 2286 2667 2032 
elő és utószezon 
szállás 

1524 1143 1651 2032 1524 

teljes étkezés 2032 1651 2286 2667 2032 
      

Teljes étkezés 
részletezése 

reggeli ebéd uzsonna vacsora teljes étk. 

Felnőtt (I.) 410 1200 0 422 2032 
Gyermek (II.) 331 940 0 380 1651 
Hozzátartozó (III.) 436 1400 0 450 2286 
Felnőtt (IV.) 507 1680 0 480 2667 
Gyermek (V.) 410 1200 0 422 2032 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester  

 
Kázmér Miklósné polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fonyódligeti 
üdülési díjakat fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, 
hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Oroszló Község Képviselőtestületének 
15/2012. (III:08.) KTH. számú  

határozata 
 

 Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
 jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012.évre megállapított  
 fonyódligeti üdülési díjakat elfogadta az alábbiak szerint:  

 
2012 Az önk.alkalmazásában álló Nem önk.-i dolgozó 

 
felnőtt 

(I.) 
gyermeke 

(II.) 
hozzátar- 

tozója (III.) 
felnőtt (IV.) gyermeke (V.) 

Teljes étkezés, 
szállás 

2413 2032 2667 3302 2413 

Lapos árak * 2794 2413 3048 3556 2794 
Csak szállás 2032 1651 2286 2667 2032 
elő és utószezon 
szállás 

1524 1143 1651 2032 1524 



teljes étkezés 2032 1651 2286 2667 2032 
      

Teljes étkezés 
részletezése 

reggeli ebéd uzsonna vacsora teljes étk. 

Felnőtt (I.) 410 1200 0 422 2032 
Gyermek (II.) 331 940 0 380 1651 
Hozzátartozó (III.) 436 1400 0 450 2286 
Felnőtt (IV.) 507 1680 0 480 2667 
Gyermek (V.) 410 1200 0 422 2032 

 
 
 Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester  

 
Pintérné Magyar Mária  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fonyódligeti 
üdülési díjakat fogadják el. Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, 
hozzászólása? Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a 
képviselőtestületet, hogy szavazzanak. 
 
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta: 
 

Palé Község Képviselőtestületének 
9/2012.(III.08.) KTH. számú 

határozata 
 

 Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
 jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012.évre megállapított  
 fonyódligeti üdülési díjakat elfogadta az alábbiak szerint:  

 
2012 Az önk.alkalmazásában álló Nem önk.-i dolgozó 

 
felnőtt 

(I.) 
gyermeke 

(II.) 
hozzátar- 

tozója (III.) 
felnőtt (IV.) gyermeke (V.) 

Teljes étkezés, 
szállás 

2413 2032 2667 3302 2413 

Lapos árak * 2794 2413 3048 3556 2794 
Csak szállás 2032 1651 2286 2667 2032 
elő és utószezon 
szállás 

1524 1143 1651 2032 1524 

teljes étkezés 2032 1651 2286 2667 2032 
      

Teljes étkezés 
részletezése 

reggeli ebéd uzsonna vacsora teljes étk. 

Felnőtt (I.) 410 1200 0 422 2032 
Gyermek (II.) 331 940 0 380 1651 
Hozzátartozó (III.) 436 1400 0 450 2286 
Felnőtt (IV.) 507 1680 0 480 2667 
Gyermek (V.) 410 1200 0 422 2032 

    Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Pintérné Magyar Mária polgármester  



Márhoffer Tibor  polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fonyódligeti üdülési 
díjakat fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - az határozatot hozta:  

 
Varga Község Képviselőtestületének 

11/2012.(III.08.) KTH. számú 
határozata 

 
 Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
 jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012.évre megállapított  
 fonyódligeti üdülési díjakat elfogadta az alábbiak szerint: 

 
2012 Az önk.alkalmazásában álló Nem önk.-i dolgozó 

 
felnőtt 

(I.) 
gyermeke 

(II.) 
hozzátar- 

tozója (III.) 
felnőtt (IV.) gyermeke (V.) 

Teljes étkezés, 
szállás 

2413 2032 2667 3302 2413 

Lapos árak * 2794 2413 3048 3556 2794 
Csak szállás 2032 1651 2286 2667 2032 
elő és utószezon 
szállás 

1524 1143 1651 2032 1524 

teljes étkezés 2032 1651 2286 2667 2032 
      

Teljes étkezés 
részletezése 

reggeli ebéd uzsonna vacsora teljes étk. 

Felnőtt (I.) 410 1200 0 422 2032 
Gyermek (II.) 331 940 0 380 1651 
Hozzátartozó (III.) 436 1400 0 450 2286 
Felnőtt (IV.) 507 1680 0 480 2667 
Gyermek (V.) 410 1200 0 422 2032 

  
 
 Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester  

 
Fazekas Tibor polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fonyódligeti üdülési 
díjakat fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 



Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta: 
 

Vázsnok Község Képviselőtestületének 
12/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 

 Vázsnok  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
 jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012.évre megállapított  
 fonyódligeti üdülési díjakat elfogadta az alábbiak szerint:  

 
2012 Az önk.alkalmazásában álló Nem önk.-i dolgozó 

 
felnőtt 

(I.) 
gyermeke 

(II.) 
hozzátar- 

tozója (III.) 
felnőtt (IV.) gyermeke (V.) 

Teljes étkezés, 
szállás 

2413 2032 2667 3302 2413 

Lapos árak * 2794 2413 3048 3556 2794 
Csak szállás 2032 1651 2286 2667 2032 
elő és utószezon 
szállás 

1524 1143 1651 2032 1524 

teljes étkezés 2032 1651 2286 2667 2032 
      

Teljes étkezés 
részletezése 

reggeli ebéd uzsonna vacsora teljes étk. 

Felnőtt (I.) 410 1200 0 422 2032 
Gyermek (II.) 331 940 0 380 1651 
Hozzátartozó (III.) 436 1400 0 450 2286 
Felnőtt (IV.) 507 1680 0 480 2667 
Gyermek (V.) 410 1200 0 422 2032 

    Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Fazekas Tibor polgármester  

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a fonyódligeti üdülési 
díjakat fogadják el. 
 
Megkérdezte van-e valakinek ettől eltérő más javaslata, kérdése, hozzászólása? 
Mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt javaslat kérte a képviselőtestületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal - ellenszavazat nélkül és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
22/2012. (III.08.) KTH. számú  

határozata 
 

 Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott,  
 jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, 2012.évre megállapított  
 fonyódligeti üdülési díjakat elfogadta az alábbiak szerint:  



 
2012 Az önk.alkalmazásában álló Nem önk.-i dolgozó 

 
felnőtt 

(I.) 
gyermeke 

(II.) 
hozzátar- 

tozója (III.) 
felnőtt (IV.) gyermeke (V.) 

Teljes étkezés, 
szállás 

2413 2032 2667 3302 2413 

Lapos árak * 2794 2413 3048 3556 2794 
Csak szállás 2032 1651 2286 2667 2032 
elő és utószezon 
szállás 

1524 1143 1651 2032 1524 

teljes étkezés 2032 1651 2286 2667 2032 
      

Teljes étkezés 
részletezése 

reggeli ebéd uzsonna vacsora teljes étk. 

