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Folytatólagosan felvéve Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. 
napján megtartott 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, Papp Melinda mb.aljegyző, Nagy 
Lajos László pénzügyi irodavezető, Mészáros Ferencné 
jegyzőkönyvvezető.  

 
Igazoltan távol:  Hausmann Mária képviselő 
 
Székely Szilárd polgármester megállapította, hogy Sásd Város Képviselőtestülete 6 fővel 
jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta.  
 
Javasolta, hogy az alábbi napirendi pontokat tárgyalják meg:  
 
7./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
8./ Sásd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
9. )Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
10.)TÁMOP-3.2.3-08/1-2009.-0043. pályázathoz támogatást megelőlegező hitel felvétele 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes 
 
11./ Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
12./ÖNHIKI-s pályázat beadása 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
13./ A Gropius Zrt-vel megkötendő pótmunkaszerződés műszaki tartalmának jóváhagyása 
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:  
 
7.)Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülé 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármesterelmondta, hogy a Vízügyi Igazgatóság munkatársa megkereste 
az ügyben, hogy egyenesítsék ki a gát tetejét. A Soltút Kft. vállalta, hogy a vasútig 
megcsinálják a gát tetejét térítés nélkül. Cserébe annyit kértek, és ezt a kérést a vízügy felé 
továbbítani fogja, hogy a kitermelt töltésföldet ráteríthessék a gátra.  
 
A lőtéri szeméttelep ügyében elmondta, hogy sokan visznek ki engedély nélkül szemetet a 
lakosság köréből. A vásárosdombói önkormányzatnak van egy lánctalpas bulldózere, ami fel 
tud menni, és eltudja egyenesíteni a törmelékkupacot.A Szabó László Polgármester Úr azt 
mondta, hogy odaadják a gépet, de a szállítást Sásdnak kell vállalni. A tréleres szállítás 
költsége 300 Ft./km.. Várhatóan májusban elhozzák a gépet. Ez a gép olyan állapotba tudja 
hozni a lerakót, hogy azt utána el lehet keríteni és megszüntetni a törmelékelhelyezést. 
Sajnos a lakosság olyan dolgokat is oda rak le, amit lomtalanításkor, vagy rendes 
szemétgyűjtéskor a Biokom Kft. elszállítana. 
 
A Közút kezelő Kht. hozzájárult, hogy a forgalmi csomópont készítése során keletkező 
felmart aszfaltot az önkormányzata megkapja, amit aztán a szőlősgazdák részére átad a 
szölőhegyi utak felszórására.  
 
A képviselőtestület döntése értelmében az Életfa áthelyezésre került a Városháza elé.  
 
A Gropius Zrt. április 8-án készre jelentette a beruházást, azóta már többször jártak kint 
műszaki ellenőrök, a rehabilitációs szakmérnők a műszaki átadás-átvétel miatt.  
 
A TOT Tanács döntött az iskola udvarán lévő Albert István szobor elhelyezéséről, movel a 
szobor helyén az iskola otthonos tanulók játszótere lesz. Albert István sokáig a sásdi iskola 
névadója volt, kisvaszari tanító. A TOT Tanács felajánlotta a szobrot Kisvaszar Község 
Önkormányzatának, ahol egy tér van róla elnevezve. A kisvaszari polgármester megköszönte 
és elfogadta a felajánlást. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a tisztánlátás kedvéért elmondta, hogy annak idején 2002-ben 
döntött úgy az akkori testület, a pedagógusok kezdeményezésére, hogy az Albert István 
általános iskola nevét megváltoztatja, és tekintettel az ő személyére és múltjára nem tartja 
szükségesnek és indokoltnak, hogy továbbra is az intézmény viselje ezt a nevet. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 18 fő került felvételre a Városgazdálkodási 
Kft-hez, javarészük 4 órás foglalkoztatásban, így elkezdték a parkok, közterületek 
rendbetételét. Az egész éves keret egyébként 43 fő. 
Javasolta testületnek, hogy a Virágos Magyarországért programban, ahol tavaly oklevelet 
kaptak a közterületek állapota miatt, az idén is induljanak el rajta. Ez egy internetes pályázat, 
megvizsgálják, ellenőrzik a közterületek állapotát, és ha úgy ítélik meg, akkor elismerik, hogy 
nem hiába dolgoztak.  
 
