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Székely Szilárd Sásd város polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, 
hogy sásdi testület 7 főből 5, a baranyaszentgyörgyi 5 képviselőből 3. felsőegerszegi 5 
képviselőből 5, a meződi 5 képviselőből 5, az oroszlói 5 képviselőből 3, a vargai 5 
képviselőből 5, a vázsnoki 5 képviselőből 3 fő jelen van, így a testületek határozatképesek.  
 
Megállapította, hogy a paléi 5 képviselőből 2 képviselő jelent meg, így a paléi 
képviselőtestület nem határozatképes, így a határozathozatalban nem vesz részt.  
 
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl még két napirendi pontot 
tárgyaljanak meg az együttes ülés keretében 2. és 3. napirendi pontként: 
 
2./ Sásdi ÁMK Óvoda pályázata 
3./ Csatlakozás a Bursa - Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj Pályázat 2013. évi fordulójához 
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  
Más napirendi javaslat nem hangzott el, a képviselőtestületek az írásban kiadott, szóban 
előterjesztett napirendi pontokat elfogadta.  
 
N a p ir e n d   t á r g y a l á  s a:  
 
1./ Közös fenntartású intézmények költségvetésének felülvizsgálata 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a változtatások lényege a 13. sz. 
mellékletben található. Több indok is volt, hogy miért kellett módosítani a költségvetést.  
A félévi beszámolót már ismerik, a korábban zárolt tételeket most kivették. Mindegyik 
település beadta az ÖNHIKI pályázatot. Az ÁMK-nál nagyon sok volt a bérjellegű kiigazítás. 
Nagyon sok olyan bérjellegű dolgot kellett kifizetni, amit év elején nem terveztek, de ezeket 
mind a közben tervezett előirányzat módosítások, megtakarítások ellensúlyozták. Az iskolánál 
is megjelentek a központi jellegű bérváltoztatások, bérkompenzáció, és ahol volt 
felmentésekre első kifizetés azoknak a bevételei is megérkeztek, tehát ezek egyensúlyos 
változtatásokat jelentettek. Az iskolánál 16 mFt. volt zárolva, ezt szinte teljes egészében ki 
lehetett venni a költségvetéséből, pontosan 15.320 eFt.-ot. Ugyanakkor a bevételeit meg 
lehetett növelni az intézménynek, és ez a bevétel növekedés okozta azt, hogy összességében 
91%-ra lehetett visszacsökkenteni az egy főre jutó különbözetet. Tervezték 94.807,- Ft. ra év 
elején és ebből 86.969,- Ft. maradt a tervezet szintjén.  



Ehhez szükséges az, hogy az ÁMK összes intézményénél a megléve összes előirányzatot év 
végéig ezen a szinten tartsák, illetve ha lehet, ez alatt legyenek, és fölé menni semmiképpen 
nem ajánlatos. A bérrel kapcsolatban elmondta, hogy az év elején tervezetthez képest most 
derült ki az iskolánál, hogy jubileumi jutalmakat kell kifizetni.  
 
Az óvodánál szintén van ilyen összetétel. Az év elején azt mondták, hogy 7742,- Ft. ez most 
kiderült, hogy 20 eFt-os szinten fog realizálódni. Itt is megjelent jubileumi jutalom, amit az 
intézménynél év elején nem sikerül tervezni, most kiderült, hogy itt is kell. Erről nem csak az 
intézmény tehet, hanem sok esetben a dolgozó általi adatközlések is pontatlanok. Az óvodánál 
közös testületi döntés hatására az álláshelyeket megemelték 2 fővel és az emelkedésnek ez a 
legjellemzőbb oka. Ha 1,1 mFt. többletbért szembe állítják a jubileumi jutalom 700.000 
forintjával.  
 
Az ÁMK igazgatás nál az egy főre jutó különbözet 62.055 Ft-ról 62.842 Ft-ra emelkedett.  Az 
1.823 eFt bérnövekedésből 600 eFt. a jubileumi jutalom, 480 eFt. pedig a központi kereset-
kiegészítés hatása. A zárolt tételek korrekciója 3.020 eFt.  
 
A zeneiskolánál az egy főre jutó különbözet mértéke csökkent, 77.391 Ft-ra 78.791 Ft-ról. 
Ennél az intézménynél jelentős változás nem történt.  
 
A Polgármesteri Hivatalnál zárolt tételként tervezett kiadások lettek kivéve a költségvetésből 
12,5 mFt. értékben. A bérmódosítások miatt csökkent a finanszírozandó közös költség 
összege. Jelentős, hogy a dologi kiadásoknál 1,8 mFt-al meg lehetett emelni a karbantartási 
összeget, amit a bevételeknél 2,9 mFt-os rendkívül9i bevétel ellensúlyozott. A testületi döntés 
értelmében a maradványt a hivatal portaszolgálatára fordítják. A hivatalnál összességében 850 
eFt-al kevesebb összeget kellett átadni.  
A fonyódligeti üdülő esetében nincsen még meg minden adat, ezért nem szerepel a 
beszámolóban. 
Kérte a testületek, hogy ha van kérdésük tegyék fel, illetve kérte, hogy közös intézmények 
költségvetésének módosítását támogassák.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte a 
képviselőtestületeket, hogy szavazzanak.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
86/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint az ÁMK és 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének módosítását elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
 



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

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestületének  
52/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Baranyaszentgyörgy  Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, 
jegyzőkönyv mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint.  
az ÁMK és Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének módosítását 
elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Virág Anett polgármester 

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

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
32/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint az ÁMK és 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének módosítását elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

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

Meződ Község Képviselőtestületének  
27/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Meződ Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint az ÁMK és 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének módosítását elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

 
 
 



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

Oroszló Község Képviselőtestületének  
42/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Oroszló Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint az ÁMK  
2012. évi költségvetésének módosítását elfogadta.  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

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

Varga  Község Képviselőtestületének  
44/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Varga Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint az ÁMK és 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének módosítását elfogadta.  
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

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

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
40/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt előterjesztés és mellékletei szerint az ÁMK és 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetésének módosítását elfogadta.  
 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
 



2./ Sásdi ÁMK Óvoda pályázata 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
A polgármester elmondta, hogy Gálné Banizs Gabriella óvodavezető megkereste egy olyan 
pályázati felhívással, amely egyedülálló az elmúlt időszakban és egy súlyos hiányosságukat 
tudná pótolni. DDOP 3.1.2-12. azonosítószám alatt megjelent egy olyan pályázat, mint 
amelyből az elmúlt ciklus alatt az iskolát teljesen, az óvodában pedig egy kisebb felújítást 
hajthattak végre. A pályázatból meg lehet valósítani egy foglalkoztató szoba kialakítását 50 
m2-en, ezen felül az óvoda teljes hőtechnikai korszerűsítését a fűtéstől a külső burkolatig. 
Ezen kívül megvalósítható belőle a konyha felújítása, ami nem valósult meg az elmúlt 
fejlesztési időszakban, illetve az erősáramú hálózat felülvizsgálata, felújítása, és az 
ivóvízcsövek esetleges cseréje.  
Szeretné, ha megvizsgálnák a pályázat benyújtásának a lehetőségét, ugyan is a pályázat nem 
jár semmilyen önerővel és kérhetnek utófinanszírozást. 100%-ban támogatják a pályázatot, és 
a pénzfolyam sem fut át az önkormányzatok költségvetésén, hanem egyből a kivitelezőt 
finanszíroznák. Azért lenne fontos eldönteni, hogy beadják-e a pályázatot, mert ki kell 
mutatni az óvodában a létszámbővülést, ezt csak úgy tudják megtenni, hogy ha a tavalyi évre 
vonatkoztatják az induló létszámot, azaz október 15-ig ezt meg kell tenni, mert utána az idei 
létszámmal él az óvoda és megvalósult az emelés. Nem tudják, hogy a következő évben több 
gyerek lesz-e. Az óvoda régi felújítási terveit elővették, és megnézték, hogy melyek azok a 
munkálatok, amelyek ebből nem valósultak meg. Ezt annak az apropóján mondja, hogy 
várhatóan a köznevelési törvény értelmében az óvodát a következő évtől az önkormányzatnak 
kell működtetni és fenntartani. Felmerült benne a gondolat, hogy ha egy 558 m2-es épületet le 
tudnának hőszigetelni, és ezt egy pályázatból finanszírozni tudnák, át tudnák úgy alakítani a 
fűtést, hogy ne csak gáz, hanem fafűtés is legyen, akkor lehet, hogy az óvoda magas 
százalékos kimutatási költsége jóval alacsony költséggel működtethető volna. A pályázat 
előkészítésére október 15-ig van lehetőség. Most nem kell benyújtani semmi különösebb 
dokumentációt, hanem csak egy pályázati adatlapot és költségvetést. Az előző pályázatban 
készült egy előzetes kalkuláció, amit a II. fordulóban nem nyújtottak be, kb. 40 mFt.-ról. Ez 
még egy 2010-es kalkuláció volt, ami most kb.50-60 mFt-ra becsülhető. A korábbi 
pályázatból megvalósították a mosdók és a folyosó hidegburkolását, valamint az étkező felől a 
nagy nyílászárók cseréjét, még korábban pedig kicserélték a nyílászárókat hőszigeteltre. 
Viszont a tető beázik és nem hőszigetelt, az oldalfalak nem hőszigeteltek. Amióta megtörtént 
a felújítást 3 csőtörés volt, egy szennyvízdugulás, a fűtéskorszerűsítésre pedig szükség lenne. 
 