Felnőtt (I.) 410 1200 0 422 2032 
Gyermek (II.) 331 940 0 380 1651 
Hozzátartozó (III.) 436 1400 0 450 2286 
Felnőtt (IV.) 507 1680 0 480 2667 
Gyermek (V.) 410 1200 0 422 2032 

 
 
 Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést az együttes testületi ülést bezárta, majd Sásd Város Képviselőtestülete tovább 
folytatta munkáját.  
 
 

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   Virág Anett Mária 
Vázsnok polgármestere Baranyaszentgyörgy polgármestere 
 
 
 
 

Dr. Kajdon Béla     Dr. Németh György 
jegyző      körjegyző 

 



J e g y z ő k ö n y v 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2012. március 08. napján tartott 
testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza Díszterem 
   7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr, 

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

 
Távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban, 7 
fővel jelen van, és az ülést megnyitotta.  Javasolta, hogy 5. napirendi pontként tárgyalják meg  
Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítását, melyhez az 
előterjesztést a képviselők megkapták, valamint 8. napirendi pontként a Humánügyek 
Bizottsága átruházott hatáskörében hozott döntéséről szóló beszámolót. 
 
 
  Napirend javaslat:  
 
4.)  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 

történt fontosabb eseményekről 
5.)  Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
6.)  Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
7.)  Sásd Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata. 
8./  Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörében hozott döntéséről  
 
A képviselőtestület a napirendi pontokat elfogadta.  
 
N a 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 március 5-én a Baranya Megyei 
Kormányhivatal a polgármesterek és jegyzők részére értekezletet tartott a járási rendszer 
kialakításának időszerű kérdéseivel kapcsolatban, ahol arról esett szó, hogy milyen járási 
kezdeményezések történtek a megyében a minisztérium felé. 4 járás kialakítására tettek 
javaslatot, a harkányi, villányi, mágocsi és a sásdi járás kialakítására vonatkozóan. A 
Kormányhivatal úgy véleményezte a kérést, hogy a sásdi járás kialakítását támogatja, a többit 
nem. A kormányhivatalnak volt egy olyan álláspontja, hogy eredetileg 5 járást szerettek 
volna, de amennyiben Pécsváradból, Bólyból, Szentlőrincből és Sellyéből járásközpont 
válhat, úgy Sásd teljes joggal és igazsággal követelheti azt, hogy járásközponttá váljon,  
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A sásdi kistérségből nagy számban jelen voltak a polgármesterek, jegyzők és maximálisan 
kiálltak Sásd mellett, még a mágocsi polgármester is kiállt a sásdi járás kialakítása mellett.  
Elmondták, hogy a döntés nem a kormányhivatal javaslatán fog múlni, hanem a Kormány fog 
benne június 30-ig dönteni, de ezért fontos dolog, hogy a Baranya Megyei Kormányhivatal 
támogatását bírják. 
 
Az adókkal kapcsolatban elmondta, hogy február 23-i nappal lekérte a január 1-ig be nem 
fizetett adótartozásokat. Összesen 330 fő tartozik, mintegy 14.461 eFt. meg nem fizetett 
adóval. Ebből 340 eFt. a késedelmi pótlék. Építményadó 255 eFt, magánszemélyek 
kommunális adója 1.466 eFt, iparűzési adó 4.308 eFt, vállalkozók kommunális adója 107 eFt, 
gépjárműadó 4.356 eFt, talajterhelési díj 433 eFt. tartozást mutat.  
A költségvetésben tervezve van, hogy ez az összeg be fog folyni, ezért Jegyző Úrral 
megtárgyalták a kérdést. Jegyző Úr megítélése szerint egy jelentős részét be tudják hajtani az 
összegnek, ugyan akkor ő már tárgyalt egy magánnyomozó irodával is, aki felajánlotta, hogy 
vállalják a nehezen behajtható adók behajtását. A pénzügyi bizottsággal szerette volna ezt a 
javaslatot megtárgyalni, azonban erre nem nyílt lehetőség, ezért azt kéri, hogy a Pénzügyi 
Bizottság legközelebbi ülésén, ahol a Jegyző Úr is részt vesz, tárgyalják meg ezt a 
lehetőséget. 
 
