Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város, Felsőegerszeg, Meződ. Oroszló, Palé, Varga, Vázsnok Községek
Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2012. április 25-én tartott együttes testületi üléséről.
Az ülés helye:

Városháza Díszterem
7370. Sásd, Dózsa Gy. u. 32.

Jelen vannak:
Sásd

Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Dr,
Jusztinger János, Jusztinger Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: :

Hausmann Mária képviselő

Felsőegerszeg:
Papp Magdolna polgármester, Gábor Gyula alpolgármester, Herke Csaba és Szilágyiné Balog
Szilvia képviselő
Igazoltan távol: Katona Józsefné képviselő
Meződ:
Merk Zsolt polgármester, Illés Ferencné alpolgármester, Illés Rita, Balog Jánosé, Bogdán
János képviselő
Oroszló:
Kázmér Miklósné polgármester, Jager Ferencné alpolgármester, Szabó Márta, Szente Kálmán
képviselők
Igazoltan távol: Szakcsi Csaba képviselő
Palé:
Pintérné Magyar Mária polgármester, Salamon Tiborné alpolgármester, Fekete Ferenc, Szabó
Tamás képviselők
Igazoltan távol: Nemes Gábor képviselő

Varga:
Márhoffer Tibor polgármester, Cseh Kamilla alpolgármester, Krapecz József, Lukácsné
Lembach Anita, Lukács István képviselők
Vázsnok
Fazekas Tibor polgármester, Kiss Ervin alpolgármester, Árki Tiborné, Icha Róbertné Lukács
Mónika képviselők
Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította,
hogy valamennyi megjelent képviselőtestület határozatképes, mivel a sásdi testület 7 főből 6,
a felsőegerszegi 5 képviselőből 4, a meződi 5 képviselőből 5, az oroszlói 5 képviselőből 4, a
paléi 5 képviselőből 4, a vargai 5 képviselőből 5, a vázsnoki 5 képviselőből 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 az alábbiak szerint:

1.)

Beszámoló az ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó. Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes
Székely Szilárd polgármester

2.)

Beszámoló a közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

3.)

ÁMK telekmegosztás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

4.)

Új óvodai csoport létesítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Gálné Banizs Gabriella óvodavezető

5.)

Hulladékkezelési díj megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

6.)

Telephely bejegyzéshez hozzájárulás
Előadó: Székely Szilárd polgármester

7.)

Jegyzői tájékoztató közigazgatás várható átszervezéséről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
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Az első 7. napirendi
megtárgyalásra.

pont

együttes

képviselőtestületi

ülés

keretében

kerül

8.)

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester

9.)

Sásd Város Önkormányzata 2011.évi zárszámadási rendelete
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

10.)

Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

11)

Beszámoló az önkormányzatnál 2011. évben végzett belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

12.)

ÖNHIKI-s pályázat beadása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

13.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző

Kft.

együttműködési

megállapodásának

14.) Sásd és Térsége Nonprofit Kft. részére terület értékesítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző
15.)

Szigetvári Kultúr – és Zöld Zóna pályázathoz terület eladása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Dr. Kajdon Béla jegyző

N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
1.) Beszámoló az ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó. Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes
Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy a kiadott anyagban a 13. sz. melléklet nagyon fontos! Itt látható, hogy a
2011-es év olcsóbb lett mindenki számára. Látható, hogy az iskolánál a tervezett 66.800 Ft, az
óvódánál 31685 Ft. lett, ami az első tervezet szerint 71 eFt. lett volna.
Elmondta, hogy a TOT igazgatásnál 30.984 Ft-ról 47.628 Ft. lett a különbözet, ami annak
tudható be, hogy az év végén az ÁMK kapott egy nagyobb pénzeszközt, amivel a szállítókat
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fizették ki, tehát a szállítói tartozások kevesebb lett, 33 mFt-ról 16 mFt-ra csökkent az év
végén. Ez viszont azt eredményezte, hogy TOT igazgatás valamivel drágább lett. A
Zeneiskola 102.677 Ft.-al lett tervezve, és 88.555 Ft. lett. A megtakarítások eredményénél
látszik, hogy az óvoda és a zeneiskola jóval olcsóbb lett, és az ÁMK sem volt olyan drága,
mint az előző évben.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, most, hogy a tavalyi évet értékelik, el kell mondani, hogy
a tavalyi év nem volt egyszerű, főként nem a sásdi testület számára. A polgármestereknek már
elmondta, és itt is szeretné elmondaná, hogy az intézmények finanszírozásával kapcsolatban a
sásdi testületnek sokkal nagyobb a felelőssége az által, hogy székhely település, és a saját
költségvetésének szerves részét képezi valamennyi intézmény.
Ha és amennyiben valamelyik önkormányzat a kötelezettségének nem tesz eleget, és sajnos
sokan nem tettek, akkor Sásd a saját költségvetéséből hitelezi meg ezeket az összegeket. Ezért
van jelen pillanatban is az általános iskolában működtetés, annak ellenére, hogy 28 mFt.-os
hiány van. Azért mondja ezt most el, mert tavaly olyan népszerűtlen intézkedéseket kellett
hozni a sásdi költségvetés kezelhetősége érdekében, amit egyetlen testületi tag és a
polgármester sem kívánt, mert rengeteg konfliktust vállaltak ezzel, annak érdekében, hogy
elkerüljék a csődöt. Mindenki tudja, hogy alulfinanszírozottak. Szerencsére úgy alakult a
helyzet, hogy év végével az állam a Sásd többszöri könyörgésére és jelzésére adott 40 mFt-ot,
amire nem is számítottak és előtte kaptak kétszer 5 mFt.-ot. Ennek köszönhető, hogy most ők
tudnak arról beszélni, hogy hogyan zárták az évet, és nem egy csődbiztos, aki helyettük
elmondaná.
Az idei év sem lesz egyszerű, ugyan ilyen feszített lesz, mint tavaly. Azért kért most szót,
mert szeretné, ha minden polgármesternek, képviselőnek tudatosulna az, amit most elmond.
Az Állami Számvevőszék tavaly vizsgálta a sásdi önkormányzat gazdálkodását 2007-ig
visszamenőleg, erről elkészült a jelentés. Ennek alapján intézkedési tervet kell készíteni a
polgármesternek, amit az ÁSZ-nak el kell küldeni, és amit következetesen meg kell
valósítania, és amiért egy személyben a polgármester a felelős. Arról a 28 mFt. hátralékról
beszél, ami a társult önkormányzatokat terheli. Sásd Város polgármestere munkajogi,
polgárjogi, büntetőjogi felelősséggel tartozik azért, hogy a hátralékokat behajtsa, mert az ÁSZ
ezt tőle számon fogja kérni az utóvizsgálatok keretében. Ez jogszabály, ez törvény! Amikor
tehát itt zárási rendeletről beszélnek, és ezt elfogadják, akkor májusban a polgármester
nevében meg kell tenni minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hátralékaik
csökkenjenek. Ez nem haragszom rád, ez nem kitolás, ez törvény! Április 24-én
sajtótájékoztatót adott az ÁSZ a sásdi költségvetés helyzetéről, és arról, hogy a város miért
van eladósodva, és mi van a kintlévőségeivel, és miért nem cselekednek! Mindenki megkapta
a hátralékról a táblázatot, és ahol mínusz van, azok a települések tartoznak, és ez nem kevés.
El fognak járni, mert nincs más választásuk, itt már nem kötelezettségről van szó. Minden
önkormányzatot a törvény kötelez arra, hogy a kötelező feladatait lássa el. Ha kell, akkor
bíróságra fognak menni, mert nem tehetnek más. Adminisztratívan igazolni kell a
polgármesternek, hogy minden megtett annak érdekében, amire a jogszabály őt kötelezte.
Mindenkit meg fognak keresni írásban, nem csak a jelenlévőket, és kéri, hogy ezt vegyék
komolyan, mert már nincs mozgástér. Az intézményeknek működni kell, ez kötelező és
kiemelt feladat.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a jelenlévő társult települések többnyire úgy
zárták az évet, hogy nem tartoztak. Azokkal van leginkább baj, akik nincsenek itt. Mivel nem
szeretnének senkivel szemben sem adósságrendezési eljárást kezdeményezni, megvárják az
ÖNHIKI pályázat eredményét, és elvárják, hogy ez a pénz befolyjon. A ÁSZ felé azt a
javaslatot tették, hogy ne 1 év alatt kelljen a tartozó önkormányzatoknak az iskola
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működéséhez megfizetni a tartozásukat, hanem 2 év alatt. Bíznak benne, hogy az ÁSZ ezt a
javaslatot el fogja fogadni. A tartozás 50%-át tehát idén mindenképp ki kell fizetni.
Nagyon nehéz helyzetben vannak a települések, ezt megérti, viszont az ÁSZ mérlegelési
lehetőséget az év második felétől nem fog biztosítani. Onnan, hogy megküldik a részletes
intézkedési tervet és azt elfogadják, ahhoz mindenkinek tartani kell magát. Sajnos a szállítók
az önkormányzatot is ilyen ütemezési tervhez kötöttek, és ugyan úgy felrótták nekik, hogy
lejárt szállítói kötelezettségként szerepelnek a tartozások, és nem lehet 60 napnál régebbi,
illetve lejárt szállítói kötelezettsége sem az ÁMK-nak, sem az őt fenntartó
önkormányzatoknak. Az a kérése, hogy az év második felében mindenki úgy módosítsa a
költségvetését, hogy ezzel számoljon, mert ki kell fizetni a szállítói tartozásokat, ezt
kötelezően előírták.
Úgy gondolja, hogy ennek az a célja, hogy ha januártól az Állam átveszi az oktatási
feladatokat, akkor nem kíván ki nem fizetett számlákat a nyakába venni.
Ez egy olyan kötelező teher, amit már nem tudnak tovább odázni, meg kell oldani együtt ezt a
kérdést, és mindenkivel le fog ülni ezt megtárgyalni. Nagyon sajnálja, hogy ha valakivel nem
tud megállapodást kötni és a végső eszközhöz kell nyúlni, de a magyar állam nem adott nekik
haladékot, örül, hogy ha az 50%-ot el fogják fogadni.
Az ÁSZ nem vette figyelembe azokat a költségcsökkentő lépéseket, amelyeket 2011. közepe
után tettek, csak az azt megelőző állapotot vizsgálta. Azt nem nézte, hogy az év végére
javultak-e a forrásaik, javult-e a mérlegük, fenntartható volt-e a költségvetés, csupán az akkori
vészterhes időszakot vizsgálta és arra vonatkozóan stabil és fenntartható intézkedési tervet
követelt meg és kialakította a stratégiáját a 2013. január 1-e utáni váltásra gondolva, nem
kíván az adósságterhekkel foglalkozni, azt oldják meg az önkormányzatok egymás között,
békésen, vagy bíróságon.
Megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele,
hozzászólása?
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte a testületeket, hogy szavazzanak:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének
10/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Papp Magdolna polgármester
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Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
6/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Merk Zsolt polgármester

Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
21/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kázmér Miklósné polgármester

Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Palé Község Képviselőtestületének
12/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Pintérné Magyar Mária polgármester
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Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
16/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011 évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Márhoffer Tibor polgármester

Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
14/2012. (IV. 25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
32/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, ÁMK 2011.évi költségvetésének teljesitéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

2./ Beszámoló a közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető az előző napirendi ponttal kapcsolatban elmondta,
hogy azok a községek, akik a sásdi körjegyzőséghez tartoznak, ezeket a tartozásokat
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beépítették a költségvetésükbe. A közös feladatokat illetően a fonyódligeti üdültetésnél
összességében 490 eFt-os ráfizetés keletkezett. Ez a ráfizetés azonban mind a sásdi résznek
tudható, részben azoknak a csoportoknak, akiknek Sásd adott engedményt, illetve annak, hogy
van olyan, aki még nem fizetett az üdültetésért, de ezt Sásd behatja, a veszteség tehát nem
kerül szétosztásra a fenntartó települések között.
A hivatal 107 mFt-os kiadással zárt, itt az eredeti előirányzathoz képest 2 mFt-al kevesebb az
az összeg, amit közösen kell finanszírozni. Ennél nagyobb arányú a karbantartók esetében az
eredeti előirányzathoz képes bekövetkezett csökkenés, majdnem 5 mFt.-al kevesebb a kiadás.
Mindkét esetben ez annak köszönhető, hogy olyan lépéseket kényszerült hozni a sásdi
testület, ami létszámcsökkentéssel, megtakarítással jártak.
A 14. számú mellékletben látható, hogy a közös feladatokhoz melyik településnek mekkora
összeggel kell hozzájárulni. Az utolsó rendeletmódosítás óta enyhültek az átadandó
pénzeszközök. Valóban azokkal a településekkel van a gond, akik nincsenek jelen az együttes
ülésen.
Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést. Megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése a zárszámadással kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a közös feladatok 2011. évi
költségvetésének teljesítését elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének
11/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Papp Magdolna polgármester

Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
7/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Merk Zsolt polgármester
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Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
22/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kázmér Miklósné polgármester

Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Palé Község Képviselőtestületének
13/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Palé Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Pintérné Magyar Mária polgármester

Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
17/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011 évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Márhoffer Tibor polgármester
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Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
15/2012. (IV. 25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
33/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, közös feladatok 2011.évi költségvetésének teljesítéséről
szóló beszámolót elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

3.) ÁMK telekmegosztás
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy szinte divattá vált, hogy ahol lehet, az oktatási
intézményekhez tartozó területeket megosztják, és csak az oktatási intézményhez szorosan
tartozó területeket hagyják ott. Miért van ez így? A nemzeti vagyonról szóló új törvény,
aminek az egyik rendelkezése, hogy ott, ahol állami feladatokat látnak el önkormányzati
ingatlanokban, ott akár az állam tulajdonjogot is szerezhet az ingatlanon, minden féle
kártérítés nélkül. A járási hivatalok kialakításával összefüggő törvényjavaslatban már
kimondják, hogy ott, ahol járási hivatal van, ott az az ingatlan ingóságaival, tehát bútorral,
gépekkel, berendezésekkel együtt automatikusan az Állam tulajdonába kerül át.
Tekintettel arra, hogy a Sásdi ÁMK iskolája igen csak nagy, el kellene gondolkodni azon,
hogy ha január 1-től állami működtetésű lesz az iskola( az óvoda, bölcsőde nem)
bekövetkezhet az, hogy esetleg az ingatlan tulajdonjogát is elviszik. Az lenne a cél, hogy
azokat az ingatlanrészeket válasszák le az iskoláról önálló helyrajzi számra, amelyek nem
kifejezetten az általános iskolai feladatot látja el. Ezt a földhivatal bevonásával
megrajzoltatták. Ez a terület az itt jelenlévő 7 önkormányzat tulajdona. A Közösségi ház
külön helyrajzi számra kerülne, az általános iskola és az új játszótér pedig szintén másik
helyrajzi számot kapna.
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A Közösségi Ház tehát a 7 fenntartó tulajdona lenne, hiszen ennek az épületnek a fő funkciója
nem az oktatás. A Kossuth utcai alsó szárnyat szintén javasolják leválasztani, hiszen itt már
jelenleg is egy ifjúsági centrum működik. Jelenleg 1 ha 3473 m2 az együttes terület nagyság,
ez háromfelé lenne osztva, a Közösségi ház 3543 m2, az általános iskola továbbra is a
legnagyobb maradna 7452 m2 nagysággal, a Kossuth utcai rész pedig 2348 m2 lenne. Az a
javaslat tehát, hogy a tulajdonos önkormányzatok fontolják meg, és hagyják jóvá ezt a
megosztást. Tulajdonképpen csak annyi a változás, hogy egy telekből csinálnak 3-at, a
tulajdoni viszonyok nem változnak. Azért lényeges a megosztás, mert ősszel, ha az Állammal
tárgyalni kell az oktatás intézmények átadásáról, akkor nem mindegy, hogy mit jelölnek ki
oktatási intézménynek, nyilván csak azt, ami az iskola, és nem az egészet. Kéri, hogy mint
tulajdonosok, a testületek hagyják jóvá a megosztást ebben a formában.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a jegyző úr logikája onnan indult ki, hogy ha
esetlegesen az Állam tulajdonos kíván lenni, akkor előtte, mint tulajdonosok, mentsék a
menthetőt. Ez a vagyon, amiről most szó van, forgalomképtelen, vagy korlátozottan
forgalomképes. A megosztás után esetlegesen forgalomképessé tehető, de természetesen nem
kívánják értékesíteni. A legutóbbi információk alapján az Állam mégsem kívánja tulajdonba
venni, vagyonkezelésbe venni az oktatási intézményeknek helyszínt biztosító épületeket és
ingatlanokat, hanem meghagyja az önkormányzatoknál. Nem tudják pontosan, hogy mi lesz a
kimenetele, de azt szeretnék, ha már elköltötték a pénzüket ezekre az ingatlanokra, és az
Állam vagyonkezelésbe kívánja venni, nem biztos, hogy oda kell adni az Államnak.
Magyarországon ma minden önkormányzat úgy gondolkodik, hogy az az ingatlan, amit saját
maga fejlesztett, és ő rendelkezik felette, az hosszú távon is saját tulajdonában és
vagyonkezelésében maradhasson.
Fazekas Tibor Vázsnok község polgármestere elmondta, hogy a Közösségi Házban van a
konyha, az étterem, a tornacsarnok. Ez hogyan fogja érinteni az egészet, nem lesz ebből
gondjuk a későbbiekben?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az épület jelenleg is elsődlegesen oktatási
feladatokat lát el. A helyszínt, hogy ha az Állam azt mondja, hogy oktatási célra biztosítani
kell, akkor biztosíthatják, de nem kell kötelezően a vagyonkezelésébe adni.
A Közösségi Házban tavaly kb. 3 mFt. bevételük származott abból, hogy hasznosították
különböző programokra. Ha az Állam elviszi a Közösségi Ház vagyonkezelését, akkor
könnyen azt mondhatja, hogy fizessen az önkormányzat a különböző programokért, viszont a
fenntartási költségeket tegyék hozzá. A Közösségi Ház tavalyi mérlege alapján a fenntartás
egy évre vonatkozóan 8 millió forint, ennyi kiadást terveztek a költségvetésbe, és 3 mFt.
bevételt tudtak elérni. Amennyiben nem az önkormányzat kezeli a vagyon, akkor az
önkormányzat állja a fenntartás költségét, az állam viszont majd kiadja, és a bevétel az államé
lesz. Adott esetben ez nem 5 Ft, működési kiadást jelent majd, hanem 8 mFt.-ot, mert a 3 mFt.
nem náluk lesz. Ez a logika vezérelte tehát őket, hogy a bevétel az önkormányzatnál
maradjon. A bevételek 80%-a egyébként a kistérségi pályázatokból származik, és most is sok
pályázatot kívánnak benyújtani.
Ha az Állam vagyonkezelésbe kívánja venni, attól függetlenül, hogy megosztják ingatlant,
megteheti. Azt mondja, hogy az oktatáshoz kell a tornaterem, egyéb helyiségek, és lehet, hogy
az önkormányzatnak vissza kell szerződni épületen belül egyes részek üzemeltetésére.
Végtelen sok köztes megoldás képzelhető el, ez egy megelőző lépés.
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy megosztás esetén sem változna semmilyen funkció,
itt nem átszervezésről beszélnek, hanem előrelátónak kell lenni, mert az Állam majd
szerződni fog az önkormányzatokkal, amikor átvesz feladatokat, és nem mindegy, hogy
melyik ingatlanokra fog szerződni és melyekre mondja ki a kizárólagos kezelési jogát, az
egészre, vagy csak az iskolára. A Közösségi Ház többfunkciós, azt szeretnék, ha ez
önkormányzati kezelésben maradna, és az állam visszaszerződjön, hogy az önkormányzat
milyen oktatási feladatokra fogja biztosítani. Nem mindegy, hogy ki a kezelő!
A Kossuth utcai alsó szinttel szintén ez a helyzet. Ha így hagyják, akkor az Állam fog kezelői
jogot gyakorolni az egészen, és majd az önkormányzatoknak kell könyörögni, ha valamit ott
szeretne csinálni. Nem ezért áldoztak több tízmillió forintot a Közösségi Házra, hogy a
sajátjukba kuncsorogni kelljen, hogy beengedjék őket. Ezt próbálják megelőzni. A Kossuth
utca részt ifjúsági centrummá is lehet fejleszteni. Azt szeretnék, hogy ősszel olyan tárgyalási
pozícióba kerüljenek, ami számukra előnyös. Az oktatási intézményeket semmilyen hátrány
nem éri, az iskola tényleges területét nem csorbították meg semmilyen szinten.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a
telekmegosztással egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének
12/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban
kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,
Határidő:
Felelős:

azonnal
Papp Magdolna polgármester

Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
8/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,
Határidő:

azonnal
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Felelős:

Merk Zsolt polgármester

Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
23/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Oroszló Község Képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kázmér Miklósné polgármester

Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Palé Község Képviselőtestületének
14/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Palé Község Képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,
Határidő:
Felelős:

azonnal
Pintérné Magyar Mária polgármester

Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
18/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Varga Község Képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
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megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,
Határidő:
Felelős:

azonnal
Márhoffer Tibor polgármester

Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 3 Igen, 2 Nem szavazattal, tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
15/2012. (IV. 25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,

Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester

Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
34/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete mind tulajdonostárs, az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt, sásdi, közös tulajdonú 211 hrsz-ú
földrészlet megosztásáról szóló változási vázrajzban foglaltakat jóváhagyólag
elfogadja, Megbízza a jegyzőt, hogy intézkedjen a vázrajz alapján a terület
megosztásáról és földhivatalai nyilvántartásába történő bejegyzéséről a
hatósági jóváhagyást követően,

Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

4.) Új óvodai csoport létesítése
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Gálné Banizs Gabriella óvodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az óvodavezető által kiadott kérelem, a TOT tanács
tagjai előtt már ismert. A lényege, hogy több az óvodás gyermek, mind amire korábban
számítottak, és ezért kellene fejleszteni az óvodában. A TOT Tanács ezzel elviekben egyet is
értett, és 1 mFt-os többletköltséget vállalt abban a döntésében.
Az a 41 gyerek be is iratkozott már. Tekintettel arra, hogy ez költségvetést érintő kérdés, a
jelenlévő 7 testületnek is dönteni kell.
Tegnap tartottak egy megbeszélést az ÁMK vezetővel, az óvodavezetővel és a polgármester
Úrral, ahol arra jutottak, hogy nem vitatják, hogy az óvoda nehéz helyzetben van, mivel az
előírt óvodai pedagógus létszámhoz viszonyítva ténylegesen 2 fővel kevesebben vannak.
Ez nem könnyű, délután csoportokat vonnak össze és így altatják a gyerekeket. Délután még
nincs is gond, mert 25-30 gyereket ebéd után hazavisznek, továbbá a tényszám a
kihasználtság alapján 74%. Ez azt jelenti, hogy durván 25 gyerek általában hiányzik az
óvodából, de ez egy átlagszám, van, amikor minden gyermek ott van. A fő gond mindig a
délelőttel van, amikor ott van minden gyermek, és ekkor van tényleg kevesen, és különböző
szervezési technikákkal tudják csak ezt megoldani. Ténylegesen a normatívához viszonyítva
11 gyermekkel van több, így vannak 125-en. Ez a 11 gyermek természetesen plusz normatívát
jelent jövőre. Viszonylag jó az óvoda költségvetése, 7700 Ft, az egy főre jutó különbözet, de
ez annak köszönhető, hogy tavaly létszámleépítés volt az óvodánál is.
Az óvoda engedélye viszont 4csoportra, max. 120 főre szól. Innentől mondhatnák azt, hogy
kell az 5. csoport, de 5 gyerekre egy 5. csoport rendkívül költséges, mert akkor a plusz kiadás
5 mFt. lenne. Úgy gondolták, és ebben a tegnapi megbeszélésen konszenzus született, hogy a
11 fő éves többletnormatívájából, ami 2,5 mFt. ha TOT tanács által adott 1 mFt.-ot is
kalkulálják, 2 álláshelyet engedélyeznének a fenntartók szeptember 1-től. Az 1 mFt-ból
ténylegesen 735 eFt. kell, mert a normatíva a többit állja. Ezzel ugyan feszített lesz az óvoda
munkaszervezése, mert valóban, délelőtt 30 gyermek lesz egy csoportban. Ahhoz, hogy ennyi
gyerekkel bánni tudjanak, ott kell lenni minden dolgozónak, hiszen vannak tényleges
foglalkozások is.
Az a javaslatuk, hogy 2 fő dada átlagfizetését számolva ezt a 2 fő létszámbővítést 2012.
szeptember 1-től engedélyezze véglegesen, mivel a gyereklétszám bővülés hosszú távúnak
tűnik.
Az óvoda, bölcsőde önkormányzati feladat marad, azonban mivel Sásdon ÁMK van, és EU-s
pályázatról van szó, 5 évig kötelező ennek a formációnak a fenntartása, ez az államra nézve is
kötelező. Tehát ha elviszi az iskolát, el kell vinnie az óvodát, bölcsődét is, és majd
visszaszerződnek. Ezért az óvodánál is a jövő évben egészen biztos, hogy szeptembertől
állami irányítás alá fog tartozni szakmailag minden, és akkor nem kérdés, hogy hány
embernek kell ott dolgozni, mert a törvénynek megfelelően fogják meghatározni. Ez nem baj
akkor, ha hihető az, hogy feladatfinanszírozás lesz, és ez ott is meg fog jelenni. Átváltanak
másfajta finanszírozásra, nem a gyerekeket számolják meg, hanem azt, hogy hány csoport
van, milyen a kihasználtsága és ahhoz hány szakember kell.
Elmondta, hogy az óvodába nem két dada lenne felvéve, hanem a bölcsődéből visszamegy az
óvodába a képzett óvónő, és a helyére a bölcsődébe menne egy középfokú végzettségű dada,
és felvennének még egy dadát az óvodához is.
Gálné Banizs Gabriella óvodavezető köszöntötte a megjelent képviselőtestületeket.
Elmondta, hogy a megbeszélésen valóban kompromisszum született, mérlegelni kellett sok
mindent, és ő a szakmai oldalt képviselte az anyagi oldallal szemben, amit el kell, hogy
fogadjon, mert a számok önmagukért beszélnek. Ami neki nagyon fontos, és a döntést ezért
tudta ilyen formában elfogadni, mert úgy gondolja, hogy a 3 stabil fő egy csoportban ez a
jelen pillanatban fontosabb, mint az 5. csoport megléte. Neki, és a gyerekeknek is ez nagyobb
biztonságot nyújt.
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Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki a javaslatot elfogadja az kézfelemeléssel
szavazzon.
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének
13/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az óvoda kérelmét megvizsgálva
megállapította, hogy 2012. szeptember 1.-el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:

azonnal, illetve 2012. szeptember 1.
Papp Magdolna polgármester és Kengyel Zsuzsanna ÁMK
igazgató

Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
9/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Meződ Község Képviselőtestülete az óvoda kérelmét megvizsgálva
megállapította, hogy 2012. szeptember 1.-el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:
igazgató

azonnal, illetve 2012. szeptember 1.
Merk Zsolt polgármester és Kengyel Zsuzsanna ÁMK

16

Oroszló Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
24/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Oroszló Község Képviselőtestülete az óvoda kérelmét megvizsgálva
megállapította, hogy 2012. szeptember 1.-el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:
igazgató

azonnal illetve 2012. szeptember 1.
Kázmér Miklósné polgármester és Kengyel Zsuzsanna ÁMK

Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
15/2012.(IV.25) KTH. számú
határozata
Palé Község Képviselőtestülete az óvoda kérelmét megvizsgálva
megállapította, hogy 2012. szeptember 1.-el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:

azonnal illetve 2012. szeptember 1.
Pintérné Magyar Mária polgármester és Kengyel Zsuzsanna
ÁMK igazgató

Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az határozatot hozta:
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Varga Község Képviselőtestületének
19/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Varga Község Képviselőtestülete az óvoda kérelmét megvizsgálva
megállapította, hogy 2012. szeptember 1.-el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:

azonnal illetve 2012. szeptember 1.
Márhoffer Tibor polgármester és Kengyel Zsuzsanna ÁMK
igazgató

Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - az alábbi határozatot hozta:
Vázsnok Község Képviselőtestületének
17/2012. (IV. 25.) KTH. számú
határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete az óvoda kérelmét megvizsgálva
megállapította, hogy 2012. szeptember 1.-el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:

azonnal illetve 2012. szeptember 1.
Fazekas Tibor polgármester és Kengyel Zsuzsanna ÁMK
igazgató

Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
35/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
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Sásd Város Képviselőtestülete el növekedni fog az óvodai létszám.
Az ebből eredő feladatbővülésből eredő kötelezettségeket csak a
foglalkoztatotti létszám bővítésével tudják biztosítani, mindezekre figyelemmel
a képviselőtestület engedélyezi, a többletfeladatból eredő létszámfejlesztést az
óvodánál. A jelenlegi óvodai alkalmazotti létszámot 2012. szeptember 1.
napjától 1 óvodapedagógusi és 1 dada álláshellyel bővíti.
A képviselőtestület hozzájárul, hogy az óvodapedagógusi álláshelyet a
bölcsődéből történő áthelyezéssel töltsék be, és az így megüresedő bölcsődei
álláshelyre gondozót alkalmazzanak.
Határidő:
Felelős:

azonnal illetve 2012. szeptember 1.
Székely Szilárd polgármester és Kengyel Zsuzsanna ÁMK
igazgató

5.) Hulladékkezelési díj megállapítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem is olyan régen vissza kellett vonni a közművek
díjemelését, mert olyan törvény született év végén, hogy azok a rendeletek, amiket elfogadtak
december közepén, hatályon kívül kell helyezni, mondván, hogy a tavalyi díjnál magasabb
nem lehet. Időközben ezt átgondolták, ismét módosították a törvényt, aminek az a lényege,
hogy május 1-től ismét vezessék be azokat a díjakat, amelyeket nemrég hatályon kívül
helyeztek. Kérte a képviselőtestületeket, hogy e törvényi módosításra figyelemmel
szíveskedjenek rendeletet alkotni a már korábban elfogadott díjtételekkel a hulladékkezelésre.
Hatálybalépése 2012. május 1. napja.
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy szavazzanak.
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi rendeletet alkotta:

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
5/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
11/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Meződ Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Meződ Község Önkormányzata
4/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
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A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Palé Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Palé Község Önkormányzata
4/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
10/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Varga Község Önkormányzati Képviselőtestülete 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Varga Község Önkormányzata
5/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
10/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Vázsnok Község Önkormányzati Képviselőtestülete 4 Igen, 1 Nem szavazattal, tartózkodás
nélkül - az alábbi rendeletet alkotta:
Vázsnok Község Önkormányzata
5/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
9/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta.
Sásd Város Önkormányzata
6/2012.(IV.27.) önkormányzati
rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
13/2002.(XII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
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6.) Telephely bejegyzéshez hozzájárulás
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta. hogy a múlt heti Felsőegerszegen tartott kistérségi
társulási tanács ülésén a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás úgy döntött, hogy megalakítja a
Sásd ás Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft-t. Erre azért van szükség,
hogy ha úgy változik a jogszabályi környezet, akkor a kistérségi társulás, mint a 27 település
által alapított intézményfenntartó és területfejlesztési társulás által összegyűjtött vagyont a
későbbiekben is megőrizhesse és kezelhesse, és az intézményeket működtethesse. Erre
vonatkozóan székhelyet, telephelyet kíván bejegyeztetni a Sásd, Arad u. 1. szám alatti, a 7
település tulajdonát képező épületben.
A kistérségi társulás azt kéri a társtulajdonos településektől, hogy ezt engedélyezzék számára.
A kistérségi társulás a telephely engedélyezésen kívül tulajdonjogot nem kap.
Megkérdezte, hogy van-e kérdés a napirenddel kapcsolatban?
Mivel kérdés nem volt, javasolta, hogy az előterjesztést fogadják el, és kérte, hogy aki ezzel
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal. ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének
14/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló
sásdi 312. hrsz-ú, Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként
bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Papp Magdolna polgármester

Meződ Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Meződ Község Képviselőtestületének
10/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Meződ Község Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló sásdi
312. hrsz-ú, Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként
bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Merk Zsolt polgármester
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Oroszló Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Oroszló Község Képviselőtestületének
25/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Oroszló Község Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló sásdi
312. hrsz-ú, Sásd, Arad u> 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként
bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kázmér Miklósné polgármester

Palé Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Palé Község Képviselőtestületének
16/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Palé Község Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló sásdi 312.
hrsz-ú, Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és
Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Pintérné Magyar Mária polgármester

Vázsnok Község Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta
Vázsnok Község Képviselőtestületének
18/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Vázsnok Község Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló sásdi
312. hrsz-ú, Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként
bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Fazekas Tibor polgármester
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Varga Község Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Varga Község Képviselőtestületének
20/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Varga Község Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló sásdi
312. hrsz-ú, Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként
bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Márhoffer Tibor polgármester

Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
36/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a tulajdonában álló sásdi 312.
hrsz-ú, Sásd, Arad u. 1. szám alatti ingatlan a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és
Intézményfenntartó Nonprofit Kft. telephelyeként bejegyzésre kerüljön.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

7.) Jegyzői tájékoztató közigazgatás várható átszervezéséről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az átszervezés kapcsán a polgármesteri hivatalban
már személyi változások is történtek. Már ebben az évben, de főként 2013. január 1-el a
közigazgatás jelentősen átalakult. Az lesz a lényege, hogy járások fognak kialakulni, és ennek
az előkészítési munkái is elkezdődtek. A jó hír az, hogy a minisztérium megváltoztatta a
koncepcióját, és a különböző hatások, többek közt a kistérségi társulás, a sásdi testület és a
megyei kormányhivatal kérésére, a Megye politikusai is támogatták a sásdi kérelmet, és úgy
tűnik, hogy sásdi székhellyel hegyháti járás is lesz a sásdi kistérség településeiből. Ez a
Minisztérium álláspontja, a Kormány fog erről végleges döntést hozni június 30-ig. A járás
kialakításával összefüggésben április 16-tól valamennyi jegyzőtől a szabálysértési hatósági
ügyet már elvonták és a megyei kormányhivatalhoz került, aki viszont a leendő járási hivatali
székhelyekre helyezett ki dolgozókat, és 16-tól, mind a megyei kormányhivatal szabálysértési
hatóságként működik, Ez úgy érinti a polgármesteri hivatalt, hogy egy létszámot át kellett
adni a szabálysértési igazgatás területén. Papp Melindával egyeztettek, aki már április 16-tól a
megye kormányhivatal köztisztviselője. Ezt azért fontos tudni, mert ő volt a megbízott
aljegyző és a falvak felé ő látta el a körjegyzői feladatokat.
Szerencsére Koszorús Tímea aljegyzővel, aki még GYED-en van, sikerült megegyezniük, így
május 1-től visszajön 8 órában dolgozni. Egy álláshely tehát már megszűnt a hivatalban, nem
lesz betöltve.