Hétfőn érkezik egy műszaki szakember, aki megvizsgálja és aktualizálja azt a felújítási 
szükségletmennyiséget, ami az épületet terheli. Van egy pályázati dokumentáció 2007-ből, 
ami egy előzetes tanulmány, és ami a II. fordulós pályázatba már nem került be teljesen, mert 
a pénzmennyiség nem lett volna elég rá. Annyit látnak, hogy a felújítási lehetőség azért 
kedvező, mert a fenntartó önkormányzatokat szinte semmilyen szinten nem terheli meg 
anyagilag. Elismertethető benne a projekt közbeszerzési szakértői költsége, a műszaki ellenőr 
a tervezés, a menedzser költsége. 
A foglalkoztató szoba létesítésével kapcsolatban elmondta, hogy az óvoda területén van egy 
üres telek, ahová ezt az épületet fel lehetne építeni. A felújításokra négyzetméterenként 160 
eFt. számolható el az új létesítésre 280 eFt, ezek bruttó számok, de úgy gondolják, hogy ebbe 
beleférnek. Az óvodavezető nagyon szeretné, ha a pályázati pénzből a kapukat is 
megcsinálnák rendes szabványkapukra, hogy ne tudjanak a gyerekek kiszökni. Az óvoda 
kerítése is egy kb. 30 éves drótkerítés, azt is ki lehetne cserélni. A pályázat egy fordulós. 
 
Pintér Gábor képviselő szerint talán még a beléptető rendszer is beleférne.  



 
Kérte, hogy akinek kérdése van a pályázattal kapcsolatban, az tegye fel. 
 
Mivel kérdés, nem hangzott el, kérte, hogy aki a pályázat benyújtásával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
87/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy pályázatot nyújt be a  
Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodája felújítására a  
Dél-Dunántúli Operatív Program keretében kiírt DDOP-3-1.2-12.  
azonosító számú, „Nevelési intézmények fejlesztés” címen.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

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

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének  
33/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 

Felsőegerszeg Község Képviselőtestülete, mint az óvoda és bölcsőde 
tulajdonostárs és fenntartó önkormányzata a Sásdi Általános Művelődési 
Központ Óvodája felújítására a DDOP-3.1.2-12. azonosító számú, „Nevelési 
intézmények fejlesztés” című pályázat beadásához hozzájárul és támogatja, 
hogy Sásd Város Önkormányzata a pályázatot benyújtsa.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Papp Magdolna polgármester 

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

Meződ Község Képviselőtestületének  
28/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Meződ Község Képviselőtestülete, mint az óvoda és bölcsőde 



tulajdonostárs és fenntartó önkormányzata a Sásdi Általános Művelődési 
Központ Óvodája felújítására a DDOP-3.1.2-12. azonosító számú, „Nevelési 
intézmények fejlesztés” című pályázat beadásához hozzájárul és támogatja, 
hogy Sásd Város Önkormányzata a pályázatot benyújtsa 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

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

Oroszló Község Képviselőtestületének  
43/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Oroszló Község Képviselőtestülete, mint az óvoda és bölcsőde 
tulajdonostárs és fenntartó önkormányzata a Sásdi Általános Művelődési 
Központ Óvodája felújítására a DDOP-3.1.2-12 azonosító számú, „Nevelési 
intézmények fejlesztés” című pályázat beadásához hozzájárul és támogatja, 
hogy Sásd Város Önkormányzata a pályázatot benyújtsa 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Kázmér Miklósné polgármester 

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

Varga  Község Képviselőtestületének  
45/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Varga Község Képviselőtestülete,mint az óvoda és bölcsőde 
tulajdonostárs és fenntartó önkormányzata a Sásdi Általános Művelődési 
Központ Óvodája felújítására a DDOP-3.1.2-12. azonosító számú, „Nevelési 
intézmények fejlesztés” című pályázat beadásához hozzájárul és támogatja, 
hogy Sásd Város Önkormányzata a pályázatot benyújtsa 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

 
 



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

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
41/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete, mint az óvoda és bölcsőde 
tulajdonostárs és fenntartó önkormányzata a Sásdi Általános Művelődési 
Központ Óvodája felújítására a DDOP-3.1.2-12. azonosító számú, „Nevelési 
intézmények fejlesztés” című pályázat beadásához hozzájárul és támogatja, 
hogy Sásd Város Önkormányzata a pályázatot benyújtsa 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
3./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Szociális Ösztöndíj Pályázathoz 
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy most készülnek a pályázati kiírások, de előzetesen 
olyan információi vannak, hogy október 15-ig lehet a testületeknek csatlakozni. Azt kéri, 
hogy azok a testületek, akik részt szoktak venni a pályázatban, és jövőre is szeretnének részt 
venni, azok már most hozzák meg a csatlakozási döntésüket, és hozzon olyan döntést, hogy az 
ez évi előirányzatnak megfelelő összeget tervez a 2013. évi költségvetésében.  
Valószínűleg a tavalyi évi feltételekkel fog indulni a pályázat. A tavalyi évben Sásd, Meződ 
és Vázsnok községek csatlakoztak.  
 
Márhoffer Tibor  Varga Község polgármestere jelezte, hogy ebben az évben ők is 
csatlakoznak a kiíráshoz.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte a képviselőtestületeket, hogy szavazzanak:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
88/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete. úgy határozott, hogy csatlakozik  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi 
fordulójához  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

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



Meződ Község Képviselőtestületének  
29/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 

Meződ Község Képviselőtestülete. úgy határozott, hogy csatlakozik  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi 
fordulójához  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Merk Zsolt polgármester 

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

Varga  Község Képviselőtestületének  
46/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 

Varga Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy csatlakozik  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi 
fordulójához  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Márhoffer Tibor polgármester 

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

Vázsnok Község Képviselőtestületének  
42/2012.(IX.27.) KTH- számú 

határozata 
 

Vázsnok Község Képviselőtestülete úgy határozott, hogy csatlakozik  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2013. évi 
fordulójához  

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Fazekas Tibor polgármester 

 
4./Jegyzői tájékoztató a járási hivatal kialakításáról 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem csak a járásokról, hanem a közös hivatalok 
létrehozásáról is tájékoztatni szeretné a képviselőtestületeket, ugyan hamarosan fel kell állni 
mindkét szervezetnek. Döntés született arról, hogy Hegyháti járás alakul, a járási székhely 
Sásd. Megkezdődtek a járási hivatal kialakítási, előkészítési munkálatai. Ez tulajdonosként a 
társult önkormányzatokat semmilyen szinten nem érinti csak Sásdot, mivel ez az épület 1/1-
ben Sásd tulajdona, viszont a jövőben létrehozandó hivatal működését alapvetően érinteni 
fogja. Végérvényesen eldőlt, hogy hol fog működni a járási hivatal, és milyen helyiségeket 
fog használni. A földszint teljes egészében a járásé lesz. A Díszterem átmenetileg többcélú 