A nagypályázattal kapcsolatban elmondta, hogy elfogadták a végleges elszámolásukat, így az 
utolsó, 95 mFt-os részlet kifizetését is várják az önkormányzat részére. Nagyon fontos lenne, 
hogy ez a pénz megérkezzen. A Gropius Zrt. felszámolás alá került, és a felszámolóbiztos 
levelet írt az önkormányzat számára. Az önkormányzat ugyan is a Gropius Zrt. javaslatára 
engedményezett kifizetést a pótmunkákra a Gropius Zrt. által megjelölt alvállalkozók 
számára. Természetesen kikötötték, hogy ebben az esetben a Sásdi Városgazdálkodási Kft. is 
így kapja meg a részére járó pénzösszeget. Ezt meg is kapták, de utólag kiderült, hogy a 
felszámolás elindult, miközben ők döntöttek ennek az összegnek az engedményezéséről. A 
felszámoló azt tartaná jogosnak, hogy az ő részére fizessenek. Az önkormányzat jogi szakértő 
véleményét is kérték, és újból kérni fogják, mert úgy gondolják, hogy az önkormányzat 
teljesen jóhiszeműen és jogosan járt el. Ezt a pénzt mindenképpen ki kellett volna fizetniük a 
Gropius részére. Ha Gropius kijelöl egy alvállalkozót, hogy annak a részére fizessék ki, azt 
megtehetik, amennyiben ez az önkormányzat saját cége, így is megtehetik. Viszont ha 
felszámolási eljárás van, akkor mások a szabályok, csak erről nem volt tudomásuk. 
Szeptember 26-án írták alá az engedményezésről a dokumentumokat, október 4-én rendelték 
el a Gropius Zrt, felszámolását, és ez után került sor a kifizetésre. Október 2-án adták át az 
OTP-nek, és október 4-én jelent meg a Cégközlönyben a felszámolás. A Cégközlöny a 
hivatalnak nem jár, majd egy hónap múlva tudták meg, hogy felszámolás alatt van a cég. EZ 
nagyon nagy probléma, mert mintegy 15 mFt-os követelésről lehet szó a felszámoló felé.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy megkapta-e az alvállalkozó a pénzt? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, megkapták a pénzt.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint ebben az esetben viszont nem érheti hátrány az 
önkormányzatot. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, ő is így gondolja, sőt, jóhiszeműen jártak el, mert 
azt sem tudta az önkormányzat, hogy felszámolást kezdeményeztek, erről nem értesítette őket 
a Gropius Zrt. vezetősége, és valós teljesítést valós kifizetés fed. A felszámolónak viszont az 
az érdeke, hogy minél több követelést behajtson. Úgy tudják, hogy több mint 14 milliárd 
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forintnyi követelés van a Gropiussal szemben, és úgy hallani, hogy ezzel szemben csak 3 
milliárd forint az a vagyon, ami befolyhat.  
Az ügyben Dr. Halmos Péter jogi segítségét kérték, aki hétfőn már jönni fog. Most is úgy 
gondolja, hogy végig törvényesen jártak el, a felszámolás egy elhallgatott információ volt 
előlük.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy a kifizetett alvállalkozók között van-e 
sásdi cég?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy csak a Városgazdálkodási Kft, de ez csak 800 
eFt. A Gropiusnak oda-vissza volt követelése, ők ezt kompenzálták, de 800 eFt-ot a Gropius 
engedményezett a Városgazdálkodási Kft. részére. A kifizetés jogos volt, egy volt a baj, nem 
tudták, hogy október 4-én elrendelték a felszámolást.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a pótmunka szerződést a nagy vállalkozási 
szerződés módosításával április 21-án kötötték meg, bruttó 18 mFt. összegben. Június 
közepével a műszaki ellenőrrel együtt átvették, és teljesítés igazolás lett kiállítva, június 14-el 
ez rendben volt. Az önkormányzat azonban nem tudott ekkor fizetni, mert ennek a 
forrásoldala úgy néz ki, hogy saját önrésszel fizettek, de az OTP adott hozzá hitelt. Viszont az 
OTP addig nem foglalkozott a kérelmükkel, amíg a számlát nem adták a kezükbe, az pedig 
június közepe. Mivel nagy hitelállományuk van, ezért az OTP a központi szerveit is bevonta 
Budapesten, és külön engedély kellett, hogy ezt a hitelt megkapják. Ennek az 
engedélyeztetése szeptember végéig húzódott el.  
Közben a Gropius átengedményezte két alvállalkozóra, ezek közül az egyik a 
Városgazdálkodási Kft. Szeptember 26-án engedményeztetési szerződést kötöttek a Gropius 
Zrt-vel, hogy ezt elfogadják. A Gropius Zrt. azért nem tudott fizetni, mert április végével a 
nagyberuházással végzett, 95 mFt-os végszámlát adott be, de mivel ez a záró elszámolás része 
volt, ezért csak idén február végén zárták le a záró elszámolást a közreműködő szervezetnél.  
Addig a részszámlát nem lehetett kifizetni. Azért volt egy ilyen egyezség, hogy addig 
legalább azok, akik itt ténylegesen dolgoztak a pótmunkán és a pénz rendelkezésre áll az 
OTP-n keresztül, akkor ezt a pénzt fizessék ki. Neki zavaró, hogy a pénz viszont, tény és való, 
októberben lett kifizetve, 4- e után. Az elinditást azt előtte már megtették. Ez tehát a 
probléma, a felszámoló ezt szúrta ki.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a felszámolónak az a dolga, hogy minden 
kintlévőséget behajtson, mindennek utána menjen, Sajnos nem tudtak a felszámolásról, két 
nap volt a kifizetés és a felszámolás elindítása között, és a dupla teljesítés veszélye fenn áll.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a felszámoló már megíratta egy ügyvédi irodával a 
keresetlevelet, csak még nem adta be, hanem előtte válaszokat kérnek a keresetlevél kapcsán. 
A bizonyítási teher az önkormányzatot terheli, a jövő hét szerdáig mindent el kell küldeni 
ezzel kapcsolatban.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem is lett volna semmi probléma, ha nem 
kerül felszámolás alá a cég, mert végig jóhiszeműen fizettek, annak fizettek, akit a cég 
megjelölt, csak a cégnek nem lett volna szabad elhallgatni ezt a fontos dolgot. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, ha előbb tudnak fizetni és az OTP kicsit előbb lép, akkor 
sem lett volna semmi baj.  
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a START munkaprogram által megnyert 
közmunka pályázat megvalósítása elkezdődött.  10 fő alkalmazása március 1-e megtörtént.  
Építőipari közmunkaprogramra pályáztak, jelenleg már dolgoznak a munkások. Ebben a 
pályázatban lehetőség nyílik még 2 db. fűrész, betonelemek, cement, sóder vásárlására. Az 
Erzsébet utca, Zöldfa utca végét, amit az árvíz leginkább sújtott, meg tudják csinálni. A Fáy 
András utca vize is ide folyik, és ott pont egy földárok van, ami nem tudja elvezetni a vizet. 
Ezt tehát meg kell oldani. A közmunkáshiány ennek ellenére folyamatosan fenn áll, ezt jelezte 
továbbra is a Munkaügyi Központ felé. Kaptak 3 fő közmunkást, 2 hónapra, 6 órában, ami 
egy kicsit enyhíti a TOT feladat ellátási gondjait, de még legalább 3 fő kellene, ezt is jelezték.  
 
A Mecseki Erdőgazdaság Sásdi Erdészetével személyszállítási szerződést kötött az 
önkormányzat, konkrétan úgy, hogy használatba adták a 18+1 személyes kisbuszt, napi két 
alkalommal, hogy személyszállítást végezzen. A reggeli felsőkövesdi járat annyiban 
módosult, hogy ezen túl nem üresen megy fel, hanem viszi a közmunkásokat, akiket az 
erdészet alkalmaz. Ebből éves szinten kb. 4 mFt.-os bevétellel számolhatnak.  
Délután a Volán járat nem fog felmenni Felsőkövesdre, hanem csak Baranyaszentgyörgyig 
megy. Megkérte a tormási kollégát, hogy legalább azért az egy gyerekért jöjjenek be, de azt 
mondták, hogy ez nem az ő dolguk, oldja meg Sásd, nem foglalkoznak ezzel a kérdéssel.  
Elég az iskolabuszt Tormás központjába elküldeni és meg lenne oldva a járat, e helyett 2 
gyerekért felküldik reggel és délután a nagy Voltán buszt is . A Volán nem szívesen megy föl, 
mert nincs betonozott buszforduló. Nagyobb megértést várt volna Tormástól, mert nem a 
sásdi, hanem a tormási gyerekeket szállítják, de azt mondták, hogy télen ki sem állnak a 
garázsból, nem látnak bele a költségvetésbe, stb, stb., holott nem ingyen kérte volna ezt tőlük. 
Az ÁMK adatai szerint úgy néz ki, hogy a délutáni buszt nem kell végig járatni Szágyon, 
Felsőkövesden, Tormáson, ezzel kb. 20 km-t meg tudnak spórolni naponta, A Volánnal 
egyeztetni fog, és le fogja mondani a járatnak ezt a részét.  
 