23

Az év második felében kezdődik meg a tényleges átszervezés, hatásköröket állapítanak meg,
stb. Az okmányiroda marad, és a dolgozókkal együtt átmegy a járáshoz, Azt ígérték, hogy
senki nem kerül utcára, már kérték tőlük a listát, hogy ki, milyen munkakörben van
foglalkoztatva. Az okmányiroda bővülni fog, mert kormányablakot is létesíteni fognak, ahol
állítólag majd mindent el lehet intézni januártól. Bármilyen kérelmet itt be lehet adni, nem
kell elutazni Pécsre, Komlóra. Ezen felül kormányablakot fognak elhelyezni valamennyi
közös hivatalban, ami szintén a járáshoz fog tartozni, és aki ott dolgozik, az kormányzati
köztisztviselő lesz.
Az új hivatal szempontjából csak járáson belüli települések társulhatnak, nem mehet át egyik
járásból a másikba. Tekintettel arra, hogy Oroszló jelenleg a komlói kistérséghez tartozik, ez
nem tartható fenn január 1-től. Oroszló tehát vagy visszajön Magyarhertelendről Sásdra, vagy
másokkal áll össze. Aranyszabály, és erre felhívták a figyelmet, semmilyen kivételt nem
enged meg a törvény a 2000 főnek a társulásban meg kell lennie a közös hivatalokban, vagy,
és ez a kivétel, 7 település összeáll, akkor nem kell, hogy 2000-en legyenek, létrehozhatják a
közös hivatalt. Sásd olyan pozícióban van, hogy övé lesz a maradék, várnia kell, hogy a
környéken hogyan mozognak a települések, és akinek nincs helye, az csatlakozik Sásdhoz.
Egy szabály van, Sásd mind város, a közigazgatásilag határos települések csatlakozási
szándékát nem tagadhatja meg, nem utasíthatja vissza. Így kell tehát gondolkodni minden
polgármesternek. A II. félévben biztos, hogy mindenkinek mozdulnia kell. A kormánynak is
az a koncepciója, hogy önkéntesen hozzanak létre társulásokat, ha megfelelnek a törvényi
feltételeknek, akkor a megyei kormányhivatal jóváhagyja. Ha nem tudnak megegyezni, vagy
magasabb érdekeket sért, akkor hatalmi szóval megmondhatja, hogy melyik település hová
csatlakozik.
A Pécsi Vízmű Zrt-vel kapcsolatban elmondta, hogy, az új vízügyi törvény és a nemzeti
vagyonról szól törvény értelmében nem lesz jogosult üzemeltetni. Az üzemeltetési joga nem
azonnal szűnik meg, hanem fokozatosan, 5 éven belül.
Egy jogi ügynek velük kapcsolatban viszont vége lett. Nem értették, hogy a felszámolás
eljárás ügyében, amit a sásdi testület kezdeményezett a vízmű ellen tavaly februárban, miért
nincs még bírói ítélet. Kiderült, hogy a Baranya Megyei Bíróságot elfogultság miatt kizárták,
a Somogy Megyei Bíróságot jelölték ki, ahol első fokon a DRV Zrt. keresetére kimondták a
felszámolási eljárás megindítását. Időközben a Pécsi Vízmű megváltoztatta a telephelyét, és a
telephely Budapesten van, nem Pécsett. Rögtön bejelentkeztek Budapestre, és kérték, hogy ott
döntsenek az ügyben, mert megváltozott az illetékesség a telephelyváltozás miatt. Eltelt
majdnem egy év, elutasította a Fővárosi Bíróság a vízmű keresetét I. fokon, amit II. fokon
megfellebbeztek. Most viszont jogerősen, végérvényesen lezárult az ügy, és ide futott be a
sásdi testület felszámolási kérelme is a Fővároshoz. Most végzéssel II. fokon lezárták ezeket
az ügyeket, és visszakerül minden ügy, így a sásdi kereset is a Somogy Megyei Bírósághoz.
Reméli, hogy most már minél előbb vége lesz az ügynek, és ha jóváhagyják II. fokon a
felszámolási eljárást, akkor a Pécsi Vízmű felszámolás alá kerül, üzemel addig. amíg a cég
létezik és utána meg fog szűnni.
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Ami miatt ez még fontos, az a közös KEOP pályázatuk. A pályázaton nyertek, a támogatási
szerződés megkötésének előkészítése most van folyamatban, és valószínűleg nem kell önerő
sem, mert tudnak rá pályázni. Az üzemeltetés viszont gond, mert csak az üzemeltetheti,
akinek a jelenlegi jogszabályok szerint meg van az üzemeltetési joga, A Pécsi vízműnek
nincs. Abban bízik, hogy mire lezárul a pályázat és át kell adni, addigra a Pécsi vízmű ügye is
lezárul. Ha nem így lesz, akkor gondban lesznek a falvak az üzemeltetéssel kapcsolatban.
Székely Szilárd polgármester a jegyzői tájékoztató után megköszönte Papp Melinda
megbízott aljegyző hosszú időn át végzett, magas színvonalú munkáját, amit Sásd Város
Önkormányzatáért és a társult településekért végzett, és sikeres munkát kívánt a Baranya
Megyei Kormányhivatalnál.
A napirend után Székely Szilárd polgármester megköszönte a megjelenést, és az együttes
testületi ülést bezárta.
Sásd Város Képviselőtestülete tovább folytatta a testületi ülést.
Kmft.

Székely Szilárd
Sásd polgármestere

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Papp Magdolna
Felsőegerszeg polgármestere

Merk Zsolt
Meződ polgármester

Pintérné Magyar Mária
Palé polgármestere

Márhoffer Tibor
Varga polgármestere

Fazekas Tibor
Vázsnok polgármestere

Kázmér Miklósné
Oroszló polgármester
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Jegyzőkönyv:
Folytatólagosan felvéve Sásd Város Képviselőtestületeinek 2012. április 25-én 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, Jusztinger Krisztina, Pál Csaba, Pintér Gábor
képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi
irodavezető, Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető.

Igazoltan távol: :

Hausmann Mária képviselő

N a p i r e n d t á r g ya l á s a:
8.) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a KEOP pályázattal kapcsolatos anyagokat
elküldték az Energia Központnak, bíznak benne, hogy minél előbb megköthetik a szerződést.
A társult településeket is tájékoztatták erről, és egy későbbi időpontban Mihályi Péter műszaki
előadó ad részletes tájékoztatást, a beruházás megvalósításáról, a kötelezettségek
ütemezéséről.
A Sásd Nonprofit Kft-t beperelte a felszámoló, valószínű, hogy próbapernek szánja. Erről
tájékoztatták az önkormányzat ügyvédjét is, a felszámoló nem fogadja el, hogy a 800 eFt. ra
határidőn túl nyújtották be a követelést.
A Dunántúli Regionális Bank (DRB) Sásdra kíván jönni, ez a bank a volt Siklós és Vidéke
Takarékszövetkezet utódja, és úgy ítéli meg, hogy az Erste Bank kivonulása után ebben a
régióban lenne keresnivalója. A Kapos-Coop Zrt-vel kötöttek szerződést és a volt vasbolt
jelenleg üresen álló ingatlanában alakítják ki a fiókot még ebben az évben.
A Közvill Rt-nek kifizettek 6,5 mFt.-ot a 14 mFt.-ból, ez már nagy könnyebbséget jelent a
jövő évi költségvetés szempontjából.
A kistérségi társulás a múlt heti ülésen döntött arról, hogy egészségfejlesztési pályázatot nyújt
be 124 mFt. értékben, együttműködve a térség és az önkormányzat intézményeivel,
orvosaival, szervezeteivel, hogy egy hasznos, jó programot tudjanak megvalósítani. Amellett
is elkötelezett a kistérségi társulás, hogy az összes, következő időszakban megjelenő
fejlesztési pályázatot megpályázza. Ezek főként TÁMOP-os pályázatok, 100 % támogatással
futnak. Az oktatás színvonalát fejlesztő pályázatot is be kívánnak nyújtani, hiszen ilyen
fejlesztésre a normatívából nincs elegendő pénz. Ez lehetőséget nyújthat a Sportkör
támogatására is, és nehézséget okoz jelenleg a zenekar és a kórus költségeinek viselése is.
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Fontos szempont az is, hogy a társulás területén több mint 50 fiatalnak, értelmiséginek biztosít
megélhetést, és ez is egy nagy szó ebben a válságos időszakban, amikor fiatalok többsége
külföldre vándorol.
Az EU-s pályázatokkal kapcsolatban ma hallgatott meg egy tájékoztatót, ahol elmondták,
hogy eddig 51% -át sikerült a rendelkezésre álló EU-s forrásnak lekötni, ezért a magyar állam
elkötelezett abban, hogy ezeket a forrásokat diszponálhassák, ezért sok pályázati kiírás lesz a
jövőben. Gondolkodnak a DIGITÁR pályázat folytatásában is, ami jelenleg jól halad, a
honismereti szakkör, illetve azt a helytörténeti kiállítás, amit 50 év munkájával
összegyűjtöttek azt be is tudják mutatni, és ne csak alkalomszerűen, Erre most pénz nincsen,
de a pályázatokba be kívánják építeni, hogy legyen, aki ezt gondozni tudja.
Az ÁSZ megtartotta sajtótájékoztatóját, a jelentést közzétették. A tájékoztatásban nem
hangzott el az, amit később szerencsére az észrevételhez hozzáfűztek. Az ÁSZ a tavalyi I.
félévet vizsgálat, és ennek megfelelően az újság is azokat a számokat idézi. Elég szomorú
képet festettek a városról. Az ÁSZ vizsgálat óta több mint 200 mFt-ot kifizettek már az
adósságból, köszönhetően többek között az ÖNHIKI támogatásnak. Ennek ellenére az ÁSZ
előírta hogy 3 évre előre készítsenek prognózist arra, hogyan lábalnak ki ebből a helyzetből,
és erről havi bontásban készítsenek a számukra jelentést. Az utóvizsgálatok során bízik abban,
hogy a hozott intézkedéseik hatása érződni fog, és a gazdasági stabilitásuk egy kicsit pozitív
irányba mozdul el. Megjegyezte, hogy a többi önkormányzatnál ezt nem tapasztalta, sok
helyen még most jön a neheze. A nem kötelező feladatokra, jelenleg, mint például a
zenekar,vagy a kórus működtetésére minimális pénzt fordítanak. A közművelődésre
jelentősebb összeget, éves szintem 30 mFt-ot fordítanak. Itt is meg kell vizsgálni, hogy
esetlegesen pályázati működtetés lehetséges-e, mert nem tudnak mit tenni, ha valóban a
feladatfinanszírozásra tér át az állam. Ha valami nem kötelező és működtetni akarják, akkor
arra forrást kell találni. A honismeret jelenleg nulla forintból gazdálkodik, reméli, hogy egy
jól sikerült pályázattal jobban tud majd gazdálkodni.
Dr. Kajdon Béla jegyző az ÁSZ jelentéssel kapcsolatban elmondta, hogy ezen a héten kapták
meg, letöltötték az ÁSZ honlapjáról és minden képviselőnek továbbítani fogják,
Természetesen a testületnek ezt meg kell tárgyalni, mert a törvény értelmében kötelező
intézkedési tervet készíteni, ezt is behozzák testületi ülésre megvitatásra.
A KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy elkészítették a beruházás ütemezését.
Egészen biztos, hogy ez év őszén kezdődhet csak meg a kivitelezés, előbb nem, ugyanis a
közbeszerzés eljárás több fordulós lesz, az előzetes kiírásnak két fórumot is meg kell járni, és
ha mindkét fórum jóváhagyta, csak akkor lehet kiírni. Ez állítólag 4-6 hónapba fog telni.
Ennek következtében úgy gondolják, hogy idén kb. 30%-os ütem, jövőre pedig 70% készül el.
Ha jól dolgozik a kivitelező, akkor maga a beruházás jövő szeptember re készen van.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy ez mit fog jelenteni a gyakorlatban, a kutak
felújítását, csővezeték cserét?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem, teljesen új kutat fognak fúrni Sásdon.
A felszámolói keresettel kapcsolatban elmondta, az a jó hír, hogy nem a 14,5 mFt-ra adták be,
hanem csak a 800 eFt-ra. Június 28-án lesz a per Budapesten.
A piac kapcsán elmondta, hogy jelenleg a Hősök terei parkolóba tudták az árusokat
elhelyezni, de azt már most látják, hogy ez hosszú távon nem lesz jó, nem férnek el. Most
csak azok árusíthatnak, akik évek óta minden héten itt vannak, idegeneket nem engedtek be.