Elmondta, hogy a Városgazdálkodási KFt. végzi a régi hivatal felújítását a kistérségi társulás 
megbízásából. Munakszerződést kötöttek és 4 mFt-ot a volt adóirodára ráfordítanak. 



Akádálymentesítik azt a részt, illetve korszerűsítik. A rendőrség részéről jelzést kapott a 
hivatal, hogy az új rendőrségi épületek vizsgálatát országszerte megkezdték, és 
esélyegyenlőségi szempontból vizsgálják. Megállapították, hogy a sásdi rendőrörs nem felel 
meg az akadálymentesítési szempontoknak.  
Amint nyílik rá pályázati forrás, akkor akadálymentesíteni kell az épületet. Tavaly max. 10 
mFt.-ra lehetett pályázni, 100%-os támogatottság mellett, utófinanszíroz 
ással. Amint erre lehetőség nyilik meg kell állapodni a rendőrséggel arról, hogy legalább a 
kamatterhet vállalják majd át.  
 
Folyik a kistérségben a gyermekesély program. A program állásáról a Magyar Tudományos 
Akadémia Szociológiai Intézetének kellett beszámolót tartania több mint 400 ember előtt 
Budapesten egy két napos konferencia keretében. A beszámoló jól sikerült, büszke azokra, 
akik ebben a programban dolgoznak. 
 
A Tüdőgondozót üzemeltetésre átvette a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás, egyenlőre az 
egyetemmel él a szerződés.Jelenleg önálló működési engedély megszerzésén fáradoznak, 
azonban már így is biztonságot jelent mind a dolgozóknak, mind az ellátásnak.  
Az egyetem jelenleg nem adja át a teljes működési támogatást általunk ismeretlen oknál 
fogva. El sem számol, és nem is hajlandó elszámolni az OEP által számára átutalt 
támogatásról, ami miatt pert indíthatnának közérdekű adatok eltitkolása miatt.  
Az adatokat és a működési engedélyt minél hamarabb igyekeznek megszerezni, és ez után 
önállóan szerződnek az OEP-el. A megyei önkormányzattal egy megállapodást kell 
létrehozni. A megyei önkormányzat annyit kért, hogy minden ellátott település 
önkormányzata, ne csak a kistérség, hozzon határozatot arról, hogy hajlandó átvenni a 
megyétől és üzemeltetni a tüdőgondozói feladatokat.  
Ez azért fontos, mert addig az egyetem át megy a finanszírozés, és onnan nem kerül vissza 
akkora összeg, amely teljes mértékben fedezi a működést. A deficitet egyenlőre a kistérségi 
társulás saját költségvetéséből fedezi.  
 
A héten átvették az önkormányzat ELMIB részvényeit.  4 mFt. értékben fizettek a tavalyi 
évben, idén ennek a több mint a dupláját fogják, és utána lévő évben már a töredékét fogják 
fizetni. Az önkormányzatra komoly anyagi terhet rótt a közvilágítás akkori korszerűsítése, 
2013-ban végre kifut a hitel. A közvilágítási rendszer működik, a hibabejelentés még nem a 
legzökkenőmentesebb, mert azt egy köztes cég végzi.  
Most úgy néz ki, hogy az ELMIB megnevezte azt a céget, aki a karbantartásokat el fogja 
végezni és már közvetlenül oda lehet bejelenteni a hibát. 
 
A TOT Tanács véleményt alkotott az iskolánál lévő fák kivágásáról. A szobor körül lévő fák 
közül egy életveszélyes, egy fekete fenyő 75-80 fokban meg van dőlve, tehát ezt ki kell vágni. 
A többi fa beteg, azért kell kivágni. 2 db.fa egészséges, mindegyik eléri a Mária utca rész 
tetejét, az egyik Erőss György helyi lakos házára lóg rá, vele még egyeztetni kell.  
Új fák ültetésére lesz szükség. A Soltút Kft-vel már tárgyalt, ki kell emelni 3 db. fát az út 
melletti kőrisekből és azokat földlabdával kiemelni és átültetni.  
 
A magyarhertelendi támfallal kapcsolatban lejárt minden határidő. Dr. Kóbor Gyula jegyző 
felhívta a figyelmet, hogy egy héten belül 1 mFt. bírságot szab ki a társult önkormányzatokra.  
Még annyi türelmet kért, hogy holnap jön egy földmérő, aki kitűzi, hogy mi lóg ki a falból és 
mi nem, hogy lehetőség szerint csak annyit bontsanak vissza, amennyi a közterületre van.  
A későbbi koncepció az, hogy ha kitűzik a területet, akkor kerítés címén visszaépítik.  
 



Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az a baj, hogy kilóg az utcára kb. fél métert. 
 
Székely Szilárd polgármester az ivóvízpályázattal kapcsolatban elmondta, hogy 
hosszabbítási kérelmet nyújtottak be a pályázat II. fordulójára. Erre azért van szükség, mert a 
Pécsi Vízmű Zrt-vel olyan ügyük, hogy a későbbiekben nem biztos, hogy vállalni tudná a 
feltételeket az üzemeltetéssel kapcsolatban, illetve a pályázatban az önkormányzat nem 
nagyon vállalhatja a Pécsi Vízmű szolgáltatási feltételeit. Ugyanis a pályázatban az 
üzemeltetés feltétele, hogy a beruházást,- amennyiben nem rendelkezik az önkormányzat a 
jelenlegi üzemeltető cégben tulajdonrésszel- úgy az egész beruházást egy koncessziós eljárás 
keretében kellene üzemeltetésre kijelölni. Ez nem csak Sásdon jelent gondot, hanem a 
falvaknál is, és ezt ilyen gyorsan nem tudják lezárni. Ezeket az állapotokat rendezni kell 
ahhoz, hogy be tudják adni a II fordulót. 
 
A forgalmi csomópont pályázattal komoly gondok lehetnek annyiból, hogy a jobb oldalon 
nem tud dolgozni a Soltút Kft. mert a víziközmű Pécsi Vízmű Zrt. vagyonkezelésében van. 
Ők 15 mFt-ra árazták be azt, amivel áthelyeznék a közművet. Kértek próbaképpen ajánlatot 
más cégtól, ahol azt mondták, hogy 7 mFt. + ÁFA összegért megcsinálják az egészet  
 
Pénteken kerül sor a sásdi borverseny eredményhirdetésére.  
 
A Sásdi Sportkör LEADER pályázaton 6.400 eFt. 95%-át nyerte meg teniszpálya létesítésére.  
Apró nehézséggel küzdenek, nem tudják előfinanszírozni, illetve még önrésszel sem 
rendelkeznek. A pályazat révén lenne a városnak egy 543 m2-es, műanyagburkolatú 
teniszpályája.  
A Sportkör vezetősége ülést tartott a témában, és a következő menetrendet dolgozta ki. A 
legolcsóbb ajánlattevőt megkérik, hogy még 6 hónapig tartsa az árajánlatát. Az ajánlattevő ezt 
vállalta, de a Sportkör nem tudja megrendelni, mert hitelt, támogatást kell szerezniük. 
Intézkedniük kell a támogatást megelőlegező hitel felvételéről. Tagdíjat kivánnak emelni, és 
szponzori pénzeket gyűjtenek. Ehhez szükségük van pár hónapra, és utána rendelnék meg a 
munkát, de az eddigi számításaik szerint 200 eFt. még mindig hiányozni fog. Biztos benne, 
hogy ez ügyben az önkormanyzathoz is fordulnak majd.  
A teniszpálya kerítését is rendbe kell majd hozni, ezt a városgazdálkodás emberei fogják 
elvégezni.  
A Sásdi Sportkört megkeresték a PEAC, hogy a jelenlegi versenyzői és szakosztályvezetője 
az ügyben, hogy NB I-es csapatot tudnának Sásdon létrehozni 2 éven belül. A PEAC-nál sásdi 
NB I-es játékosok sportolnak, ők szívesen eljönnének Sásdre, de ez is egy 800 eFt-os kérdés. 
A játékos annyit vállaltak, hogy megpróbálnak szponzorokat felkutatni, hogy Sásdon 
játszhassanak.  
 
Bíznak abban, hogy új közösségi házban majd komoly sportélet indulhat el, és egy másik 
pályázat révén újabb asztalokat tudnának belállítani és egy komoly asztalitenisz sport 
utánpótlást tudnának elindítani, lehetőséget adva a város sportolni kívánó fiataljai számára. 
 
A Máltai szeretetszolgálat sásdi kistérségben adósságrendezési programot nyert. Ezzel 
kapcsolatban irodát nyit a rászorulók számára a CBA épületében. 1 főt foglalkoztatni fognak.  
 