Dr, Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy egy árnyoldala azért lesz annak, hogy bérbe adták 
busz, mégpedig az, hogy különjáratok eztán nem lesznek. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, a busz most reggel, és délután fél 4-től 
elfoglalt. Bérlésre eztán is lesz lehetőség, ott van a másik kisbusz is, de kéri az 
intézményvezetők megértését. Elmondta, hogy a busz bevételéből származó hasznot, miután 
Tormás község így állt hozzá, nem áll szándékában kezdeményezni, hogy a buszköltség 
deficitjére visszaosszák. A busz normatívája a bejárós gyerekekre kb. 4,5 mFt. ezzel szemben 
kb. 6,5 mFt.-ot költenek rá. A 2 mFt. deficit ott van az intézménynél. amit a közös 
költségvetésben most fogadtak el. Úgy gondolja, hogy ezzel a 2 mFt-al javulna a közös 
költségvetés mérlege, miután azonban Tormás elzárkózott, a bevétel a városi önkormányzatot 
illeti, nem fogják szétosztani. A sásdi busz megy, az kopik, a gépkocsivezető is sásdi, és a 
legnagyobb télben is ki kellett, hogy menjen,  
 
A forgalmi csomópont pályázattal kapcsolatban a közbeszerzési eljárás szabályosságát 
vizsgálat és vitatta a DDRFÜ.  Majdnem 4 mFt-ot vitattak, ezért írtak a közbeszerzési 
szakértőnek, aki direkt ilyen közbeszerzésekre specializálódott, aki nagyon frappáns, és profi 
választ adott. A szakértő teljesen szabályosan folytatta le az eljárást és az ő eljárásában 
kerestek hibát. A szakértő ezt teljes egészében kiküszöbölte, körülbástyázta jogszabályokkal.  
Nincs igaza az NFÜ-nek ebben a kérdésben, a szakértő ezt maximálisan állítja.  Az 
önkormányzat közölte vele, hogy ha az eljárásában hibát követett el, és ha ebből az 
önkormányzatnak kára származik, akkor a kártérítési igényük lesz vele szemben.  
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A szakértő ezt megértette és képviseli is az önkormányzatot az ügynökségnél. Amit a szakértő 
leírt, az teljesen igaz, az NFÜ hibázott ebben a kérdésben, felületesen vizsgálta meg a kérdést. 
Megkezdődött az építkezés a DIGITÁR pályázat kapcsán a volt Vízmű épületben. A 
Városgazdálkodási Kft. emberei is részt vesznek a munkában, 2,5 mFt. nettó árbevételt 
terveztek ezen a beruházáson, amit beépített a költségvetésébe, hogy az adósságai kifizetésére 
fordíthassa. Bízik benne, hogy a Honismereti Szakkör májusban költözhet.  
Az ÁMK pályázatát úgy alakították ki, hogy ne kelljen hozzá támogatást megelőlegező hitelt 
felvenni. Kérte a gazdasági igazgatót, hogy a pénzügyi elszámolást nagyon precízen, 
határidőben nyújtsa be. Jelenleg van az ÁMK számláján 14-15 mFt. amiből finanszírozzák az 
építkezést, amikor a pénz elfogy, akkor számlát nyújt be a vállalkozás, azt elszámolják, és 
amikor az megérkezik, abból kapja meg a pénzét.  
 
A nagy beruházással kapcsolatban elmondta. hogy van még garanciális probléma. 2 lift nem 
működik, az egyik a Közösségi házban, a másik pedig az iskolában. A Kone liftszerkezet 
gyártó Magyarországon és a világon az egyetlen, aki ezeket a lifteket gyártja és alkatrész 
ellátását biztosít hozzá. Ő is azon alvállalkozó egyike, aki nem kapta meg a pénzét, és még a 
lift tulajdonjogát is vitatja, de azt pontosan tudja, hogy az önkormányzat ezt kifizette és nem 
fogja megkapni. Pénzt kérne azért, hogy ezeket a lifteket üzembe helyezze, és rajtuk kívül 
nincs olyan cég, aki ezt meg tudná tenni. Most keresik a jogi és technikai lehetőségét annak, 
hogy a lifteket üzembe tudják helyezni.  
 
A Vízmű ügy kapcsán elmondta, hogy a bíróság jogerősen elutasította a Vízmű azon kérését, 
hogy helyezzék vissza üzemeltetőnek, ugyanakkor új keresetet nyújtottak be, ahol jelenleg a 
jegyzői határozat jogosultságát támadják, hogy jogosan intézkedett-e a birtokvédelmi eljárás 
ügyében, de valószínű, hogy ezt a pert is elvesztik. 21-én a bíróságra kell menni ebben az 
ügyben tanúvallomást tenni.  
 
Az ivóvízminőség javító pályázatuk befogadásra került, és úgy gondolja, hogy március végéig 
megkapják a pályázat eredményét, és úgy gondolja, hogy nyerni is fognak a pályázaton. 
Lehetséges, hogy a megvalósítást még ebben az évben meg kell kezdeni a tervezett ütemezés 
szerint. Még mielőtt esetleg a kohéziós alapot felfüggesztenék meg kell kezdeni a beruházást, 
mert a megkezdettekre nem vonatkozik.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester a forgalmi csomóponthoz kapcsolódóan elmondta, hogy a 
Bazsinka László helyi vállalkozó kérte, hogy mondja el, hogy az általa üzemeltetett Steffl 
söröző előtt nagyon megsüllyedt az úttest, egy árokszerű mélyedés van, amibe az autók 
belehajtanak és a sár az ő épületének a falára fröcsög. Pótmunkában, ha lehet, akkor ezt meg 
kellene csináltatni a kivitelezővel.  
 
Székely Szilárd polgármester 5 évig garanciát vállalták és meg van a Soltút Kft, tehát ezt 
biztosan meg is fogják csinálni, hiszen évente van kötelező műszaki felülvizsgálat is, ez most 
májusban esedékes lesz.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester Május 11-én érkezik Sásdra Kőrösfő testvértelepülés 
küldöttsége, polgármester, alpolgármester, és azon a hétvégén lenne a Közösségi Ház 
átadásának 1 éves ünnepsége is. Természetesen azok, akik kint voltak Kőrősfőn, most 
vállalják, hogy elszállásolják őket, sőt, az étkeztetésükhöz az alapanyagot is megvásárolják, 
Az ÁMK-tól és a középiskolától kéri azt a lehetőséget, hogy az étkezéshez a helyet biztosítsák 
számukra. 2 vacsora, 2 ebéd és 2 reggeli lesz a vendégek számára, mert péntek este érkeznek 
és vasárnap ebéd után indulnak haza.  
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Ezen kívül van egy pályázata Körösfőnek, amire benyújtották, hogy Sásd város küldöttségét 
fogadnák a Vasvári napokra, amely július végén lesz. 7 diákot fogadnának a középiskolából 1 
kísérőtanárral, és még 25 főt várnának arra a hétvégére, pedagógusokat, képviselőket, akik 
még nem jártak náluk, és szeretné ha az íjászegyesület is képviseltetné magát. Az útiköltséget 
most is mindenki maga fizetné, ez 9.000 Ft.  
 
Február 15-én került megrendezésre a Nyugdíjasbál, köszöni az ÁMK-nak a helyszínt, és 
külön köszöni Pintér Gábor képviselőnek a jó hangulatot, zenét és az 1 óra ráadást. Köszöni 
Jusztinger Krisztina képviselőnek, hogy segített elkészíteni a rengeteg meghívót. Aki ott volt 
jól érezte magát, a nyugdíjasok pedig köszönik, hogy a képviselőtestület ismételten 
megrendezte az eseményt.  
 