27

A helypénzt az önkormányzat szedi, ez hetente 20-24 eFt. A piac kialakítása jövőre kötelező
feladat lesz. Most, csak átmenetileg szünetel a piac a régi helyén, a működési nincs
visszavonva, csak kötelezték, hogy azt az állapotot szüntesse meg, ami most van. Ha az
életveszélyt, balesetveszélyt elhárítják, akkor visszamehet a piac a régi helyére. HA ez nem
következik be, akkor el kell azon gondolkodni, hogy a Temető utcai közben a parkoló mögötti
önkormányzati terület felé, a Deák tér irányába bővíteni.
A lakosság bejelentése és a képviselőtestület kérése alapján Rabb Győzőné alpolgármester
megkereste az ÁNTSZ-t az elszaporodott patkányok miatt. Az ÁNTSZ ki is jött, és az
önkormányzatot és a DRV Zrt-t kötelezték arra, hogy rágcsálóirtást végezzenek. A DRV-t
azért, mert a csatorna is tele van patkányokkal.
Probléma van a DRV.Zrt. és Pécsi Vízmű Zrt. között. Vázsnokról eddig se ősszel, se télen
nem kellett hozni vizet, de most, hogy jön a nyár, kelleni fog a víz. Jelen pillanatban a
műszaki feltételek nem teszik lehetővé, hogy vizet tudjanak hozni Vázsnokról, most a csak a
vezetékben lévő pangó vizet tudnák behozni Sásdra, de az borzalmas, nincs tisztítva. A DRV.
Zrt. most erélyesen felszólította a Pécsi Vízművet ezzel kapcsolatban.
Rabb Győzőné alpolgármester tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy nagyon sok
szülő megkereste őt azzal kapcsolatban, hogy az általános iskolában nagyon sok a verekedés,
nagy problémák vannak, a gyerekeket nem tudják fegyelmezni, amit a Polgármester Úr és az
általános iskola felé is jelzett. Összehívták az iskolaszéket, a szülői munkaközösséget és ott
voltak a pedagógusok is. 2.5 órán át beszélgettek, de nem jutottak konkrét döntésre, pedig a
rendőrség és a gyermekjóléti szolgálat részéről is jelen voltak. Úgy érzi, hogy igenis össze
kell fogni és határozottan fel kell lépni, mert azóta is történtek jelzések verekedésre. Sok szülő
jelezte, hogy elviszik innen a gyereket másik iskolába, és a tehetséges gyerekeket viszik el!
Kéri a képviselőtestület segítségét ebben az ügyben, mert ez szerinte a testület felelőssége is,
hogy ezt a folyamatot megállítsa. Sajnos vannak elsős gyerekek is, akiket már eleve máshová
írattak be. Le kellene ülni a gyerekjóléti szolgálat, a gyámügy vezetőinek, a jegyzőnek, az
iskolavezetőnek, a polgármesternek, és valami megoldást kell találni. Meg kell állítani az
iskola rossz hírnevét, mert ha ez így megy tovább, akkor baj lesz, vissza kell adni az iskola jó
hírnevét.
Pintér Gábor képviselő elmondta, ezt a problémát a saját bőrükön tapasztalják. Sok gyereket
elvittek az alsóból, és lehet, hogy szeptemberben már csak egy első osztály indul, és innentől
két pedagógus álláshelye is veszélybe kerül. Nagyon nagy problémák vannak.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy azt nem érti, hogy a középiskolába, ahol nagy kamasz
gyerekek vannak, és sok a problémás fiatal. ott miért nincs ilyen gond?
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy megdöbbenve hallja, hogy mi történik a
sásdi iskolában! Nem csak hogy a tanulók verekednek össze, hanem lassan tanárt vernek,
tanárt zárnak be tanterembe és minősíthetetlenül beszélnek a tanárokkal, Az a legnagyobb
probléma, hogy ha jók az információ, hogy az igazgatónő a diáknak ad igazat. A példamutatás
kellene ilyenkor, mert egy ilyen eset elég ahhoz, hogy a diák úgy érezze, neki van igaza, mert
innentől kezdve megállíthatatlan a dolog. Nagyon örülne, ha itt lenne az igazgatónő, miért
nincs itt?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy azért nincs itt, mert nincs napirendi pontja.
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Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy amióta az ÁMK létrejött, gyakorlatilag nem
találkoznak a képviselők a tagintézmények vezetőivel, akkor legalább az igazgató legyen itt,
annyira gyakran nem tartanak testületi ülést, hogy ne tudjon jelen lenni. Úgy gondolja, hogy
legelőször vele kellene beszélniük, és olyan igazgatóra van szükség, aki ezt a helyzetet
kezelni tudja. Most elvisznek 3 gyereket, később elvisznek 10-et és akkor majd nézhetnek.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy arra természetesen van lehetőség, ha a
képviselő kezdeményezi, hogy beszéljenek az igazgatóval. HA testület úgy kívánja, akkor van
erre lehetőség, hogy meghallgassák az igazgatót.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy eddig egy oldalról hallott csak véleményt,
erre nem alapozhat, meg kell hallgatni a másik felet is.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ő már beszélt az igazgató Asszonnyal, de a
problémák ettől nem oldódtak meg. Egy dologra kíváncsi, és ez nagyon fontos dolog, hogy mi
ezeknek a problémáknak a megoldása. Ő nem oktatási szakember, nem pedagógus, nem
rendőr. Ez, ami Sásdon történik, sajnos országos jelenség. Nem véletlenül jött ki az
iskolaőrökről szóló jogszabály tervezet, ugyanis sajnos nagyon sok általános iskolában
elharapózott az, hogy a gyerekek észrevették, hogy nem büntethetőek, nem múltak el 14, 16
évesek, nem számon kérhetők, és a szülők ebben partnerek a gyerekekkel. Hogy pontosan mi
a teendő nem tudja. Az önkormányzat költségvetése nagyon szűkös, de lehet, hogy elbírná,
hogy megfelelő tapasztalattal és képzettséggel rendelkező személyt, mint biztonsági őrt
odaállítsanak. Az igazgatónő azt mondta, hogy ez már segítséget jelentene, de hogy a konkrét
megoldást mi jelenti, azt nem tudja. A megoldást fenntartóként kezdeményezni kell, de az is
biztos, hogy önállóan nem tudják megtalálni. Ha ehhez az kell, hogy kapjon egy levelet a
gyámhatóság, a gyermekvédelem, az oktatási intézmény, rendőrség, illetve kinek milyen
hatásköre van a gyerekekkel szembeni intézkedésre, akkor velük le kell ülni és tárgyalni.
Pál Csaba képviselő elmondta. hogy szeretne megnézni egy-két konkrét esettanulmányt,
hogy utána mi történt? Történt-e egyáltalán valami, vagy semmi? Behívatták-e szülőt, mi
ennek a forgatókönyve, őt ez érdekli.
Dr.Jusztinger János képviselő szerint, ha valóban volt olyan, hogy ott volt az igazgató, a
tanár a diák, és az igazgató a diáknak adott igazat, akkor vége dalnak.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sajnos a kérdés aktuális, és ha a testület igényt
tart rá, akkor létrehoz egy ilyen megbeszélést, mert személy szerint ő is fontosnak tartja. Ha
adnak egy biztonsági embert, az már egy kicsit talán segít, nem fogja megelőzni a gondokat.
Dr. Kajdon Béla jegyző visszatérve arra, hogy az igazgató miért nincs itt, ismételten
elmondta, hogy mivel nincs napirendi pontja, nem kötelező, hogy itt legyen, jelen van a
gazdasági igazgató. Elmondta, hogy a munkaterv szerint májusban az igazgatónak be kell
számolna az ÁMK működéséről, oktatási helyzetről, mindenről.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy nagyon nehézkesnek érzi a kommunikációt
az intézmény és a testület között. Egy rongálás, egy csempeleverés híre fél év után jut el
hozzájuk mire intézkedni tudnak, Jó lenne, ha minden ülésen itt lenne az igazgatónő.
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy itt furcsa helyzet van, mert az irányítási jogokat a
TOT Tanács gyakorolja és nem a testület. Nem nyúlhatnak tehát át a TOT Tanács fölött
irányítási jogosítványok címén, mert az hatáskörelvonás.
Az iskolai problémákra visszatérve elmondta. hogy régen is voltak problémák, késelések
voltak, lopások, de eddig sikerült úgy megoldani, hogy ezek a „nehézfiúk” ki lettek emelve a
közösségből, kettőt ő vitetett el állami gondozásba, és elég sok támadás is érte e miatt.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy mint mindenki tudja, a járások kialakítása jó irányt
vett. Kapott erről egy írásos tájékoztatás Godó Erzsébettől a Pon Sociorum Egyesület
elnökétől, melyet felolvasott.
A dolgok tehát jó irányba mennek, a végszavazás van vissza.
Székely Szilárd polgármester megköszönte Godó Erzsébet segítő közbenjárását, az
egyesület támogatását, hogy megkeresték a képviselő urat.
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki napirendben
elhangzottakat elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
37/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és
a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről szóló beszámolót
elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