helyiségként fog funkcionálni, azonban jövő év októberétől, amikor a kormányablakok is 
elindulnak, valószínű, hogy itt lesz a kormányablak, és nem lesz Díszterem. Addig is erősen 
korlátozott lesz a használata, tekintettel arra, hogy a konyhából is iroda lesz, és az utolsó, 
jelenleg informatikusi irodában is köztisztviselők fognak ülni, tehát ügyfelek fognak jönni-
menni. Ez azt jelenti, hogy itt rendezvényeket tartani csak délután 5 óra után lehet. Az egész 
földszint a járásé lesz, e mellett az emeleten a Gyámhivatal is bővül, és a jelenlegi Adó 
irodában 4 gyámügyes fog dolgozni. A földszintről az emeletre költözik az aljegyző, a két 
igazgatási előadó, továbbá a személyzeti ügyintéző, mert az ő irodáját is át kell adni. E mellett 
meg van már, hogy a járási hivatalban hányan fognak dolgozni, ez vezetővel és vezető 
helyettessel együtt 25 fő, 1 fő, aki már itt van. Mágocson 2 fős kirendeltség fog működni. 11 
sásdi álláshely fog átmenni a sásdi hivatalból a járási hivatalba, a dolgozók nagy részét át 
veszik, sajnos azonban vannak olyan kollégák, akiknek a végzettségét nem fogadták el, ott 
üres álláshelyként viszik el az álláshelyet, és január 1-től erre a sásdi hivatal támogatást már 
nem fog kapni. Az üres álláshelyre majd a megalakuló vezetés eldönti, hogy kit vesz fel.  
A helységek mellé a bútorzatot is viszik, tehát azok a kollégák, akik a járáshoz kerülnek, azok 
a jelenlegi irodájukból viszik a bútort, számítógépet is. Kedden volt itt egy informatikai 
csoport a Kormányhivataltól és már lefoglalták azt a 11 gépet ami a státusszal együtt a 
járáshoz kerül. Ez azért van, mert a járási hivatalok létrehozására külön központi támogatás 
nincs, ezt az önkormányzatoktól veszik át. A fennmaradó 14 álláshelynél a járás többi 
önkormányzatától fogják a bútorokat összeszedni. Ami nagy probléma, az az irattár, hiszen 
azt is kétfelé kell különíteni, de jelenleg a hivatali irattárnak sincs meg a helye. A pénzügyi 
irodavezetőt által említett többletbevételből egy hivatali portaszolgálatot már véglegessé 
tudtak tenni. Két megállapodást kell majd a Polgármester Úrnak aláírnia, az egyiket október 
végéig a helységekre, a másikat pedig majd az üzemeltetési költségek viselésében, és az 
eszközhasználatra. Annyi a jó hír, hogy amit majd a járás használ, közműköltségeket, azokat 
fizetni fogják, tehát az épület működési költsége kb. meg fog feleződni. A portás közös 
alkalmazásban szeretnék foglalkoztatni, de ez még csak egy szándék. A rossz hír az, hogy a 
DRV. jelenlegi ügyfélszolgálatát itt a hivatalban meg kell szüntetni, mert az egy közös 
használatú pénztárhelyiség lesz. A másik változás az, hogy a szakigazgatási szervek mégsem 
települnek ide, és ezért férnek csak el a Városházán. A szakigazgatási szervek közül egyedül 
csak a Gyámhivatal jön. A jövő év októberében felálló kormányablakokon keresztül tudnak 
majd az ügyfelek a szakigazgatási szervekkel kapcsolatot felvenni és ügyeket intézni. Tehát 
nem a polgár utazik, hanem az ügy, de annak megfelelő informatikai hátteret kell kiépíteni. A 
járási hivatalvezető személyéről még semmilyen információval nem rendelkeznek.  
A közös hivatalokkal kapcsolatban elmondta, hogy a képviselőtestületeknek már dönteni 
kellett a csatlakozási szándékukról, Sásd pedig kinyilvánította, hogy aki jönni szeretne, és 
nem kér lehetetlent, azt fogadja. A szomszédos településeket, aki határos Sásddal, eleve 
fogadni kell. Gödre nehéz helyzetbe került, úgy néz ki, hogy egyedül maradnak, velük 
egyeztetni kell arról, hogy tudják esetleg ott is ezt a fajta szolgáltatást Sásdról ellátni. 
Megjelent a feladatfinanszírozásnak a fő keretszáma, a költségvetési törvény tervezet már 
hozzáférhető, és annak a módosítása, ami nem tudják, hogy törvény lesz-e. Ebben viszont 
megjelentek a közös hivatalokra vonatkozó létszámok. Nem normatív támogatást ad tehát a 
hivatalra, hanem megmondja, hogy hány főt lehet foglalkoztatni. Amit azon felül akar, azt a 
saját bevételei terhére teheti az önkormányzat, de nem nagyon lesz ilyenre lehetőség. Az 
állam odaadja feladatfinanszírozásra a pénzt, de kb. a helyi adóbevételnek 1/3-ád beszámítja, 
és annyival csökkenti ezt a támogatást. Semmivel sem lesz jobb tehát a helyzet, csak 
kiszámíthatóbb, mert ez egy elkülönített számlára fog kerülni az Államkincstáron keresztül, 
ez fölött a jegyző rendelkezik és ő is felel érte.  
A testületnek van egy dolga, hogy megmondja, hogy az a költségvetési bevétel, amit erre a 
célra adnak, abból hány embert kíván foglalkoztatni és mennyi lesz a dologi kiadás. Ez nem 



lesz egy könnyű dolog, sok mindentől fog függeni, például, hogy hányan lesznek, jön-e 
Gödre, stb. stb.  
Az önkormányzati nyilatkozatokat összesíti a Kormányhivatal, megnézi, hogy vannak 
átfedések. Mindszentgodisa Szágy, Tormás, Baranyajenő településekkel akar közös hivatalt, 
ezért van baj Gödrében. Az a gond, hogy alacsony a lakosságszám a környező településeken. 
Ha viszont azt nem hagyja jóvá a Kormányhivatal egyesek szándékát, akkor érdekes dolog 
lesz, mert ha Gödre felé tolja ezeket a falvakat. akkor még más felállás is lehet, és 
Mindszentgodisa lesz bajban, és a sásdi hivatal 10 településsel lesz egy hivatal és nem 
nyolccal. Mindszentgodisával ugyanis Sásd határos, és nem mondhatja azt, hogy nem 
fogadják őket. Van egy nagyon fontos kérdés, mi lesz a hivatali dolgozókkal, illetve milyen 
jogi státuszba kerülnek? December 31-el a törvény erejénél fogva minden hivatalt meg kell 
szüntetni, viszont szerencsére a Belügyminisztérium meghallotta azokat a szakmai érveket, 
amelyek az átmeneti időszakban különböző zavarokat okozhatnak, és elkészült már egy 
úgynevezett salátatörvény tervezet, aminek az a lényege a dolgozók szempontjából, hogy 
jogutódlással jönnek létre az új szervek, és a dolgozóknak folyamatos lesz a munkaviszonya. 
Azonban nem biztos, hogy mindenkit alkalmazni lehet! Ez majd a sásdi testület dolga lesz, 
amikor a közös hivatal költségvetését, a többieket is bevonva, megalkotják. Ez a fajta 
finanszírozás, ami most van, meg fog szűnni január 1-től, nem kell hozzájárulást fizetni 
senkinek, Ezt majd az állam finanszírozza, és a törvény is azt mondja ebben az esetben. A 
falvak költsége drasztikusan csökkenni fog jövőre, de a feladatok is elmennek. Továbbra is 
nagy kérdés, hogy a 27 önkormányzat mit fog tenni a kistérségi társulásával, mert minden 
fajta állami támogatást megszüntetnek az új törvények, a mostani finanszírozás ott is 
megszűnik. Alapvetően az oktatási feladatok finanszírozására volt ez kitalálva, de úgy néz ki, 
mivel Sásdnak nincs más lehetősége, január 1-től a köznevelési intézmények át fognak kerülni 
az állami fenntartásba és üzemeltetésbe. Nem visznek tulajdonjogot, csak használati jogot, 
mint a járás hivatalnál. A tulajdonos önkormányzatoknak Sásd kivételével január 1-ől 
semmilyen feladata az ÁMK működésében nem lesz, csak abban az esetben, ha valamilyen 
értéknövelő beruházás, felújítás lesz, mert akkor mint tulajdonosok lépnek be a Ptk. szerint. 
Nem adnak költségvetési forrást. Sásdnál viszont fennállhat az, hogy többlet kiegészítő 
támogatást kér az állam az intézmények működtetéséhez. Január 1-el lép hatályba az új 
önkormányzati törvény, pld. az óvodai ellátás az önkormányzati feladat, és nem a tulajdonos 
önkormányzatoknak lesz ez feladata, hanem kimondottak a székhelytelepülésé, tehát Sásdnak 
lesz ez faladat, a többiek ez alól mentesülnek. Igaz, hogy normatívát sem kapnak a gyerekek 
után, ezt azért hozzá kell tenni! Nem kell nekik semmit átadni, mert meg sem kapják.  
Mivel Sásdon ÁMK van, nem lehet feldarabolni semmilyen szinten ezt a nagy intézményt kis 
intézményegységekre, át kell, hogy menjen az állam fenntartásába az egész ÁMK. Azért nem 
lehet feldarabolni, mert az EU-s támogatással megvalósuló programok, és az ÁMK része 
ennek a programnak, ehhez még egy pár évig nem lehet hozzányúlni, így kell működnie, és 
ezt az államnak is tiszteletbe kell tartania. Ezért valószínű, hogy az óvodai ellátás 
finanszírozására, mivel Sásd fogja megkapni a pénzt, ezt át kell majd adnia az államnak és 
majd az állam eldönti, hogy ez a pénz elég-e nekik, és ha nem, akkor majd kérni fog.  
Nem lesz könnyű helyzetben Sásd továbbra sem.  
Ezen felül a köznevelési törvény értelmében alapvető feladatokhoz tartozik nem csak az 
iskolai oktatás, hanem a zeneiskolai oktatás is, ezek eleve állami dolgok, a középiskolai 
oktatás szintén. A lényeg az, hogy a falvak mentesülnek ez alól a kötelezettség alól december 
31-el, de pénzt sem fognak kapni. Ha belép bármilyen többletfizetési kötelezettség, az csak 
önkéntes alapon lehet, illetve ha az ingatlanoknál valamilyen fejlesztési beruházás akarnak 
csinálni, mint tulajdonosok, a falvaknak más szerepük itt nem lesz, Sásddal fognak 
megállapodást kötni majd, nem a tulajdonosokkal, ha feláll a megyei oktatási hivatal.  



Szeptember 30-ig meghirdették az álláshelyeket a tankerületi, megyei igazgatókra. Nem lesz a 
járási hivatal része, külön a minisztérium alá rendelten megyei szinten épülnek ki. Az oktatás 
nem képezi a járási hivatali feladatokat, mert a járás államigazgatási hatósági ügyekben fog 
eljárni, és csak ebben.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azon megütközött, hogy az állam az 
intézmények működtetéséhez kérhet tőlük hozzájárulást, ez nagyon érdekes. Mert ha kér 
pénzt, és az önkormányzatnak nincs egy fillérje sem, mert feladatfinanszírozás van, akkor mi 
fog történni?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint megállapodást fog kötni a sásdi önkormányzat az állammal 
az intézmények átadását megelőzően és ezeket a kérdéseket valószínűleg ott fogják majd 
leírni és tisztázni.  
 
Székely Szilárd polgármester szerint erre mindenképpen szükség van, hiszen egy oktatási 
intézmény bármennyi pénzt fel tud szippantani, hiszen döntenek egy feladat ellátásáról és már 
is fizetni kell érte. Meg kell jelölni a forrásokat, hogy miből adjanak, mert pillanatnyilag Sásd 
nem az a település, akitől csak úgy pénzt el lehet venni, ide lassan csak hozni lehet!  
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
képviselőtestületek megjelentését és az együttes testületi ülést bezárta.  
 