Pintér Gábor képviselő a pedagógusok üzenetét tolmácsolva elmondta, hogy köszönik a 
januári, február túlóra kifizetéseket, és kérdezik, hogy a még elmaradt túlórapénzeket 
márciusban valóban ki tudják-e fizetni, ahogy azt ígérték?  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy a költségvetésükbe ezt 
betervezték, ha lesz pénz, utalják,  
 
Székely Szilárd polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, hogy még nem zárult le az ÁSZ 
ellenőrzés az önkormányzatnál, azonban felhívták a figyelmüket egy január 1-től érvényes 
jogszabályváltozásra, ahol a továbbiakban nem teheti meg az önkormányzat, hogy ilyen 
módon hitelez kintlévőséget településeknek, hanem kötelezi a polgármestert, hogy azonnal 
tegyen meg mindenféle intézkedést. Ugyan azt az eljárást kell lefolytatni, mint bármely más 
adóssal szemben, és havonta erről jelentést kell tennie az ÁSZ felé, hogy milyen 
intézkedéseket tett. Ha nem tesz semmit, akkor ez kimeríti a hanyag kezelést.  
Az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban az észrevételeiket megtették és a zárójelentés utána lesz 
érvényes. Kéri, hogy a pénzügyi bizottság ezt majd tárgyalja meg, mert tartalmaz intézkedési 
tervet. A falvak tartozásának kérdése tehát így hamarosan meg fog oldódni, mert ha 
ténylegesen végre kell hajtani a követelésbehajtásokat, akkor lehet, hogy fizetést nem kapnak 
valamelyik faluban, de a törvény szerint ezt meg kell tennie.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a két üzemcsarnokra az iparterületen hamarosan 
megkezdődik a használatbavételi engedélyeztetési eljárás. Volt egy komoly jogi probléma az 
Agro Rt. magántulajdonú útjával, de úgy néz ki, hogy elhárult az akadály. Megértették, hogy 
indokolatlan belső ipari útra egy ilyen út megépítése, amikor szabályos kiforduló van már és 
ott van mellette a főút.  
 
Gáspár Andrea Sásdi Vendéglátóipari szakképző intézet igazgatója megköszönte a 
Városgazdálkodási Kft. munkáját, akik a tankonyha előtt elvégezték a térkő lerakását, így 
sokkal esztétikusabb és megszűnt a csúszás veszély. A 100 eFt. pályázati pénzzel március 31-
ig kell elszámolni.  
A Szakma kiváló tanulója versenyen 13 diákjuk indult az idén, és most kapták az értesítést a 
kamarától, hogy 7 tanulójuk felmentést kap szakmunkás-vizsga alól, mert teljesítették a 
követelményt. Sajnos idén az országos versenybe nem jutottak be. 
Országos levelezős német versenyen holtversenyben I. helyezett le Hörnyéki Mónika 12. 
osztályos tanuló. A szóbelin 76%.-os teljesítményt ért el, azt még nem tudják, hogy ez 
hányadik helyre lett elég, még nem összesítették az eredményeket.  
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Székely Szilárd polgármester gratulált az elért eredményekhez, és megköszönte a felkészítő 
tanárok munkáját.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy lakossági megkeresést kapott arról, hogy 
kutyatámadás érte az élő állatokat, és a vásártér körül ez a veszély folyamatosan fenn áll. 
Hiányolja a lakosság az állattartási rendeletet. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a közmeghallgatáson is elhangzott, hogy 
állattartási rendelet nélkül is, ha valaki az alapvető jogszabályokat nem tartja be, az ellen 
szabálysértési eljárás indítható. Ehhez azonban be kell jönni és kezdeményezni a jegyzőnél az 
eljárás megindítását.  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy felszólítást már kapott az érintett. Tudják, hogy 
kié a kutya, de feljelentést senki nem akar tenni. 
 
Székely Szilárd polgármester szerint a lakosság ebből néha moráliskérdést csinál és 
áthárítaná az intézkedés felelősségét. Nem kell ebből moráliskérdést csinálni, nem őneki kell 
szégyellni magát, hogy mit gondol róla az, aki nem tartja be az erre vonatkozó szabályt és 
emiatt megtámad valakit a kutya. Ő ebben nem hunyó, hunyó az, aki a kutyáját így tartja.  
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el, a polgármester kérte, hogy aki a beszámolót 
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
23/2012.(III.8.) 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 

 
5.) Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ezzel a napirenddel minden évben 
találkoznak. Ez egy technikai jellegű módosítás, az előirányzatok és a tények összehangolása. 
 
Pál Csaba pénzügyi bizottság elnöke javasolta a rendelet módosításának elfogadását.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a kiadott rendeletmódosítással 
kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele:  
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Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a rendeletmódosítással egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzatának 
2/2012.(III.10.) Önkormányzati  r e n d e l e t e 

 
Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (III.03.) Ökr. számú 

rendelet módosításáról.  
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
6.) Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
Előadó. Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a zárszámadást kissé előrehozva 
számoltak és olyan adatok birtokába jutottak, hogy kb. 9 mFt. normatíva visszafizetés áll 
előttük a márciusi zárszámadáskor. Ezt kb. 6 mFt-ra saccolták az év végén, most pontosítva 
lett és 9 mFt. ez a szint, ez tehát változás a költségvetés I. tervezetéhez képest. Ezt nyilván 
tervezni kellett ebben a költségvetésben. Volt némi változás a létszámok tekintetében is. 
Nagyon sok újdonság került a költségvetésbe. Szakfeladatok törlődtek, a nemzetiségi 
önkormányzatok teljesen önállóan szerepelnek, külön költségvetésük van, és nem is 
szerepelnek a sásdi összevont költségvetésben.  A Polgármesteri Hivatal, a  középiskola és az 
ÁMK mellett szerepelnek, mint önálló, finanszírozandó intézmények, ezért több mint 400 
mFt-ra emelkedett a finanszírozási szintjük, amiből csak az ÁMK 320 mFt.  
Új szakfeladat számok vannak.  A táblázatoknál is vannak új dolgok. A fogorvos 
finanszírozása tavaly óta szerepel, és naprakészek a finanszírozást illetően. A háziorvosok 
támogatása tervezve volt, de egy testületi döntés értelmében nincsenek benn a 
költségvetésben, és ha későbbiekben ezt módosítani akarja a testület, akkor arról külön kell 
majd döntést hozni.  
A működési költségvetésük az I. tervezethez képest majdnem 10 mFt.-val nőtt. 232 mFt-ra 
van tervezve a működési hitelük, ha ezzel szembeállítják a 120 mFt-os folyószámlahitelüket, 
akkor is megmarad kb. 60 mFt-os szinten. A hiány kezelésére több lehetőség van, van adó 
kintlévőség, a falvak is tartoznak, illetve vannak már olyan lehetőség is, amit a pénzügyi 
bizottság elé terjesztettek, hogy további létszámcsökkentési lehetőségeket kell feltárni.  
 