Az önkormányzat megkötötte vagyonbiztosítási szerződését a legolcsóbb ajánlattevővel. 
Ennek már része a közösségi ház is. Ennek megfelelően mintegy 300 eFt.-al megnövekedett 
az összeg, amely így 1,5 mFt. A biztosítást a Genarali biztosítóval kötötte meg az 



önkormányzat, amely az eddigi Allianz Hungária biztosítóhoz képest 500 eFt.-al olcsóbb 
ajánlatot tett. 
 
Tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy egy vételi ajánlat érkezett az önkormányzat egyik 
ingatlanának egy részére. Fodor István sásdi lakos ajánlatot tett, hogy megvásárolná a volt 
ékszerüzletet az ÁMK óvoda, bőlcsöde épületrészben. Ajánlatában hivatkozott az épület rossz 
állagára. 
Meg kell vizsgálni, hogy az önkormányzat ezt az épületrészt miként kívánja hasznosítani, 
része-e a törzsvagyonnak, értékesíthető-e egyáltalán, és ha igen, akkor bérlet formájában 
kívánjuk-e hasznosítani, vagy bevonjuk a működtetésbe, illetve értékbecslést követően 
értékesítjük-e ajánlattevő részére. 
 
Dr.Kajdon Béla jegyző a KEOP pályázat kapcsán elmondta, hogy május 6-án járna le a 
határidő a II. forduló beadására. Az önerő biztosítása kapcsán szerencsére most olyan 
rugalmas a minisztérium, és annyira központi helyen szerepel az egészséges ívóvíz 
megteremtése és biztosítása az EU szempontjából is, hogy ez kiemelt fejlesztési célként fut 
országosan és az EU tekintetében is. Ehhez a pénzalaphoz nem nyúlhatott hozzá senki, sőt, 
egy mai ÖNHIKI-vel kapcsolatos továbbképzésen elmondták, hogy e pályázatoknál az önerő 
pályázatot is kiemelten kezelik. Tehát amennyiben idén október 2-ig tudnak támogatási 
szerződést kötni, akkor egész biztosan meg fogják kapni az önerő támogatást is a pályázatra, 
tekintettel arra, hogy Sásdot ez 26 mFt-al érinti.  
Annyiban engedékeny már az új kiírás, hogy az elég csak határozatban biztosítani az önerőt, 
nem kell bemutatni semmit. A jövő évi költségvetésben nyilván a felét már tervezni kell.  
 
Polgármester Úr a Hungaro Projekttel egyeztetve levelet írt a minisztériumnak, 
méltányosságot kérve részükről, hogy szeptember 30-ig járuljon hozzá, hogy elhalasszuk a 
pályázat beadását, tekintettel arra, hogy könnyen meglehet, hogy szolgáltatóváltásra kerül sor, 
és a szolgáltatónak kulcsszerepe van a pályázat megvalósításában. Jövő héten lesz konzultáció 
a pályázat beadása kapcsán. A 8 önkormányzatnak volt egy megbeszélése, ahol mindegyik 
település polgármestere elmondta, hogy be kívánják adni a pályázatot a II. fordulóra. 
A mentőállomás kapcsán új fejlemény, hogy már az önkormányzatnál van a bontási és építési 
engedély kiadására elkészített dokumentációra.   
Új megállapodás tervezetet küldtek aláírásra, ugyanis az OMSZ megszerezte a vagyonkezelői 
hozzájárulást. A megállapodás annyiben módosult, hogy beemelték hozzájáruló döntést. 
A mentőállomás épületét az OMSZ bármikor birtokba veheti, ilyen a szerződés. Amint nyert a 
pályázat jönnek, és elkezdenek bontani. 
 
Fodor István kérelme kapcsán elmondta, hogy a megvásárolni kívánt ingatlanrész 
törzsvagyon. Ez az épület nincs megosztva, az óvoda szerves része és megosztani sem lehet, 
ugyanis nincsenek meg a műszaki feltételei, társasházzá sem tudják alakítani, tehát ezt eladni 
nem, csak bérbeadni lehet. Természetben, fizikálisan le van választva, de jogilag nem tudják 
megoldani. Az is valószínű, hogy kelleni fog ez a hely, amennyiben egy szolgáltatóváltásra 
sor kerül. 
 