9.) Sásd Város Önkormányzata 2011.évi zárszámadási rendelete
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tavaly évben a bruttó bevételük
1.938.049,- mFt. a kiadásuk 1.921.167 mFt. volt, így bruttó 1.668 mFt.-al zártak. A mostani
zárszámadás kicsit abban különbözik a korábbiaktól, hogy már felkészül a következő évre,
ahol különálló intézmények lesznek, a középiskola, a polgármesteri hivatal.
A 21. sz. melléklet tartalmazza a módosított pénzmaradványt, amely 42.965 Ft, lenne, ha
ezzel szemben nem lennének kötelezettségeik, felhalmozási 740 mFt, és működési 135 mFt.
A sásdi hátralék 116 mFt. az ÁMK szállítói hátraléka pedig 19 mFt.
A 20. sz. melléklet a mérleg alakulását mutatja, a költségvetési főösszegük 250 mFt. feletti
növekményt könyvel el. A kötelezettségeik majdnem 150 mFt-al csökkentek a 2010 év
végéhez képest. Ennek a növekedésnek az az oka, hogy az ÁMK épületét aktiválták.
Az utolsó költségvetési rendelet módosításakor terveztek 58 mFt. intézményi különbözetet,
tehát, hogy ennyibe kerül nekik az óvoda, az iskola, zene és középiskola. Az év végével 68
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mFt- ra változott, tehát 10 mFt-al több lett. Év végén kifizettek egy csomó hátralékos számlát,
ebben a középiskola is szerepet játszott kb. 1,5 mFt-al, és e miatt is nőtt kb. 10 eFt-al
a középiskolánál az egy főre jutó különbözet.
Dr. Kajdon Béla jegyző az adóhátralékokkal kapcsolatban elmondta, hogy a pénzügy
kimutatása szerint 14 mFt. az adóhátralék, csak hogy ez nem 1 hanem 5 év hátraléka, és
ezeknek a nagy része olyan hátralék, ami nem hajtható be. Közte van például 600 eFt-al a
felszámolás alatt lévő Gropius Zrt, Pécsi Vízmű Zrt. 300 eFt-al stb. Ami ténylegesen hátralék
jelenleg iparűzési adóban az 2.800 eFt. Ez évről-évre változik, és mindig azokat írják le,
akiknél a behajthatóság 5 éven után nem érvényesíthető.
A másik fő tartozói kör a szociális kölcsönnel tartozók, itt 2,8 m Ft. a kintlévőség.
Pintér Gábor képviselő Humánügyek Bizottságának tagja elmondta, hogy lépéseket tettek
arra, hogy ez az összeg behajtható legyen.
Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás észrevétel nem volt, Székely Szilárd
polgármester kérte, hogy aki a zárszámadási rendeletet elfogadja, az kézfelemeléssel
szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi rendeletet alkotta:

Sásd Város Önkormányzata
7/2012.(IX.27.) számú önkormányzati
rendelete
Sásd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének teljesítéséről
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
10.) Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a könyvvizsgálóval 2014-ig
kötöttek szerződést még 2010 évben. A Polgármester Úrral és a Jegyző Úrral konzultálva arra
a megállapításra jutottak, hogy idén, ebben az átmeneti időszakban megnyugvást jelentene, ha
ezt a szerződést nem szűntetnék meg. Éves szinten ez valóban 800 eFt. kiadást jelent, de egy
tévedés, és több millió forintos kár érheti a testületet. Ha egy szakértő cég áll mögöttük,
sokkal nyugodtabban várhatják ezt az átmeneti évet.
Ettől az évtől kezdve egyébként már nem kötelező a könyvvizsgáló alkalmazása, de idén még
szakmailag indokolt lenne.
Székely Szilárd polgármester szintén javasolta ebben az évben a könyvvizsgáló
alkalmazását, hiszen mind az ÁSZ vizsgálat. Mind a banki hitelfelvételekkel kapcsolatban
nem baj, ha van egy objektív auditjuk azzal kapcsolatban, hogy helyesen gazdálkodnak-e.
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Amennyiben az önkormányzat vagyoni helyzetében 2013. január 1-től komoly változások
lesznek, akkor nem árt, ha le van fixálva, hogy mit adnak át és mit nem, és milyen pénzügyi
körülmények között működtek az idén.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, mivel a szerződés úgy van kötve, hogy 30 napon belül
bármelyik fél felmondhatja, javasolta, hogy ebben az évben az ismert feltételekkel a
szerződést tartsák fenn.
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke szerint is megnyugtató, ha van
könyvvizsgáló, hisz év közben is elég gyakran fordultak hozzá szakmai segítségért, tanácsért,
és tudva hogy az idén még sok változás lesz, ebben az évben még feltétlenül javasolja, hogy
foglalkoztassák őket
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy az idei
évben még éljen a szerződés a könyvvizsgálóval. 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
38/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az AD-MÜ Kft-vel 2010.évben
kötött könyvvizsgálói szerződést 2012. évben nem kívánja
felmondani.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

11) Beszámoló az önkormányzatnál 2011. évben végzett belső ellenőrzésről
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a törvényi kötelezettségüknek megfelelően adják ki
ezt a beszámolót. A kiadott anyagban látható, hogy a tavalyi évben az ÁMK gazdálkodását
vizsgálták, egyrészt a bérgazdálkodással összefüggésben, illetve az élelmezéssel
kapcsolatban. Mindkét esetben megállapításokat és javaslatokat tettek. Azt javasolta a
testületnek, hogy azon kívül, hogy elfogadják a beszámolót, a TOT Tanácsnak és az
intézményvezetőnek hívja fel a figyelmét, hogy a belső ellenőrök által a szabályzatokkal
kapcsolatban feltárt hiányosságokat szüntessék meg, valamint a megtett javaslatokat mind az
élelmezésvezetéssel, mind a bérgazdálkodással kapcsolatban hajtsák végre, és erről
előterjesztést készítve a TOT Tanács felé külön számoljon be.
Mivel több hozzászólás, kérdés nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a
jelentést elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
39/2012.(IV.25.) KTH: számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete elfogadta az írásban kiadott,
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt beszámolót az önkormányzatnál
2011. évben végzett belső ellenőrzésről azzal, hogy az ÁMK vizsgálata
kapcsán feltárt hiányosságokat az ÁMK igazgatója pótolja, és erről a
TOT Tanács előtt számoljon be.
Határidő
Felelős:

azonnal
Székely Szilár polgármester

12.) ÖNHIKI-s pályázat beadása
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta. hogy május 2.-i a beadási határidő,
ehhez szükség van egy testületi döntésre arról, hogy benyújtják a pályázatot, és hogy
különböző nyilatkozatokat tegyen.
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság javasolja, és
támogatja a pályázat benyújtását.
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a pályázat
benyújtásával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
40/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
1.

2.

I./
II./
III./

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország 2012.évi központi
költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII Törvény 6. számú mellékletének
2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő feletti.
A települési önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és 2012. évben
ilyen jogcímen 68.950 ezer forint összegű bevételt tervez.
Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított
költségvetési rendeletét 117.039 ezer forint összegű működési célú hiánnyal
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fogadta el, melyből a fenti törvény alapján benyújtandó pályázat alapján
124.652 ezer forint támogatásra nyújt be igényt.
IV, 1 Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.
IV. 2. Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.
V.
Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§.
(1). a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek megfelel.
Határidő:
Felelős:

2012. május 2.
Székely Szilárd polgármester

13.) Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. együttműködési megállapodásának
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez egy formalitás, érdemi változás nincs a
megállapodásban. Az új törvény alapján módosítani kellett az alapító okiratot. A bíróság
kérte, hogy az Együttműködési megállapodást is csatolja be az ügyvéd, ami már tartalmazza
az utalásokat. Kéri, hogy fogadják el a módosítást.
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a módosításokat elfogadja, ez kézfelemeléssel
szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
41/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata

Sásd Város Képviselőtestülete a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
valamint Sásd Város Önkormányzata között a közfoglalkoztatás keretében
ellátott
önkormányzati
feladatok
szervezéséről,
irányításáról,
a
településüzemeltetési feladatok, és a temető zöldterület gondozásáról Sásdon
2010. április 9-én kötött megállapodás módosítását az írásban kiadott
előterjesztés alapján módosítja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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14./ Sásd és Térsége Nonprofit KFt. részére terület értékesítése
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Sásd és Térsége Nonprofit KFt, amelyben az
önkormányzat 25%-os tulajdonos, benyújtott egy pályázatot két horvát településsel és a
magyar Molnári községgel együtt a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013. keretében, turisztikai célra, 263-638 ezer euró
összegben. Nyertes pályázat esetén Sásdon a cél egy többfunkciós turisztikai és információs
központ építése., mely elsősorban Info-pont jelleggel működne, de helyet kapna benne helyi
termékeket népszerűsítő bolt, kialakításra kerülne 3 vendégszobát turisták, vendégek részére,
Fő cél a helyi turizmus népszerűsítése és fellendítése, melynek feltétele egy minden igényt
kielégítő turisztikai központ létrehozása. Az épület a tervek szerint a Városháza melletti 111/1
hrsz-ú ingatlanon épülne meg, nyertes pályázat esetén a Sásd és Térsége Nonprofit Kft. az
ingatlanból 800 m2 nagyságú területet vásárolna meg 5.000 Ft/m2 egységáron.
A pályázat beadásához szükség van egy testületi határozatra, melyben kinyilvánítják a
szándékukat, hogy nyertes pályázat esetén értékesítik a fent nevezett ingatlanrészt a Kft.
részére. Úgy kerülne kialakításra az épület, hogy mindenféle piactéri rész, mosdó, WC benne
legyen, hogy később ott Piacteret tudnának működtetni. A vendégszoba is nagyon fontos
volna, mert ha valaki több napra jön a városba, akkor mindig gond az elhelyezés, vidéken kell
szállást bérelni. Az épület negyed része közvetve az önkormányzat tulajdona lenne.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy számára a legfontosabb az, hogy ez által felkerülne
Sásd a turisztikai térképre, hiszen ez egy nemzetközi pályázat, együttműködés, úgy hogy a
horvátok biztosan jönnének. A pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az még feltételes,
vagy nyer, vagy nem, viszont a beadásához építési engedély szintig el kell jutni, azt pedig
csak akkor tudják megszerezni, ha legalább előszerződés szinten van már erre a területre
ígérvény, hogy az övék lesz. Azt kérik a testülettől, hogy fogadja el, hogy a fenti m2 áron
hozzájárul, hogy nyertes pályázat esetén a területet megosztják az írásos előterjesztés szerint,
és hozzájárul, hogy a polgármester ilyen áron, fenti céllal előszerződést kössön. Nyertes
pályázat esetén természetesen a területre adás-vételi szerződést kell kötni, ha nyer a pályázat,
akkor már nem lehet visszalépni.
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki az előszerződés megkötésével egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
42/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete támogatja a Sásd és Térsége Nonprofit Kft-nek (7370
Sásd, Szent Imre u. 14.) a Magyarország-Horvátország IPA Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013. pályázati felhívás keretében benyújtandó
pályázatát.
A pályázati célok megvalósításának elősegítésére hozzájárul, hogy a tulajdonát képező
sásdi 111/1. hrsz-ú ingatlanból nyertes pályázat esetén 800 m2 területnagyságú építési
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terület önálló helyrajzi számként legyen kialakítva, és pályázó az így kialakított
területet megvegye.
A képviselőtestület a felajánlott vételárat elfogadja, és a telekmegosztást követően a
800 m2 beépítetlen területre a vételárat 4 millió forintban határozza meg. A
képviselőtestület felhatalmazza a polgármesterét, hogy a nevezett Kft-vel a tárgybani
ingatlanra ingatlan adás-vételi előszerződést kössön az itt meghatározott feltételekkel.
Nyertes pályázat esetén a képviselőtestület vállalja, hogy az előterjesztéshez becsatolt
telekalakítási vázrajz szerint a telekmegosztást végrehajtja, és végleges adás-vételi
szerződést köt.
Határidő:
Felelős:

2012. május 01.
Székely Szilárd polgármester

15.)Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület kérelme telephely bejegyzéshez
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester elmondta, kérdésként felmerült, hogy a Honismereti szakkör
és a helytörténeti kiállítás további működését hogyan tudnák finanszírozni. A Szigetvári
Kultúr és Zöld Zóna Egyesületnek van egy működtetett múzeuma, a Bohár András Magyar
Elektrográfiai Múzeum. A TÁMOP 3.2.13-12/1 valamint a 3.2.8.b.-12/1 pályázat támogatja,
hogy pályázzanak múzeumok kiállítás fenntartására. A sásdi helytörténeti kiállítás ezzel a
státusszal még nem rendelkezik, tehát nem tud pályázni. Ezen felül a DIGITÁR pályázatban
van 1,5 mFt. tartalék keret, amit az ESZA egyenlőre nem enged felhasználni, de
bútorvásárlásra fel tudnák használni. A kiállítás bútorait, amit a belső építész megtervezett,
megvehetnék belőle. Arra gondoltak, hogy azt vállalnák a pályázatban, és az ESZA erre
nyitott lenne, hogy nem a helytörténeti kiállítás megvalósítását biztosítják csak belőle, hanem
egy magasabb szintű kulturális intézményt, egy múzeumot is tudnak prezentálni, és a múzeum
számára telephelyet biztosítanak a későbbiekben, így két legyet ütnek egy csapásra:
A tartalék keret felszabadításához szükséges feltételt is biztosítani tudják a múzeum
telepítésével, illetve pályázati alanya lehet a múzeumon keresztül a honismereti szakkör.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, nem érti, hogy a szigetvári múzeumnak ebben mi
a jó?
Urvald Péter Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy azért, mert a pályázatnak van
olyan része, amihez két fél kell, és sok pályázatnál előny az, ha van egy együttműködő
partner.
Székely Szilárd polgármester elmondta, amikor a múzeum benyújtja majd a pályázatát,
akkor abban a költségvetésben Sásd forrást fog kapni a helytörténeti szakkör működtetésére
és a honismereti szakkör programjainak megvalósítására. Ugyan akkor a múzeum is lehív ez
által forrást, amiből gazdálkodik. Ez egy közös programban, amelyben mindkét fél forráshoz
jut, mindegyiknek előnyös. Sásd nem tud egyedül pályázni, a múzeum pedig többletforráshoz
jut. De a múzeum is csak úgy tud erre pályázni, ha van Sásdon bejelentett telephelye.
Pál Csaba képviselő szerint azt kell tisztázni, hogy a telephely bejegyzés engedélyezése
járhat- e valami veszéllyel?
Székely Szilárd polgármester elmondta, ez nem jár semmivel, az épület használat felett
továbbra is korlátlanul az önkormányzat rendelkezik.
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Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, ha jól látja, akkor nyertek arra pályázatot, hogy az
épületet felújítják, arra viszont nem, hogy működjön?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a működésére eddig nyertek, most jár le a két
év, innentől fenntartási időszak következik. Választhatnak, hogy a fenntartási időszakban
fűtik az épületet a saját költségükön, vagy bevonnak külső forrást, és akkor a Honismereti
Szakkörnek is lesz pénze programokra, több pénz lesz az épület fenntartására. Úgy gondolja,
hogy ennek a múzeumnak a programjaira legalább két pályázatot benyújtanak, komoly
források vannak rá.
Urvald Péter Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy lesz egy kezdő kiállításuk a
vasút villamosításának 100. évfordulója alkalmából, de ez egy mobil kiállítás lesz a Sásdi
Honismereti Szakkör anyagából.
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a DIGITÁR programnak van egy szakmai
programja, az pedig egy helyi múzeum kialakítása és üzemeltetése.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a helytörténeti kiállítást vállalták, és
vállalhatnak magasabb szintet! Azért vállalják, hogy megkapják a 1,5 mFt-ot, ami persze nem
biztos, az azonban biztos, hogy ha van egy múzeumuk ebben az épületben, akkor pályázat az
épület fizikai fenntartására és a programjaira is. Nem kötelező a múzeum ide hozatala. Előbbutóbb tudnak sásdi helytörténeti múzeumot is kialakítani, de ehhez kell pénz!
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy természetesen kár ezt a lehetőséget elmulasztani. A
jogi feltétel az lesz, hogy kell majd a múzeummal egy megállapodást kötni a testületnek, hogy
miként működik majd ez az egység.
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy
engedélyezzék a múzeum számára a telephely bejegyzést a Sásd, Dózsa u. 4. szám alatti
ingatlanra.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
43/2012.(IV.25.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy
a „Bohár András Magyar Elektrográfiai Múzeum”
(Szigetvár, József Attila u. 9) a 7370 Sásd,
Dózsa Gy. u. 4.szám alatti, Sásd Város Önkormányzata
tulajdonában lévő ingatlanon telephelyet létesítsen.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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Egyebek
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Márfi Béláné és Márfi Alexandra szociális
otthonba lettek szállítva, tehát a Temető utca 1-ben a szociális bérlakás megüresedett.
Közölte a testülettel, hogy május 11-13 között Sásdon lesz a Kőrösfői delegáció, jön a
polgármester, alpolgármester is. Minden képviselőt szeretettel vár, szombaton este a
Közösségi Ház udvarán főznek a vendégeknek. A sportcsarnokban kulturális és sport
műsorok lesznek, Este 9 órakor jótékonysági bált tartanak. A vasárnapi ebédet a tankonyhán
tartják, és a delegáció ez után indul haza Kőrösfőre.
A testvértelepülés a Vasvári napokra egy 25 fős delegációt várnak Sásdról, ebből 7
középiskolást és egy kísérőtanár lesz, őket egész hétre várják.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a lakosság jelezte felé, hogy nincsenek megelégedve
a DRV Zrt. számlázásával, sokan kaptak O forintos számlát.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, tud a problémáról és a DRV. Zrt. felé ezt
jelezte.
Pintér Gábor képviselő a hörnyéki iskolabusz járattal kapcsolatban elmondta, hogy még
tavaly beszéltek arról, hogy megszüntetik az ingyenes járatot és állítólag még mindig jár.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy pedig döntött a testület hogy ne legyen
ingyenes, fizessenek a szülők
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy szeptembertől kell majd fizetni.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy gond a városban élő két hajlaktalan. Egyikőjük, aki
meződi lakos, intézeti elhelyezési talán megoldódik hamarosan.
A másik hajléktalannak kapcsolatban az gond, hogy állítólag betegséget is terjeszt, nem
mernek már leülni a városlakók a padokra, mert hol az egyiken, hol a másikon ül,
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ÁNTSZ-el kell felvenni a kapcsolatot, hogy
mit tudnak tenni vele, ha fertőző betegséget terjeszt, nem lehet-e kiemelni a közösségből?

Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a
megjelenést és a testületi ülést bezárta,

Kmft.
Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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