Új melléklete is van a rendeletnek, a 16-os számú, amely a pénzintézetek felé 2020-ig 
fennálló kötelezettségeiket tartalmazza. Látszik, hogy az idei és a jövő év egy kicsit nehéz, 
ugyan akkor ez azt a megoldást vetíti előre, hogy 2020-ig, amennyiben több hitelt nem 
vesznek fel, akkor milyen ütemben, arányban fogynak el a hiteleik. Ha rövidtávú fejlesztési 
hitelüket sikerül márciusban visszafizetni, akkor már jelentősen megvalósították a 
kötelezettségeiket erre az évre. 95 mFt-os a pályázati integrációs hitel, amit állami 
támogatásból szeretnének visszafizetni. A 21-es mellékletben a bevételek 8. sorában a 
finanszírozás üteme szerepel. 124 mFt-ból 101 mFt-ot a folyószámlahitelre már fizza is 
fizettek. Érdekesség, hogy márciusban és szeptemberben mínusz számok szerepelnek, ami a 
hiteleknél azt jelenti, hogy egy ideiglenes pozitív csúcsot érhetnek el ezekben a hónapokban. 
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Ide tervezik az adóbevételeket, illetve az adóhátralékok befolyását is. Látszik az is, hogy 
június tájékára elég nehéz helyzetbe fognak kerülni, abban hónapban 35 mFt. lesz a 
mínuszuk, ami azt jelenti, hogy 174 mFt-ot kell igénybe venniük hitelként. Ez megint 
vészterhes időket mutat a finanszírozást illetően . A behajtásokat, illetve a 20 mFt-nak a sorsát  
eddig az időpontig kell megoldani.  
A fejlesztésekkel kapcsolatban elmondta, hogy megjelent a KEOP önerő alap pályázat 
lehetősége, bizonyos előírásokat tekintve 100% önerő pályázására van lehetőségük.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a folyamatok ismeretében azt mondhatják, hogy 
bizonyos szempontból ez a költségvetés kezelhető, jobban, mint a tavalyi. Ugyan is, ha 
leveszi azt a 43 mFt-os göngyölített, áthúzódó tartozást, akkor a költségvetés kezelhető, mert 
önfenntartóvá vált. Viszont csak úgy önfenntartó, ha azok a bevételek is befolynak, amiknek 
be kell folyni. A 43 mFt-ra azt kell mondani, hogy tavaly is kaptak 40 mFt-ot és gyakorlatilag 
ez hárította el a veszélyt a fejük fölül. Mivel idén sincsenek jobb helyzetben, úgy gondolja, 
hogy idén is kapnak valamennyi ÖNHIKI támogatást. A költségvetés tehát kezelhető nagyon 
fegyelmezett gazdálkodással, és különösen az intézményvezetők figyelmét és felelősségét 
szeretné most felhívni erre. Mindenki önállóan fog gazdálkodni a költségvetési számaival, el 
kell felejteni, hogy bárki is többlettámogatás kapjon, mert nincs rá mód és lehetőség, Az 
adókkal kapcsolatban elmondta, hogy március 15-ig kell befizetni az I. féléves adót, nagyon 
sokan akkor szokták befizetni az elmúlt évi hátralékukat is. Ezt meg kell várni, és március 
végével megvizsgálni és kezelni kell, és azt jelenti, hogy be kell hajtani minden hátralékot.  
Amennyiben ez nem sikerül, akkor igen is kell külső segítség és meg kell fontolni, hogy 
milyen eszközökhöz nyúlhatnak. Az ÁSZ a sásdi önkormányzat gazdálkodását 2007-től 2011. 
június 30-ig bezárólag vizsgálta. A megállapításait nem vitatják, a legnagyobb probléma az 
ebben az anyagban, és ezen nem fognak változtatni, hogy nem látja azokat a forrásokat, hogy 
a felvállalt hiteleket miből fogják visszafizetni. Megadták a polgármesternek azt a lehetőséget, 
hogy a munkaanyag kapcsán készítsen javaslatot az ÁSZ-nak, hogy milyen intézkedéseket 
hozott saját hatáskörben, testületi felhatalmazással a források tekintetében, és ezeket a 
forrásokat nevezze meg. Ezt az anyagot elkészítették, 2020-ig levezetik benne a hiteleket, de a 
legfontosabb a 2013, 2014, a ciklus vége. Egyet azonban tudni kell, hogy az ÁSZ jelentés már 
úgy készült, hogy mindenért a polgármester a felelős, ez már az új jogszabály szerint így van.  
Éppen ezért, ha ő azt mondja, hogy többletforrásként meg kell, hogy jelenjen a falvak 
tartozásának a behajtása, akkor ezt rajta fogják számon kéri, hogy ezzel kapcsolatban milyen 
intézkedéseket hozott adminisztratíve. A tartozásokat egyébként két évre megfelezték.  
A társulási megállapodásban Sásd inkasszálási jogot kapott a körön belüliekre. A többeknél, 
akik a nagy tartozók, ott nincs ilyen, ott bírósági útra kell terelni, fizetési meghagyást kell 
kibocsátani. Most már ott tartanak, hogy nincs mérlegelési jog, a polgármester gyakorlatilag 
sarokba van szorítva, és muszáj támadóan fellépni a falvak felé, így ebből biztosan lesz 
bevétel.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy az intézkedési terv megengedi, hogy megfelezzék a 
kintlévőséget? És mi van, ha az ÁSZ nem engedi.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy így küldték el a tervet az ÁSZ-nak. Az ÁSZ 
jelentés nem vette figyelembe még azokat a döntéseket sem, amiket tavaly a költségvetés 
racionalizálása érdekében hozta, mivel ezek a döntések június 30. után születettek. Nem 
vették figyelembe a hitelek kifutásának a kamatcsökkentését, nem vette figyelembe a 
rövidlejáratú hitelekben a 95 és 25 mFt-os hitelek visszafizetését, amit márciusig 
visszafizetnek. Összességében majdnem 400 mFt-os eltérés volt. Ők az akkori ismereteik 
szerint feldolgozták a dolgokat. Más a helyzetkép, mint amit leírtak.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az ÁSZ jelentést majd a testület elé beterjesztik,  
Elmondta, hogy a falvak tartozásánál már nincs nagyon mérlegelési jog senki felé, muszáj 
lesz elindítani valamilyen adminisztratív úton a behajtást, érvényesíteni kell Sásd jogait. 
Azzal, hogy a polgármesternél ez a kötelezettség így már megjelenik, lépéskényszerbe került. 
A 28 mFt-os tartozás ki van mutatva a mérlegben is, tehát nem lehet alkudozni senkivel.  
 