 
 

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

Magyarhertelend, Bodolyabér, Oroszló 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
J e g y z ő k ö n y v : 
 
Folytatólagosan felvéve Sásd Város, Képviselőtestületeinek 2012. szeptember 27.-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, , Pintér Gábor képviselők, Dr. 

Kajdon Béla jegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol: : Hausmann Mária, Pál Csaba képviselő  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy 6-os napirendi pontként tárgyalják meg a 
Zeneiskola zongoratanár álláshely betöltését, illetve 12-es napirendi pontként a Hozzájárulás a 
Sásd és Térsége Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásához. 
A képviselőtestület a javasolt napirendi pontokat elfogadta.  
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 
 
5./Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy két per eredményesen lezárult. Az 
Államkincstárnak a középiskolával szemben folytatott perében Dr. Kajdon Béla jegyző 
képviselte az iskolát, a pert megnyerték, jár a 100.000 Ft-os normatíva az iskolának.  
A Pécsi Vízmű is keresetet nyújtott be az önkormányzat ellen a birtokbevételi eljárás, illetve a 
jegyzői határozat miatt. A bíróság a Pécsi Vízmű keresetét nem találta megalapozottnak és 
elutasította, és ilyen jellegű keresetet már nem nyújthat be. A döntést a vízmű vitathatja, mivel 
még nem jogerős.  
 
Megtekintette a Honismereti szakkör részére felújított Dózsa u. 4. szám alatti épületet, és a 
városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjével megbeszélték, hogy kívülről még rendbe kell tenni az 
épületet. Annak idején megbeszélték, hogy amikor alvállalkozóként dolgoztak az épületben, 
takarítsanak meg annyi pénzt, hogy kívül is rendbe tudják tenni egy homlokzatfestéssel. Ezzel 
még adósok maradtak, így megjelölt számukra egy határidőt, hogy október 20-ra kell készen 
lenni. Az ügyvezető ezt a határidőt elfogadta. A színnel kapcsolatban annyit kért, hogy 
hasonló, múzeum-sárga legyen, mint az Ifi centrum színe. Ha valakinek más javaslata van, az 
most még megteheti.  
 
Urvald Péter Honismereti Szakkör vezető azt javasolta, mivel a város színe zöld, legyen 
zöld színű az épület is, ha megoldható.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy belül az épület elkészült és alkalmas arra, 
hogy megnyíljon. A bútorokkal kapcsolatban van még néhány cégnek adóssága, ennek utána 
fog járni.  



 
Az önkormányzat pénzügyi helyzete sajnos ebben a hónapban sem javult, a jó hír, hogy 
megérkezett a fizetésekre a normatíva és tartalékoltak rá. Jól tették, hogy tartalékoltak, mert 
ebben a hónapban a bérek 15 mFt.-al vannak terhelve, az állam ezzel szemben 10 mFt-ot 
küldött, tehát még a bérekre sem lenne elég a pénz, de megoldották, és október 1-én utalják a 
munkabéreket. 
 
Elmondta, hogy az adófizetési morál nagyon gyenge volt, úgy gondolja, hogy ez a válságnak  
tudható be mind a vállalkozók, mind a lakosság esetében. Lehet, hogy sokkal sürgetőbben kell 
majd a nem fizetők ellen lépéseket tenni a tartozások behajtására  
 
Az önkormányzat felé tartozó települések közül 6 település esetében kibocsátották a fizetési 
meghagyást. Egy település, Baranyajenő jelezte, hogy biztosan fizetni fog, ennek érdekében 
meg is hirdette az ingatlanit értékesítésre. Az ingatlan piacképes, nagy területű termőföld. 
Mivel termőföldről van szó, ezért a Nemzeti Földalapnak véleményezni kell, ezért egy kicsit 
hosszabb lesz az eljárás, de ha eladják, akkor egy összegben kifizetik a 10 mFt-os 
tartozásukat.  
 
A kistérségi társulás is ülésezett a mai napon. Az új önkormányzati törvény fogja rendezni a 
sorsukat, a jelenlegi formában nem fognak tovább működni, át kell alakulniuk más 
önkormányzati társulássá. Az ESZA Kft. nem engedi meg, hogy a kistérségi társulások 
megszűnjenek, ugyanis jelentős pályázati alanyok. Jelenleg is a Sásdi kistérségben fél 
milliárdos pályázat folyik, és több mint 200 millió forintra nyújtottak be pályázatot az elmúlt 
hónapokban. Ennek megfelelően a pályázatok menedzselésén fognak dolgozni emberek. A 
futó feladatokat, a munkaszervezet feladatait viszont az új önkormányzati törvény a 
járásszékhely polgármesteri hivatala feladatának jelöli ki, azaz át kell venniük onnan 
feladatokat majd. A hivatal létszámát az új költségvetési törvény, mutatókkal és képlettel 
határozta meg, ezzel kiszámolták, hogy 19,5-20,5 között várható a hivatal létszáma. Ebbe bele 
kell számolni mindent, pld. hogy a belső ellenőrzés kötelező feladat lesz, tehát nagyon 
szűkösen állnak a létszámgazdálkodással.  
A kistérségi társulás megvizsgálta az átalakulás lehetőségét, létrehozta a Sásd és Térsége 
Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Nonprofit Kft-t. Jelenleg folyik annak a kimunkálása, 
hogy mely társulási vagyon kerüljön ehhez a Kft-hez. A Sásd ás Térsége Nonprofit Kft. 
megkezdte a működési engedélye iránti kérelmet az illetékes szakhatóságoknál, ez több 
hónapot vesz igénybe. A vagyonnak bizonyos részéről már tudtak gondoskodni, érintette ez a 
mozgókönyvtári vagyont és a kistérségi buszokat. A mozgókönyvtári vagyonnak jelentős 
része a településeket illeti. Egy jogszabály lehetővé teszi, hogy azon vagyontárgyakat, 
amelyek jelenleg a társulás vagyonába tartoznak, és később önkormányzatokhoz kerülnének 
átadásra, és mind az átadó, mind az átvevő közfeladatokat kíván vele ellátni térítés és egyéb 
anyagi teher nélkül átadható legyen. Amennyiben a sásdi önkormányzat vállalja, úgy a 
kistérségi társulás felajánlotta, hogy átadja a mozgókönyvtári vagyont, illetve azt, amit Sásd 
tulajdonol, illetve a mozgókönyvtári buszt, és a kistérségi közösségi buszt, amit jelenleg is az 
önkormányzat üzemeltet, de egyik sem volt az önkormányzat tulajdonában. A többi vagyon 
illetően könyvvizsgálói és NAV állásfoglalásra várnak, hogy hogyan vihető át egy nonprofit 
kft-be. A települések abban egyetértettek, hogy a továbbiakban ezeknek a cégeknek a 
működtetésére pénzt nem tudnak fordítani, ezeknek a cégeknek meg kell állniuk a saját 
lábukon, pályázati forrásból, egyéb bevételből, intézményi működtetésből fakadóan.  
 
A járásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a köznevelési törvény már mindenki előtt ismert. 
ugyan akkor a járási tankerületek részéről semmilyen megkeresés a Kormányhivatal részéről 



nem történt. Fontosnak tartja, hogy az oktatási intézmények állami működtetésére 
vonatkozóan milyen átadás-átvételi eljárás elé néznek, azok hogyan fognak működni, az 
önkormányzatoknak, mint intézményfenntartónak vannak-e ezzel kapcsolatban feladatai. 
Fontos, hogy milyen stratégiát alakítsanak ki a létszámgazdálkodás területén. A köznevelési 
törvénynek megfelelő létszámot kívánja e az állam fenntartani és azt finanszírozza vagy nem, 
ezek nyitott kérdések  Az intézményvezetők ezt naponta kérdezik, mert ők sem rendelkeznek 
pontos útmutatással ezzel kapcsolatban. Ha kell, akár az utolsó pillanatokban is a 
testületeknek kell erre vonatkozóan döntéseket hozni, hogy az oktatási intézmények minél 
magasabb szakmai színvonalon tudjanak működni. Ebben partnernek kell lenni, úgy ahogy a 
járási hivatal kialakításában is partnerek lesznek.  
 
A Bor és pite fesztiválra a múlt hét végén került sor a városban, és nagyon sokan részt vettek 
rajta, és a városban élőktől csupa pozitív visszhangot hallott a rendezvény megszervezetését 
és lefolyását illetően. Ez úton megköszönte mind a Művelődési Központ és Könyvtár, mind az 
önkormányzat részéről Rabb Győzőné alpolgármesternek, és mindazoknak, akik részt vettek a 
rendezvény lebonyolításában. Köszöni a civil szervezeteknek, külön a Pon Sociorum 
Egyesület tagságának is, hogy munkájukkal hozzájárultak a rendezvény zökkenőmentes és 
magas színvonalú lebonyolításához. A lakosság részéről olyan visszajelzés is jött, hogy több 
ilyen rendezvény is tarthatnának!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az ÖNHIKI II. fordulójára beadták a pályázatot, már 
a hiánypótláson is túl vannak, úgy tudja, hogy október végével várható döntés, és akkor pénz 
is jönne. Nem lesz már III. forduló. Beadták az önerős pályázatot a KEOP pályázathoz. Ennek 
az a lényege, hogy 100% állami támogatásból valósuljon meg a beruházás, és ezt nem is 
tervezték másként, Még nincs döntés benne, október 15-ig lehet a pályázatokat beadni. Az 
ütemezésben késedelembe estek a kivitelezéshez szükséges közbeszerzési kiírást a mai napig 
nem tudták elkészíteni, holott lassan már meg kellett volna jelentetni az eredeti ütemtervük 
szerint. Sajnos a Kristály Kft-vel már majdnem jogi útra terelték a vitájukat. A mai nappal a 
hiányzó tenderterveket is meghozták. Ezt még a szakértőnek meg kell nézni, és utána jöhet a 
kiírás. Nem behozhatatlan a lemaradás, nagy baj nincs, de azért már dolgozni kellene rajta.  
 
Elmondta, hogy sikerült az Eon-nal megállapodni. Befizették a tartozás 30%-át, ez majdnem 4 
mFt. volt, ennek hatására a már kikapcsolt villanyt visszakapcsolták mindenhol. Viszont a gáz 
az nem ilyen egyszerű! Engedélyeztetni mégsem kell, a múltkor még így tájékoztatta a 
testületet. Rugalmasabbak lettek, most, hogy egy kis pénzt is láttak, ettől függetlenül sajnos 
sorba kell állniuk az óraigénylésnél. Azt mondták, hogy néhány hét alatt visszakötik, van rá 
remény, hogy mire hideg lesz, addigra fűtés is lesz. Innentől viszont fizetni kell minden 
hónapban, mert ha felrúgják a megállapodást, akkor jönnek és mindent lekötnek, tartani kell 
tehát a fizetési határidőket.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy havi 1,9 mFt-ot fizetnek 3 hónapon keresztül.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a hátralékok behajtásával kapcsolatban elmondta, hogy a Halmos 
Ügyvédi Iroda kiküldte a felszólításokat, és az önkormányzatok reagáltak is rá, ma jön levél 
Tormásról és Szágyról. Szinte biztos, hogy lesznek perek, úgy látja a reakciókból. Tormás 
párszázezer forinttal kezdett fizetgetni, 400.000 Ft-ot fizetett ki a 3 mFt.-ból. Baranyajenő 
lesz az áttörés, aki a termőföldjét értékesíti azért, hogy fizetni tudjon Sásdnak.  
Az adókkal kapcsolatba elmondta, hogy október 15-ig várnak a pénzekre, és aztán számon 
kérik mindenkitől, hogy hol a pénz!  



Elmondta, hogy az a ceglédi vállalkozó, aki az ipari parkban 6 mFt-ért területet vásárolt az 
önkormányzattól, és aki miatt módosítani kellett a Rendezési tervet, meghalt, viszont el van 
zálogosítva a terület, és új tulajdonosa lesz a területnek. Sajnos az oda tervezett beruházás, 
munkahelyteremtés lehet, hogy nem valósul meg.  
 
Elmondta, hogy szeretné elmondani, hogy kik azok a dolgozók, akik január 1-től átkerülnek a 
járási hivatalhoz. Átkerül az okmányirodából a 4 dolgozó, a 2 gyámügyes, szociális 
igazgatáshoz üres álláshelyet visznek, de ott nem lesz baj januártól sem, mert szociális 
feladatok ezután is lesznek az önkormányzatnál, továbbra is szükség van a munkájukra. A 
pénzügyön egy üres álláshelyet elvisznek, üzemeltetésre kell a járásnál 2fő, az egyik sásdi 
álláshely, sajnos a kollégát nem kívánják átvenni, üres álláshelyként akarják elvinni. A 
pénzügyön lehet, hogy lesznek problémáik, ezen felül elviszik a titkárság mindkét álláshelyét, 
és majd az önkormányzatnak kell oda valakiket felvenni. A dolgozók nem kötelesek átmenni, 
de náluk az a veszély áll fönt, hogy nehogy két szék között a pad alá essenek. Akiket 
átvesznek, azoknak a helye ott biztos, aki meg itt marad, annak egyáltalán nem biztos. Pont a 
titkárság lesz az, ahol lehet, hogy a 3 fő helyett csak 2 lesz január 1-től. Sajnálatos, hogy az 
üres álláshelyeknél ott embert nem vittek, mert jobb lett volna a dolgozónak is, ha viszik. A 
pénzügyön vannak nagy vitában, hogy vigyék az embert. Két megállapodást fognak majd 
kötni, lesz egy eszközlista, ami tételesen leírja, hogy hány db szék, asztal, stb. melyik helyről 
hová fog kerülni. Kérdezték már az autót, de mondta, hogy nincs, mert az a kistérségnél van. 
Egy autó van az iskolánál, ami az önkormányzaté, de ha, és amennyiben a pedagógiai 
szakszolgálat megyei üzemeltetésbe kerül, és a törvény szerint így lesz, és semmi köze nem 
lesz hozzá a kistérségnek és az önkormányzatnak sem, akkor annak az autónak nincs szerepe 
január 1-től.  
 
 
Dr. Jusztinger János képviselő a lezárt és folyamatban lévő perekkel kapcsolatban 
elmondta, a vízművel kapcsolatos per, azon kívül, hogy örül annak, hogy megnyerték, tényleg 
iskolapéldaszerű az indoklás! Nagyon szépen levezette a bíró, hogy miért van igaza az 
önkormányzatnak. Már a pénzügyi bizottság ülésén is elmondta, hogy milyen jó a környéken 
dolgozó ügyvédeknek, mert már ügyvédi közösségek alakulnak a sásdi önkormányzat ügyeire 
és eltartanak már egy pár ügyvédet. A bíróság is megállapította, hogy eltúlzott az alperesek 
által  benyújtott ügyvédi munkadíjara az igény. Az a kérdése, hogy a megítélt majd félmillió 
forint ez fedezte az ügyvéd díját?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, fedezte.  
 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, úgy tudja, hogy ma I. fokon lezárult egy másik 
ügy, Nagyné Mayer Ágnes vonatkozásában, ahol viszont ismét nem sikerült nyerniük. 
Telefonon kapott róla ma értesítést, és itt is elég sok millióról van szó 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzatot még nem értesítették. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester a bor és pite fesztivállal kapcsolatban elmondta, hogy az 
ÁMK összes dolgozójának szeretne köszönetet mondani, beleértve az óvodát is. Nem lettek 
volna ilyen sokan, hogy ha az ÁMK diákjai és az óvodások nem szerepeltek volna a 
műsorban, ezért nagyon köszöni a munkájukat. Szintén köszönet jár a Városgazdálkodási Kft. 
vezetőjének és dolgozóinak, mert mindent nagyon flottul elrendeztek a rendezvény előtt és 
után. Köszöni a kistérségi társulás segítségét a program lebonyolításában. A vendéglátóipari 



középiskolának is köszöni a segítségét. Köszöni az ingyenes zenei szolgáltatás Pintér 
Gáboréknak, és nem csak az esti bállal kapcsolatban, hanem a résztvevők kérését tolmácsolva 
köszöni, és elmondta, hogy nagyon jól esett mindenkinek, hogy a főzésben résztvevő minden 
csapatot felkeresett és megtalálta velük a közös hangot az éneklésre és jó hangulatot csinált. 
Az esti jótékonysági bál bevételét két kórus kapta.  
A főzőversenyen 8 csapat főzött, és természetesen a képviselőtestület is részt vett az 
eseményen. Sajnálatos módon a főzésben csak ketten vettek részt Jusztinger Krisztina 
képviselőtársával együtt. A Polgármester Úr és Pintér Gábor képviselő szintén részt vettek az 
eseményen, kínálták a bor és a pitét. A főzés jól sikerült, I. helyezettek lettek szőlőbe 
göngyölt töltelékkel.  
Köszöni az önkéntes segítők munkáját! Urvald Péter vezetésével van néhány ember a 
művelődési központban, akik minden rendezvényen ott vannak és segítenek.  
Bejelentette, hogy október 20-án lesz a közös nagy rendezvényük a Honismereti szakkör 
épület átadásával egybekötve. Délelőtt 11 órakor kezdődik a rendezvény az ünnepi testületi 
üléssel, és ahol átadják a kitüntetetteknek az ajándékokat, a rendezvényt az új épület emeletén 
szeretnék megtartani. Ezen a napon érkeznek 30 fővel a Raabai testvértelepülésről a 
vendégek, a hivatalos személyeket még nem tudja pontosan. 20 fő jön még Zetelakáról, akik a 
sásdi kórus testvérkórusa. Szintén ezen a napon lesz a Sásdi baráti kör találkozója, majd 
délután 5 órakor kezdődik a hangverseny.   
A testvértelepülésekkel kapcsolatban elmondta, sajnos úgy érzi, hogy a lengyel 
testvértelepüléssel megszakadt egy vonal! Utoljára a sásdi küldöttség volt kint a gyerekekkel, 
azóta nem történt semmi. Tudja, hogy az önkormányzat anyagi helyzete nagyon rossz, de ha 
jövőre szeretnék a lengyel gyerekeket fogadni, akkor erre készülni kell. A közösségi házban 
van lehetőség arra, hogy kb. 20 fiatalt elszállásoljanak. Korábban volt erre pályázati 
lehetőség, ezt ismét ki kellene használni, hogy pályázati pénzből tudják viselni a költségeket. 
Ehhez azonban még az idén be kell adni a pályázatot. A lengyelek várják a visszajelzést, hogy 
továbbra is fent kívánják-e velük tartani a kapcsolatot, mert ha nem, akkor másfelé kell 
nézniük.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy természetesen ki kell használni a pályázati 
lehetőséget, és meg kell hívni a lengyel gyerekeket.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, úgy érzi, hogy a fúvós zenekar is hibás egy kicsit 
a lengyelekkel kapcsolatban, és ezt Elek Péter karnagy felé tolmácsolni is fogja, mert ők 
voltak kint utoljára, és már két évvel ezelőtt úgy volt, hogy jönnek a lengyelek, de nem történt 
semmi, úgy gondolja, hogy már egyáltalán nem tartják a kapcsolatot a lengyel tánccsoporttal, 
tehát ez a vonal is ellaposodott. Ezt is tisztázni kell, hogy a zenekar és tánccsoport a 
továbbiakban fent kívánja-e tartani a kapcsolatot.  
 