Pál Csaba képviselő szerint az a baj, hogy mindig újratermelődik a tartozásuk, mert egyszer 
fizetnek, utána pedig megint nem.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kb. 14-15 mFt. olyan áthúzódó tétel van, ami 4-
5 éve folyamatosan fennáll. Ha erélyesebbek, akkor egy kicsit be tudnak belőle hajtani, és 
amikor eljön az év vége, akkor újratermelik, és nem érik utol magukat, ez mindig fennáll. Év 
közben, amikor nagy bajba kerülnek, akkor bevasalják, de majdnem biztos, hogy év végén 
ennyivel adósok fognak maradni.  
A pénzt rendesen csak a saját településeik adják át, akik itt vannak költségvetési szinten. Úgy 
látja, hogy most Tarrós a picike költségvetésével a kritikus pont a 3 mFt, tartozásával. Ő 
legkisebb költségvetésű település, nincs semmilyen saját forrása, semmilyen lehetősége. 
Annyit tudnak tenni, ha behajtják, akkor a Vásárosdombói iskolának nem tudnak fizetni. 
Egyszerűen nincs annyi bevétel, amiből ezt finanszírozni lehet. Nincs emberük, nincs buszuk, 
semmijük nincs amivel fizetni tudnának, úgy hogy ott lehet még gond. A többieknél azért lát 
lehetőséget, mert vannak vállalt feladatok, magasabbak a tiszteletdíjak stb.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a polgármesternek azért nincs mérlegelési joga, mert 
utóellenőrzés lesz. Ha látják, hogy ez tervezve van, és adminisztratíve nem kísérelte meg a 
behajtást, onnantól hivatalból eljárást kell kezdeményezni a polgármester ellen. Egyrészt a 
Kormányhivatalnak fegyelmit kell kezdeményezni, és ha a hanyag kezelés felmerül, akkor 
még feljelentés is lehet belőle. Tehát ezt nagyon komolyan kell venni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy egy taktikai lehetőség van, ha az intézmények 
fenntartása a továbbiakban is közös erővel működne, és semmilyen kényszerítő erő nem 
történne, és nem fizetnek. Január 1-től állami feladat az intézményfenntartás, és az állam fogja 
meghatározni az intézmény költségvetését, tehát ennek közös tétje nincsen, ezt a sarat Sásd 
nem cipelheti örökké magával, hanem azt év végével le kell zárni. Az adós önkormányzatok 
meg fogják kapni a levelet, amint az ÁSZ elfogadja a jelentésüket. Onnantól megkapják a 
felszólító levelet, utalva az intézkedési tervre és az ÁSZ jelentésre, és közlik velük, hogy 
innentől nincs méltányosságra lehetőségük. Kell adni egy határidőt, és ha azon belül nem 
történik meg a fizetés, akkor elindítják az eljárást.  
 
Pál Csaba képviselő szerint az a rossz, hogy januártól, ha elkerülnek az intézmények, akkor a 
megmaradó adósságot Sásd viszi tovább.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha kibocsátják az inkasszót, akkor az OTP azt 
rögtön leemeli és utalja Sásdnak.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ahol nem tudnak inkasszót kibocsátani, ott 
fizetési meghagyást adnak ki bírói úton. Amennyiben az önkormányzat ennek ellentmond, 
mert erre joga van, akkor peresíteni kell.  
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Miután azonban a közös intézmények költségvetését minden évben elfogadták, így a peresítés 
során ezt az eljárást el fogja veszíteni, és akár egy összegben az ítélet után ki kell fizetnie. A 
pereskedéssel csak időt nyernek, de a tartozás alól nem tudnak kibújni.  
 
Pál Csaba képviselő szerint lehetséges, hogy a polgármesterek azt hiszik, hogy ha átveszi az 
iskolát az állam, akkor minden lenullázódik és elfelejthetik az adósságot.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tavaly a falvak az ÖNHIKI vesztesei voltak. 
Amennyiben a 2009-es szinten kaptak volna forrásokat, akkor az 28 mFt. lehet, hogy csak 10-
12 mFt. lenne. A falvak még átlagban sem kaptak 1 mFt.-ot, holott több milliót szoktak kapni.  
 
Dr.Jusztinger János képviselő szerint azért ilyen nyugodtak a falvak, mert évek óta 
tologathatják a hitelt.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem lett volna jobb akkor sem a helyzet, mert 
ha tönkreteszik őket, akkor nem tudtak volna egy költségvetést elfogadni, és akkor azt 
mondták volna, hogy tartsa fent Sásd.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint a falvakkal kapcsolatban most nagyon észen kell lenni, mert 
a falvak támogatása nélkül Sásd ne álmodozzon járási székhelyről. Ne felejtsék el, hogy a 27 
település keményen összezárt Sásd érdekei mellett, mind a 27-en aláírták, hogy Sásd járás 
legyen. Az viszont igaz, hogy egy kicsit el lettek kényeztetve.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy eddig az ÖNHIKI-s rendszerből tudtak fizetni, 
nem volt tartozásuk. Amióta az ÖNHIKI rendszer átdolgozásra került, azóta halmozódott fel a 
tartozás, ez azóta probléma, és azóta a város is kevesebb ÖNHIKI-t kap. A falvaknak nincs 
mozgástere, nincs mihez hozzányúljanak, megkapják a normatívát és kész. Ha van önként 
vállalt feladatuk, akkor van falugondnoki szolgálatuk, amit el lehet vonni, de más nincs. Ahol 
főállású polgármester van, az például lehet, hogy ki tudja fizetni az adósságot onnantól fogva, 
hogy nem lesz főállású, vagy nem kap annyi tiszteletdíjat.  
Most majd tudni fogják a falvak, hogy nincs több halogatást, írásban fogja őket tájékoztatni 
arról, hogy idén a tartozásuk felét ki kell fizetni!  
Mivel a költségvetéssel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, a költségvetéssel 
kapcsolatban kérte a Pénzügyi Bizottság észrevételét, javaslatát.  
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy az I. fordulóban tárgyaltakhoz képest 
a főszámok nem változtak. Elmondta, hogy akkor lesz baj, hogy ha az alvállalkozók felé 
történő kifizetés vissza kell fizetniük. Attól tart, hogy azzal nem védekezhetnek, hogy nem 
tudták, hogy megjelent a közlöny a felszámolás.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezért kell a jogász, hogy az egész folyamatot  
bemutassa, hogy mi történt.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettest, hogy 
a zeneiskola, óvoda, bölcsőde dolgozói is megkapják márciusban az elmaradt juttatást?  
Úgy szavazza meg ezt a költségvetést, hogy bízik abban, hogy a kollégái megkapják az 
elmaradt juttatásaikat, hiszen ez elmaradt munkabér. 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy csak abban az esetben, ha a 
pénzügyi helyzetük úgy alakul, nem tud ígéretet tenni.  
 



 12 

Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a költségvetés azt tartalmazza, a teljesítés és a 
végrehajtás az az ő feladata. Ha sikerül végrehajtani ezt a költségvetést, akkor mindenki 
megkapja a pénzét.  
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a költségvetési rendeletet elfogadja, 
az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzatának 
3/2012.(III.10.) Önkormányzati  r e n d e l e t e 

 
Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről. 

 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
7.) Sásd Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata. 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az új törvény szerint a Polgármesteri Hivatal 
önállóan működő gazdálkodó szerv lett, ezért az Alapító okiratából azokat a tevékenységeket 
ki kellett venni, ami még az önkormányzaté volt. Ez a kiadott előterjesztésben levezetésre 
került. Az államkincstár már megküldte a módosított törzskönyvi nyilvántartást, ezt átnézték, 
és készítettek helyette egy olyat, ami szerintük a hivatal tevékenysége lenne. Az Alapító 
okirat tervezetben ez benne van, és minden mást az önkormányzat lát el. Ez azt is jelenti, 
hogy költségvetés tervezés, és végrehajtás szempontjából a jegyző e tevékenységi körben az 
utalványozó és kötelezettségvállaló. Javasolta a testületnek a módosítás elfogadását.  
Elfogadás után elküldik az államkincstárnak, ha szükséges korrigálják, és az után következik 
az SZMSZ módosítása.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?  
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
24/2012.(III.8.) KTH. számú határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt, Sásd Város Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának és Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt 
szövegét elfogadta.  
 
Határidő. azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
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Egyebek 
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, a Humánügyek Bizottság ülésen elhangzott, hogy a 
70 év felettiek kommunális adójának mentességét át kellene gondolni. Felmerült, hogy  
jövedelemtől függővé kellene tenni a mentességet.  
 
Papp Melinda mb.aljegyző elmondta, hogy jelenleg 114.000 Ft. alatti jövedelemmel 
rendelkezők kapják meg a mentességet, A bizottság körében az merült fel, hogy nagyon sok 
olyan ember van, aki munka mellett 50-60 eFt.-ből él és tartja el családját. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy most fogadták el a költségvetési rendeletüket. 
Véleménye szerint van igazság abban, hogy vannak, akik a létminimum alatt élnek és 
megfizetik az adót, és kortól függetlenül, ha valakinek 100 eFt. az egy főre jutó jövedelme, 
annak van módja és lehetősége adót fizetni. Mivel a rendeletet elfogadták, ezt jövőre lehetne 
bevezetni, illetve, ha a költségvetési rendeletet módosítják. Megkérdezte, hogy hány főt 
érintene a változás?  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy kb. 100-110 főt.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint nem kellene ezzel egy évet várni.  
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy elvonták már a nyugdíjasoktól az 1000.- 
forintos karácsonyi utalványt is, ami ugyan nem nagy összeg, de várták az idősek. Ez egy 
gesztus volt, amit nem kaptak meg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy valóban gesztus volt, de az a 800.000 Ft. egy 
megmentett dolgozó álláshelye volt!  
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy két lehetőség van, vagy eltörölni, vagy a 
jövedelemhatárt módosítani.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző azt kérte, hogy a Humánügyek Bizottsága a legközelebbi ülésén 
alakítson ki egy álláspontot és egy javaslattal jöjjön be a testület elé.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság egyetért vele, 100.000 Ft-nál 
meghúznák a határt, és még az is elég szép gesztus lenne.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy kb. 1 hónap múlva a szociális rendeletet felül kell 
vizsgálni, abba már bele lehet tenni a javaslatot.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ez azt jelenti, hogy az I. féléves adófizetés 
alól még mentesülnek, de valószínű, hogy szeptemberben már kell adót fizetni bizonyos 
jövedelem felett. 
 
Székely Szilárd polgármester a nyilvános ülést bezárta, és a testület zárt ülésen folytatta 
munkáját.  

Kmft. 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester          jegyző 



 14 

J e g y z ő k ö n y v 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületének 2012. március 08. napján tartott 
testületi zárt üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza Díszterem 
   7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr, 

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

 
Távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban, 7 
fővel jelen van, és az ülést megnyitotta 
 
8./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörében hozott döntéséről  
Előadó: Hausmann Mária Humánügyi Bizottság elnöke  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a kiadott anyaggal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
25/2012.(III.8) KTH. számú  

határozata 
 

 
Sásd Város képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt, a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
szóló jegyzőkönyvet elfogadta.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
Napirenden kívül Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy volt egy nagyon súlyos 
áramlopási ügy az önkormányzatnál, amely egy EON által végzett ellenőrzés során derült ki. 
Az egyik család a Rákóczi u.38-ban 300.000 Ft-os kárt okozott. Az önkormányzatnak a 
Rákóczi u. 38. szám alatti épületben van egy zárt használaton kívüli, üres helyisége, ahol van 
egy szabályosan felszerelt villanyóra.  



 15 

E mellett a helyiség mellett van egy önkormányzati bérlakás, és a bérlő hozzátartozója átfúrta 
a falat és így vitte át az áramot a lakásba. Később, amikor a rendőrségen vallomást tettek, 
kiderült, hogy kártyás villanyórájuk volt, és erről csak a villanybojler működött, a többi 
háztartási gépet pedig a lopott árammal tudták csak használni. Az utolsó leolvasás óta 5562 
Kw-ot fogyasztottak el, ami 279.000 Ft. Ezt az összeget az önkormányzatnak ki kell fizetni, 
különben az Eon Zrt. végrehajtja.  
Amikor ez a dolog kiderült, rögtön megtette a feljelentést a rendőrségen, a rendőrség kijött a 
helyszínre, és az elkövetőt elvitték. Társelkövetőként vádolják a bérlőt is, aki az áramot 
felhasználta. A Rendőrségen elmondták, hogy abban a lakóközösségben ez a család az, akivel 
a legtöbb probléma van, a többi lakónak nincs rendőrségi ügye. Az önkormányzat is már 
többször felszólította őket, mert a lakókörnyezetük is elhanyagolt, a szemetet kidobálják az 
utcára, az árokba, rendszeresen kipakolnak az utcára, többi lakó pedig takarít utánuk. Kérte a 
jegyzőurat, hogy nézze meg annak a jogi lehetőségét, hogy az önkormányzatnak el kell-e tűrni 
ilyen lakókat? Nem elég, hogy rendetlenek, de még akkora kárt is okoznak, ami egy fél ember 
álláshelye egy évben. 
A bérlő egyébként azt mondta, hogy majd részletekben kifizeti az áramot, vonják le a 
lakásfenntartási támogatásából, stb. de holnap már lehet, hogy mást mond. 
Semmilyen közösség normát nem tartanak be, tartozásuk van, fel kell mondani a 
szerződésüket,  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy szinte minden szükséglakás bérlőjének fel lehetnek 
mondani, mert mindegyik tartozik. Nem lehet őket utcára rakni, azt megtehetik, hogy például 
átrakja őket egy még rosszabb szükséglakásba, ahol nem tud lopni, de utcára nem teheti őket, 
elhelyezési kötelezettsége van az önkormányzatnak. Azt is megteheti, de ebbe bele kell, hogy 
egyezzen a lakó, hogy más településre költözteti őket.  
Azzal számolni kell, hogy ha valakit az önkormányzat betesz egy bérlakásba, onnan kitenni 
már nem tudja, ezért kell megfontolni, hogy kinek adnak szociális bérlakást. Az áramlopás 
ügyében pedig nincs tennivalójuk, az elkövető megvan, innen ez már rendőrségi ügy.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tervezték azt is, hogy ennek az épületnek hátsó, 
üresen álló, életveszélyes részét lebontják. A bontási engedélyt megkérték, egyszer meg is 
kapták, majd visszavonták, mert kell egy bontási terv. Az építőipari közmunkaprogramban a 
hátsó részt ez után le lehet bontatni. 
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy nagyon sok lakó panaszkodik a piactér és a 
vasút környékén, hogy elszaporodtak a patkányok, ez ügyben is tenni kell valamit. A piac 
területén is sok rágcsálót lehet látni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy felveszi a kapcsolatot az ÁNTSZ-el, hogy 
jöjjenek ki a helyszínre és tegyék meg a szükséges intézkedéseket.  
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést, és a testületi ülést bezárta.  
 

Kmft.  
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző  
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