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari szakképző iskola igazgatója elmondta, hogy nyáron 
nagyon sok pályázatot elbuktak, de a tegnapi napon kapott értesítést arról, hogy a Leonardó 
pályázathoz szabadultak fel források. Mivel ezen a pályázaton elsők voltak a tartalékos listán 
támogatják a pályázatot. Ez azt jelenti, hogy novemberben 16 diák mehet Thüringiába 
szakmai gyakorlatra. A finanszírozás úgy néz ki, hogy ahogy megkötik a támogatási 
szerződést 80%-ot leutalnak, a fennmaradó 20%-ot pedig amikor a beszámolót elküldik és azt 
elfogadják.   Az egész pályázatot euróban finanszírozzák.  A pályázat fedezi az odautazás, a 
kint tartózkodás, a hazautazás és egy kísérő tanár költségeit fedezi, Idén menne egy csoport és 
jövőre is egy, mindegyikhez 1-1 kísérőtanár csatlakozik.  
 



Pintér Gábor képviselő elmondta, annyi pályázat van folyamatban az intézményeknél, és 
lesznek még pályázati lehetőségek, hogy azt szeretné kérni, hogy az intézményvezetők 
ezekről készítsenek egy összefoglaló táblázatot. 
Elmondta, hogy van egy olyan határozatukat, amely már régen lejárt. TOT ülésen elhangzott, 
hogy nagyon nagy szükségük van a mindennapos tornaóra bevezetése miatt a kistornateremre, 
és azt szeptember 15-re ígérték. Nem lát semmiféle mozgást a kistornateremnél, nem tudja, 
hogy dolgoznak –e rajta, és ezt szomorúan tapasztalja.  
 
Merk Zsolt  Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy dolognak ott mindennap, 
kb. 3-4 nap alatt végeznek. Most már áram is van. Elég nagy munka volt, mert leszedték az 
összes radiátort, a bordásfalakat, hogy rendesen ki tudjanak festeni.  
 
Pintér Gábor képviselő megköszönte a választ. Szomorúan tapasztalta azt is, hogy az 
Ifjúsági centrumon kint van a Zárva tábla, és ott sincs áram.  
 
Merk Zsolt  Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az külön órán van, és ott 
valóban nincs most sajnos áram. A kistornateremben és a volt kondi teremben már van áram.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha a kb. 100 eFt. bekötési díjat befizetik, akkor 
visszakötik ott is az áramot.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nehéz helyzetben van az önkormányzat A 
bérekre is 5 mFt-al kevesebb pénzt utalt az állam, de ezt az adóbevételekből ki tudták pótolni. 
Azon vannak, hogy a kintlévőségeiket behajtsák, a számlákat mindig valahol görgetni kell, de 
sajnos már nem tudják úgy görgetni, hogy minden zökkenőmentesen menjen. Minden nap úgy 
telik, hogy megígérik, hogy valamilyen átütemezésben biztosítják a beszállítók felé a fizetést.  
Így van ez az Eon felé is. Ma írta alá az EOn felé azt a vállalást, hogy minden hónapbn1,9 
mFt. villanyszámlát fizetnek.  Nagyon nehéz ez úgy, hogy közben az önkormányzat felé a 
tartozások meghaladják már a 33 mFt-ot is! Jó lenne, ha az a pénz itt lenne, év végére be 
kellene hajtani ezt a pénzt! Reméli, hogy jövőre az intézményfenntartóknál már nem kell 
azzal számolni, hogy a többiek költségvetésével összhangban kell működniük, mert nem 
tudják megteremteni az összhangot, csak a sásdi döntéseket tudják végrehajtani, de 
megtesznek mindent, hogy végrehajtassák. Külső körülményektől is függ az, hogy honnan 
van pénzük. A napirend elején elmondta, hogy mennyi fizetési meghagyást bocsátottak ki, és 
a Jegyző Úr is gyorsítani fogja az adóbeszedést, pedig biztos, hogy azért nem fizettek az 
emberek, mert nincs pénzük. De ha ezen múlik, megkapják a csekket, a felszólítást, leveszik a 
rendszámot és az Info pontban meg fog gyulladni a villany!  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy sajnos a technika terem teteje több helyen be van 
rogyva, és ez elég életveszélyes, hiszen beázik az épület.   
 
Merk Zsolt  Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta, hogy új léc van az új cserép 
alatt, de sok eltörik belőlük, 
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy  sajnos az „A” épületnél is ugyan ez a 
gond, nem csak a szakszolgálat épületénél, az aula felett részen is gond van. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezeket a rossz léceket még a tél beállta előtt ki 
kell cserélni.  



Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
89/2012.(IX.27.) KTH. számú 

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

 
 

6./ Zeneiskolában zongoratanári állás 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
A polgármester a Zeneiskolával kapcsolatban elmondta, hogy az Igazgató Úr jelezte, hogy 
zenetanár váltás történt, A zongoratanár helyett trombita tanár fog érkezni.  
 
Csajághy Miklós Zeneiskola igazgató elmondta, hogy arról van szó, hogy a zongoratanárnál 
¾-ed állás lett betöltve. Azt szeretné, ha a negyed zongoratanári állást a trombita fél állásra 
rátennék, tehát rézfúvóssal bővítenének.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy támogatja, mert eredetileg is arról volt szó, 
hogy a rézfúvósok magasabb arányban legyenek képviseltetve. Mivel a költségvetésben a 
fedezet megvan, javasolta, hogy engedélyezzék az álláshelyet, amely eddig zárolva volt.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
90/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Sásdi ÁMK Zeneiskolája 
Kerner Mariann trombita tanárral 2012. szeptember 15. napjától részmunkaidős 
határozatlan idejű munkaviszony létesítsen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 



7./ I. számú védőnői szolgálat működése  
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a Sásdi I. számú védőnői szolgálat vállalkozó 
védőnője Horváth Lászlóné azt tervezi, hogy nyugdíjba vonul, illetve nyugdíjat igényel, és  
még néhány évet szeretne dolgozni a körzetében és ellátja a feladatát. Azonban a 
nyugdíjszabályok változása miatt most arra kényszerül, hogy a jelenlegi, ez évi szabályok 
szerint vegye igénybe a nyugdíját. Az előírások szerint abban az időpontban, amikor a 
nyugdíját igényli, nem lehet semmilyen jogviszonyban, már pedig azon túl, hogy jelenleg 
vállalkozói jogviszonyban áll, van az önkormányzattal egy feladat ellátási szerződése, illetve 
egy Tb. finanszírozási szerződése. Ezeket arra az időszakra, amíg a nyugdíjazása lezajlik meg 
kell szűntetni. Azt kéri tőlük, hogy közös megegyezéssel szűntessék meg a vállalkozási 
szerződést. Kb. 2 hónapos időszak lesz, amíg az önkormányzat visszaveszi a védőnői 
feladatok ellátását. Ezt helyettes védőnővel tudják megoldani, decemberben egy külső védőnő 
fogja helyettesíteni, erre a gödrei védőnőtől van ígéretük. A következő év januárjától 
Horváthné már beléphet a rendszerbe, lehet már ebben a hónapban megbízási jogviszonya, 
kvázi saját magát helyettesíti ebben a hónapban. Február 1-én állna vissza a jelenlegi 
rendszer, tehát vállalkozási szerződés vele és Ő Tb. finanszírozást kötne. 
Két határozati javaslatot kaptak a képviselők, az egyik a szerződés megszűnésről és az 
átmenti ellátásról szól, a másik pedig a régi rend visszaállításáról szól. Mindkettőben kellene 
dönteni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester gratulált a nyugdíjhoz, és megköszönte Horváth Lászlóné 
eddig munkáját.  
 
Horváth Lászlóné védőnő elmondta, hogy 39,5 éve dolgozik, ebből 33 évet itt Sásdon. Úgy 
érzi, hogy van még annyi ereje, hogy tovább dolgozzon.  
 
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta hogy 
az írásos előterjesztés alapján hozzák meg a döntést.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
91/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselő-testülete közös megegyezéssel megszünteti a sásdi I. sz. 
védőnői szolgálat feladatainak ellátására Horváth Lászlóné védőnővel 2005. december 
6-án létrejött feladatátadási (vállalkozási) szerződést 2012. november 30. napjával. 
A szerződés megszüntetéssel a sásdi I. számú védőnői körzet működtetését mint 
ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi önkormányzat látja el ideiglenesen 2012. 
december 1. és 2013. január 31. között. Az önkormányzat működési engedélyt kér és 
tb-finanszírozási szerződést köt a fenti két hónapra azzal, hogy a védőnői feladatok 
ellátására helyettesítésre megbízza 
- 2012. december hónapra Hortobágyi Mónika gödrei körzeti védőnőt heti 20 órában, 
- 2013. január hónapra Horváth Lászlóné sásdi körzeti védőnőt heti 40 órában. 



A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés felbontására 
megállapodást írjon alá a vállalkozó védőnővel, a körzet ellátására finanszírozási 
szerződést kössön az egészségbiztosítási pénztárral, valamint az ideiglenes 
helyettesítéssel megbízza a fenti helyettes védőnőket. 
 
Határidő:  2012. október 15. és november 30. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
92/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselő-testülete a sásdi I. sz. védőnői szolgálat feladatainak ellátására 
Horváth Lászlóné védőnővel 2013. február 1. napjától határozatlan időre feladatátadási 
(vállalkozási) szerződést köt. 
Az önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató az OEP-pel közvetlen 
finanszírozásra szerződést kössön. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a feladatátadási (vállalkozási) 
szerződés megkötésére. 
 
Határidő:  2012. október 15. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
8./ Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó. Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester felkérte a pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető köszöntötte a képviselőtestületet. Az együttes 
ülésen már ismertette, hogy mi indokolja a költségvetési rendelet módosítását. Tehát a féléves 
központi intézkedések hatásai, az intézmények költségvetésének a felülvizsgálata, az zárolt 
tételek kivétele a költségvetésből. Ugyanakkor két sajátossági s megjelent Sásdnál, ami 
hatással volt a közös feladatok ellátására.  A belső ellenőrök felülvizsgálták a 
létszámadatokat, egy-két eltérés volt, ezeknek a hatásait most korrigálni kell. Az Állami 
Számvevőszék intézkedési terve módosítva lett, az ÁSZ egyik megállapítása az volt, hogy 
egyensúlyi tartalékot kell képezni, és ez is szerepel a költségvetési rendelet módosításának 
tervezetében. Ezek tehát a módosítás főbb okai. A fejlesztésbe egy 4 mFt-os bevételt tettek, 
ami egy lakásértékesítés. Ugyanakkor ezzel a 4 mFt-al tartalékaikat növelik. Ez azt jelenti, 
hogy ha a 4 mFt. bevétel megérkezik, akkor ezt a szállítói tartozásaik csökkentésére kell 
fordítani. A működési mérlegben a zárolt tételek voltak a legfontosabbak 50 mFt-al. A 
könyvtárnál egy 700 eFt-os zárolás lett megszüntetve, itt is a bérkorrekciókat módosították. Itt 
egy negatív változás lehet elmondani, ami a könyvtár dologi kiadásai között szerepel. Ennek a 
legfőbb oka a könyvtári nyitva tartásban rejlik, pont akkor van nyitva, amikor sok villany kell, 



sok fűtés kell, és ez meg is látszik a költségvetésükben, jelentősen növelve ezzel a Közösség 
ház rezsiköltségét. Ez kb. 1,5 mFt-al megnövelte az intézmény egy éves fenntartási 
költségének tervezetét. A vendéglátó-ipari középiskolánál a jellemző, hogy a bérkorrekció 
hatására kevesebbe kerül az intézmény, mint ahogy azt az év elején tervezték. 
Összességében, ha nézik, a lényeg az, hogy a bevételeik teljesülése az elsődleges! 
Amennyiben a bevételeik nem teljesülnek, akkor a költségvetésük ebben a pár hónapban is 
elérte azt a kritikus szintet, mint amivel tavaly az év közepén találkoztak, és ami miatt olyan 
intézkedéseket kellett hozni, amelyek létszámcsökkentéssel, kiadás visszafogással jártak. 
Ezeknek az eszközeiknek a nagy része most nem áll rendelkezésükre, bármilyen intézkedést 
hoznak, annak a hozama csak a jövő évben jelenik meg az önkormányzatnál. Ha a bevételek 
nem teljesülnek, akkor a kiadási tételek drasztikus visszafogása lehet csak megoldás, és itt 
akár a bérköltségek is megjelenhetnek. Ezeknek az előirányzatoknak szentnek kell lennie, 
nem lehet semmi túllépés a kiadási oldalon, illetve a bevételi oldalon pedig a teljesítésre hívja 
fel mindenki figyelmét. A működési költségvetésüknek két fő jellemzője van, az érzékenység 
és a kivárás! A kivárásnak a végén vannak, főként azokkal, akik hiteleznek nekik a szállítói 
oldalon. Azt, hogy görgessék a szállítói tartozást, mindig a szállítóik bőrére mondták, és ők 
nem mindig képesek már ezt elviselni. A bevételeknél nagyon fontos az adóbevételek 
teljesülése, a féléves adatoknál látszik, hogy 6-7 mFt.-os az a szint, ami a tervezetthez képest  
hiányzik. Október 15-ig lehet a teljesülésekre várni, utána azonban a tervezett intézkedéseket 
meg kell hozni, nem csak a külsősökkel, hanem a lakossággal szemben is.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a kötelező működési tartalék benne van 15 mFt-al a 
tervezetbe. Elküldték az ÁSZ-nak a módosított intézkedési tervet, kiegészítést, ha a testület a 
költségvetési rendelet módosítását elfogadja, akkor valószínűleg a következő havi jelentéshez 
ezt is csatolni kell, rávilágítva arra, hogy a működési tartalékot kimutatták a költségvetési 
rendelet 12. sz. mellékletében. Ez az ÖNHIKI, és az az ingatlanbevétel lenne hozzátéve, 
amivel sajnos még nem tudtak mit tenni.  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy az 
előterjesztés szerint módosítsák a 2012. évi költségvetési rendeletüket.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzatának  
10/2012 (IX.28.) Önkormányzati rendelete 

 
Sásd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.10.) 

Önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 

(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)   
  
9./ Köznevelési intézmények működtetése  
Előadó Székely Szilárd polgármester 

 Koszorus Tímea aljegyző  
 

Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy szeretné kiegészíteni az irásos előterjesztést, mert 
időközben olyan információhoz jutottak, hogy a középiskola ugyan olyan módon fog 



átkerülni állami fenntartásba, mint az általános iskola és zeneiskola. Ha Sásd dönt arról, hogy 
a működtetési kötelezettség alóli mentesítését kéri, akkor ezekbe az intézmények sorába a 
középiskolást is érteni kell. Úgy döntsön a testület, hogy három intézményről, illetve 
intézményegységről van szó.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a középiskolát önállóan tartja fenn a város 
önkormányzata, míg az ÁMK fenntartásában 10 településsel osztoztak. Ezeket a településeket 
megkérdezték arról, hogy kívánják-e fenntartani, módjukban áll-e a fenntartáshoz anyagi 
hozzájárulást fizetni. A települések sajnos úgy nyilatkoztak, hogy kérhetnek hozzá pénzt, de 
nem tudnak hozzájárulni az ÁMK működési kiadásának a megosztásához. Sásd a jelen 
költségvetési helyzetében a jelen állapot szerint a normatíván felüli kiadásuk egyes 
intézmények esetében, a szakképző iskolánál 15, a zeneiskolánál 8, az általános iskolai 
pedagógiai szakszolgálatnál 26, a TOT igazgatásnál 16,5 , összesítve az ÁMK-nál ez 50,5 
mFt, ezekkel az összegekkel egészítik még ki a normatíván felül  a működést!  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, ez jövő évben úgy néz ki, hogy a pedagógus bért 
levonva a jelenlegi árszínvonalon fenntartva az intézményeket, az ÁMK-nál 41-42 mFt, a 
középiskolánál 27 mFt, azaz összesen 67-68 mFt.-ba kerülnek jövő évben működtetésre az 
állami fenntartású intézményeik, ennyit kellene a saját bevételeikből finanszírozni, úgy, hogy 
nem számolnak költségnövekedéssel.   
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az adóbevételek durván ¼-ét jövőre elviszi az állam  
a 70 millióból, és a maradéknak is lesz címkézett pénze, tehát nincs is miről beszélni!  
  
Székely Szilárd polgármester elmondta, a testületnek látni kell a fenntartási szándékon 
kívül, a költségvetési vonzatait is. A pillanatnyi kb. 100 mFt-os adó-bevételükkel úgy kell 
számolni, hogy a gépjármű adó bevételből lehet, hogy semmi nem marad, még vita tárgyát 
képezi, hogy esetleg százalékos megbontás legyen belőle, az SZJA helyben maradó részétől 
pedig már elbúcsúztak. Nehezített körülmények között kellene mintegy 30-40 mFt-os bevétel 
csökkenés mellett kellene teljesíteni egy még + 3 mFt-os többletet a jelenlegi 65 mFt. mellett. 
Az ÁMK-nál kevesebb lenne, a középiskolánál pedig jelentősen nőne a fenntartási költség.  
Nagyon nehéz döntés előtt állnak, mert azt mondják, hogy szeretnék működtetni az 
intézményeiket, de akkor valószínű, hogy februárban csődbe mennek.   
Úgy gondolja, hogy az intézményvezetők is szeretnének maradni, másrészt ők is látják az 
önkormányzat nehézségeit.  
 
Gáspár Andrea szakképző-iskola igazgatója elmondta, hogy ha egyrészt megadják a a 
döntési lehetőséget egy önkormányzatnak de nem lesz miből finanszírozni, akkor miről 
beszélnek?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta,úgy gondolja,hogy a képviselőtestületben meglenne 
a szándék ha a finanszírozási körülményeket az állam biztosítaná,  De így, hogy nehezített 
körülményeket teremt, úgy gondolja, a képviselőtestület is másként látja.  
Kapott egy írásos anyagot, mely szerint a képviselőtestület nyilatkoztassa ki, hogy 
szándékában áll az intézményeket működtetni, de ugyan akkor szögezze le azt is, hogy  
módjában viszont nem lesz erre lehetőség, és e miatt hozza meg döntését. Nyilván ez mögött 
van egy kis politika, és nem kívánja szétbontani a kettőt. Érzelmi szempontból kérdezte meg a 
településeket, akikben a szándék meg van, és a kölcsönös kapcsolat megvolt, és örültek 
annak, hogy az intézmény működésébe bele szólhattak. Ezt ők is fontosnak tartották, mind az 
ÁMK mind a középiskola esetében. Azt látják, hogy helyi szinten azért sokkal könnyebb 



meghozni bizonyos döntéseket, pld. egyes pályázatok esetében nagyon gyorsan lehet döntést 
hozni. Ezért nagy a bizonytalanság, mert a későbbiekben ezt nem látják, és bele sem 
szólhatnak. Bízik benne, hogy az állami működtetés nagyon rugalmas lesz, hiszen 
központosított döntési folyamatról van szó, ahol nem testületeket kell mozgatni, hanem 
bizottságoknak kell véleményezni, egy soron végig fut a lehetőség, hogy lehet, vagy nem 
lehet.  Ugyanakkor a finanszírozás nehézségeit is látja ebben. Az állami költségvetésben 
nincsen olyan, hogy az egyes bevételeik terhére átcsoportosítanak, ha valamilyen áldozatot 
kívánnak hozni, hanem ott valami vagy fehér, vagy fekete.  Ennek is megvannak tehát a saját 
kockázatai, és úgy gondolja, hogy ezt az intézménynél dolgozók is így látják, hogy 
kölcsönösen előnyös együttműködés ott is kialakulhat.  
A határozati javaslata a előterjesztés utolsó bekezdésében szerepel.  
Megkérdezte, hogy van-e ettől eltérő vélemény?  
 
Mivel más vélemény nem hangzott el, kérte, hogy aki a határozati javaslatot elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
93/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy az Nkt. 74.§.(4) bekezdésében 
foglaltak alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett 
bevételek terhére, a saját tulajdonában lévő álló – az állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló 
– ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Határozathozatal után Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató megkérdezte, hogy eztán kinek a 
feladata lesz az épületek fenntartása, állagmegóvása?  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az állagmegóvás a működtetői, azaz az államé, 
viszont a köznevelési törvény lehetőség ad rá, hogy egy fejújításban, fejlesztésben az állam a 
tulajdonossal együttműködjön. Fordulhatnak még az önkormányzathoz, hogy adjanak pénzt.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, a jogszabály úgy szól, ahogy azt a Jegyző Úr 
ismertette, hogy a működési költségekhez az állam tőlük, mint székhelytelepüléstől 
hozzájárulást kérhet. Ha viszont nem biztosít hozzá forrást, akkor megjegyzésként teszi 
hozzá, hogy másnap csődbe is juttathatja a várost egy ilyen döntéssel.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta. hogy részleteket csak a megállapodás megkötése előtt 
fognak tudni. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy erre a kérdésre még egyszer vissza kell térni 
október-november során.  
 



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy valóban, mert ez csak előzetes 
véleménynyilvánítás volt Sásd és a falvak részéről is. Nyilván, hogy ha minden végrehajtási 
rendelet megszületik, akkor tudják ők is a végleges döntésüket meghozni. Bízik benne, hogy 
csak akkor kell végleges döntést hozni, ha ezek a rendeletek megszületnek, és nem előtte.  
 
10./ Sásd Város Önkormányzata informatikai stratégia terve 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
   Tóth Judit informatikus 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Tóth Judit  informatikus elmondta, hogy ez egy 5 éves terv, ami elsősorban akkor 
valósítható meg, ha rendelkezésükre állnak megfelelő pályázati források. Ezzel szeretnék a 
hivatalt egy olyan informatikai szintre emelni, amely minden szempontból megfelel az uniós 
elvárásoknak, mind hardver mind softver felszerelések szempontjából, és a hivatali dolgozók 
felkészültsége okán is.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 20 éve került Sásdra! Annak idején  a pályázatában 
vállalta, és ez tetszett akkor a 7 önkormányzatnak, mert az mondta, hogy az informatika már 
nem a jövő, hanem a jelen és itt változtatásokat kell eszközölni, és ő tudja, hogy mit kell ezért 
csinálni. 20 évvel azelőtt ebben a hivatalban 1 db. számítógép volt, 40 Mgb. bővített 
memóriával! A könyvelés futott rajta, ami olyan gyors volt, hogy délután elindították a 
programot, és másnap reggel 8 órára nyomtatta ki, leporellóra. Ehhez képes azért már nem itt 
tartanak, fényévekkel előrébb vannak. A dolgozók nem tudták, hol kell bekapcsolni a gépet, 
innen indultak, Meg kellett szervezni az oktatást, gépeket kellett szerezni, stb. Nagyon nagy 
előrelépésnek tartja, hogy itt a Városházán van belső hálózatuk, ki van építve a 
gyengehálózat. Örül annak, hogy az a testület, aki akkor ott ült, és a nagy része most is itt ül, 
hogy plusz. 2 mFt-ot bevállalt hogy ki legyen építve a gyengehálózat, és úgy jöttek ide, hogy 
mindenhol ki van építve a csatlakozás ez óriási előny. Van szerverszobájuk, bár a szerver 
olyan, amilyen.   
 Pénzügyi irodavezetővel már beszéltek arról, hogy a pénzügyi informatikát meg kell 
reformálni, integrált pénzügyi rendszert kell kiépíteni.  
A szoftverek elavultak, minden pályázati lehetőséget, forrást ki kell használni. Fontosnak 
tartja, hogy a fontos közterületeken térfigyelő kamerákat állítsanak fel, de erre is csak 
pályázat útján lesz lehetőségük.  
Törvényi követelmény lesz az „E” közigazgatás, ennek is meg kell teremteni a feltételeit.  
Az informatikai stratégiai terv elkészítésére az ÁSZ kötelezte őket, és ezen felül kell még egy 
biztonsági tervet is készíteniük.  
Kérte a képviselőtestületet, hogy a kiadott informatikai stratégiai tervet fogadják el.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítéseket. Kérte, hogy akinek 
kérdése, észrevétele, véleménye van, az mondja el.   
 
Dr. Jusztinger János képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy aktualizálni kellene a város 
honlapját! Régi bizottsági összetétel szerepel például a Sásd Kft. felügyelő bizottságánál  amit 
törvényellenesség miatt már módosítottak, de a honlapon még a régi, törvénysértő összetétel 
szerepel.  
 
Dr Kajdon Béla jegyző megköszönte az észrevételt, és elmondta, hogy kb. egy hónapon 
belül javítják a hibákat.  



 
Mivel több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, 
hogy aki az informatikai stratégiai tervet elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  

Sásd Város Képviselőtestületének  
94/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt, Sásd Város Önkormányzata 2012-2017 évi  
informatikai stratégiai tervét elfogadta.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
11./ Sásdi Agro Zrt-től területvásárlás a 026/1. hrsz.-ú vízmű telep bővítéséhez (új kút 
létesítése)  
Előadó. Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen felhatalmazást 
kapott arra, hogy a KEOP pályázat megvalósításához, az új kút fúrásához területet vásároljon 
az Agro Zrt-től. Niedling Gyula vezérigazgató írásban tájékoztatta, hogy a Zrt. tulajdonában 
lévő sásdi 026/3. hrsz.-ú területből 352 m2 területet 500.000 Ft. vételárért értékesíti az 
önkormányzat részére.  
 
Kérte, hogy aki Sásd 026/3. hrsz.-ú területből 352 m2 terület megvásárlásával egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
95/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete figyelemmel a képviselőtestület „KEOP 
pályázat keretében a sásdi ivóvíz tisztító területének bővítéséhez terület 
vásárlás” napirendi pontban hozott 72/2012.(IX.6.) KTH. számú döntésére  
elfogadja a Sásdi Agro Zrt. tulajdonát képező Sásd 026/3. hrsz.-ú. kivett 
területből 352 m2 nagyságú terület megvásárlását az előzetesen kialkudott 
500.000 Ft. vételárért.A megvásárolt területrészt az önkormányzat a meglévő 
önkormányzati tulajdonban lévő 026/1 vízmű területét bővíti, ezáltal biztosítva 
a KEOP-1.3.0./09-11-2011-0047. azonosító számú „Tiszta víz, tiszta élet” 
sásdi térség ivóvíz-minőség javítása című projekt keretében a meglévő kút 
mellé új kút fúrását.  



A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét a területvásárlásra vonatkozó 
szerződés megkötésére, illetve az ezzel kapcsolatos területbővítésre. 
A vételár forrása 100%-ban a pályázatban biztosított. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
 
12./ Hozzájárulás a Sásd és Térsége Nonprofit Kft. ügyvezetőjének megválasztásához 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester bejelentette, hogy Szeledi Anett Sásd és Térsége Nonprofit 
Kft. ügyvezetője lemondott tisztségéről, mivel más munkahelyen dolgozik. Javasolta, hogy 
helyette Visnyei Andreát 2012. augusztus 1. napjától határozatlan időre válasszák meg 
ügyvezetőnek.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
96/2012.(IX.27.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Sásd 
és Térsége Terület- és Humánfejlesztési Nonprofit Kft. (7370 
Sásd, Szent Imre út 14.) Szeledi Anett ügyvezető tisztségéről 
való lemondását augusztus 1-jei hatállyal elfogadja, helyére 
Visnyei Andreát választja meg augusztus 1-jétől határozatlan 
időre. 

   
  Határidő: azonnal 
  Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
Határozathozatal után Székely Szilárd polgármester a nyilvános ülést bezárt és a testület zárt 
ülésen folytatta munkáját.  
 

Kmft.  
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző  

 
 
 

 
 