Bejelentette a testületnek, hogy ismét fel vannak jelentve, most a VÁTI-nál. A város egyik 
helyi politikai szervezete nem nyugszik, a beruházás kapcsán a polgármester, jegyző, meg 
mindenki, aki ebben érintve van fel van jelentve és szabályossági vizsgálat lefolytatását kérik 
ellenük.  
Ennek azonban lehet következménye, szerencsére már az itteni ellenőrzés után kapták a 
bejelentést. A VÁTI nem foglalkozik a feljelentéssel érdemben, ugyanis az önkormányzat már 



átesett ezeken a vizsgálatokon a 2. körben. Ez egy komoly vizsgálat volt, nagyon komoly 
szakemberek folytatták le az állam részéről. 
A sajnálatos ebben a dologban az, hogy még 100 mFt. nincs kifizetve, ez a végszámla. Ha 
szabályossági vagy szabálytalansági eljárást indít a VÁTI, mindegy, hogy miért, abban az 
esetben a kivitelezőt fogják elővenni, nem a jegyzőt vagy a polgármestert. Itt ugyanis 
előfinanszírozás van, és egyszerúen felfüggesztik a kifizetést és a Gropius Zrt. közel egy évig 
nem fog hozzájutni az 100 mFt-hoz. Az önkormányzatnak ebből semmi baja nem lesz, mert 
ez nem az önkormányzat pénze, az önkormányzatnak ebben csak 5% -a van. Valakik itt 
nagyon el vannak tévedve, betévedtek egy erdőbe és nem akarnak kitalálni! Kifogásolták, 
hogy miért nincs kötbér. Elmondta már, csak ezt nem akarják tudni, hogy a kötbér azért nem 
célravezető, mert nem az önkormányzat pénze, visszamegy az államhoz, és abban az esetben 
a beruházás fel kell függeszteni és új kivitelezőt kellene hozni közbeszerzési eljárással. Május 
19-el véglegesen el kell számolni ezzel a pályázattal. A felelősség itt közös, ez nem a 
polgármester felelőssége, ez a város felelőssége! Azért mondja el, hogy mindenki hallja, arról 
nem beszélve, ha a Gropiust Zrt-t sikerül addig furkálni, hogy ne kapja meg a 100 mFt-ot, 
akkor higgyék el, hogy majd felkutatja a felelősöket, hogy ki miatt nem kapta meg a pénzét. 
Ez nem egy kis törpe cég, lehet szórakozni, de előbb utóbb valakit meg fognak találni. Lehet 
erről viccelődni, de a jogi következményeket is viselhetik! 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy örült volna annak, ha az ismeretlen feljelentő 
meg lett volna nevezve, mert nem szeretné, ha egy választási röplapon ő legyen megnevezve, 
és ismeretlen jogász sem szeretne lenni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy szó sincs az ő személyéről, egy helyi politikai 
szervezetről van szó. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester az ékszerüzlet eladásával kapcsolatban szeretné elmondani, 
hogy amennyiben bérbeadják az épületrészt, azon is el kell gondolkodni, hogy milyen hosszú 
időre adják ki, mert előfordulhat, hogy a bölcsődében újabb csoportot tudnak indítani, és 
akkor csak arra tudnak bővíteni. 
 
Nagy Róbert ÁMK  gazdasági igazgatóhelyettes jelezte, hogy a jövő évben az előzetes 
felmérések alapján szükség lesz még egy bölcsődei csoportra.  
Elmondta, hogy egyébként problémái voltak a bérlővel, mert nem volt hajlandó kifizetni a 
közüzemi számlákat. Kérte, hogy ha ismét bérbeadják a helyiséget, akkor erre fokozottan 
figyeljenek oda, és írják bele a szerződésbe, hogy ha 3 hónapig nem fizeti a közüzemi 
számlákat, akkor kezdeményezhesse az ÁMK, hogy megszünjön a bérleti jogviszony. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy megkereste egy pécsi alapítvány, hogy a 
sportcsarnoknak legyen neve, és felmerültek bizonyos szponzorok nevei. 
A Sportkör vezetőjét erről tájékoztatta, aki támogatja a kezdeményezést, például azt is, hogy 
Iványi Dalmáról nevezzék el. A szerződésbe bele lehetne írni, hogy ha ő a nevét adja és egy 
táblát helyeznének el a nevével a falon, akkor éves szinten tartana egy olyan rendvezvényt, 
ahová egy neves sportolót meghív, és ez bevételt hozna.  
A sportkör vezetőjének is az volt a véleménye, hogy a gyerekek felnéznek egy élő sportolóra, 
és ezt jó gesztusnak tartja az alapítvány részéről. Pintér Mihály, az asztalitenisz szakosztály 
vezetője is támogatja az ötletet.  
Ebben az ügyben tehát kereseni fogják az önkormányzatot. 
 



Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ő nem érti az e-mailt, mert abban már kész 
tények vannak! 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy valóban így írták le, de nincs ez még 
elfogadva, egyelőre a kistérséget keresték meg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az e-mail nem Sásd konkrét esetéről szól, 
általánosságban írták le az országos programot, ajánlották fel a lehetőséget. Elmennek egy 
adott településre, tartanak egy bemutató mérkőzést, találkoznak a sprotkedvelőkkel, és ha úgy 
gondolják, akkor elneveznek magukról valamit.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő az jó ötlet, hogy nevezzük el valakiről, de azért az elég 
furcsa, hogy valaki felajánlja, hogy róla nevezzük el! 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a legutóbbi ülésen beszéltek arról, hogy 
elmennek Budapestre néhány képviselővel és Orsós Tibor családjával a fotókiállításra. 
Az utazás elmaradt, mert Orsós Tibor megsem vállalta a pesti utat.  
Szintén a múltkor beszéltek a plébános Úr leveléről, aki azóta személyesen is megkereste. 
Elmondta, hogy igazi kérése az, hogy a hittantáborosoknak a Püspökszentlászlói táborozáshoz 
biztosítsák a kistérségi busz.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a közösségi busz vezetője mondta azt, hogy ez az, 
ahová nem szabad odaadni a buszt, mert olyan az út, hogy szétesik a busz! Egyszer már 
megjárta ezt az utat, és majdnem eltörött a rugó. Most cseréltek lengéscsillapítót a buszon, 
nem erre az útra való.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester azt kérti még, hogy jövő héten hétfőn, vagy 20.-án azt a 
találkozást, amelyet már régen szeretne megtartani Plébános Úr a képviselőtestülettel, azt 
ejtsék meg, ne tologassák tovább az időpontot. Plébános Úr este 6 órakor szeretettel várja a 
testületet. Erre várja tőle ma a választ.  
 
Székely Szilárd polgármester azt javasolta, hogy 20-án, szerdán tartsák meg ezt a 
beszélgetést.  
A képviselőtestület elfogadta a polgármester javaslatát.  
 
Molnár Attila  Honismereti Szakkör vezetője elmondta, hogy a volt Vízmű udvar garázsába 
elkezdték a gyűjtemény átpakolását.  
Azt kéridezte a képviselőtestülettől, hogy a közfoglalkoztatásban részt vevők közül tudnának-
e adni a pakoláshoz náhány embert április 20.-án szerdán délelőtt? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, adnak embereket a gyűjtemény 
pakolásához. Mivel a napirenddel kapcsolatban több hozzászólás, észrevétel nem volt, kérte, 
hogy aki a beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
49 /2011.(IV.14.) KTH. számú 

határozata 



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

 
 
8./ Sásd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadási rendeletének elfogadása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a zárszámadás kapcsán 
megérkezett a könyvvizsgáló véleménye is, aki pozitív véleményt bocsátott a 
rendelkezésünkre a formai és tartalmi követelményeket illeti. Az előterjesztés elég részletes és 
nagyon sok melléklet van szó. Két fő dolgot emelne ki! Az egyik, hogy ha a mérleget 
vizsgálják, akkor a 20. sz, mellékletben két fő dolgot vehetnek észre. Az egyik, hogy a 
korábbi 2.200 eFt-os összegről 3 milliárd forint főlé emelkedett a mérlegfőösszeg, amely az 
idén aktivált több beruházásoknak köszönhető. Illetve van benne egy technikai jellegű 265 
mFt-os tétel mind forrás, mind az eszköz oldalon megjelent, ami a következő évi költségvetés 
során a zárszámadásból illetve a mérlegből ki fog kerülni.  
 
Ez a nagy projektünk szállítói finanszírozása,ez egy fejlesztési beruházás. Ez úgy fest, hogy a 
vállalkozó kibocsát egy számlát, ennek kifizetjük az öneréjét, és az önerő kifizetésének az 
igazolásával közreműködő szervezet aktiválja ennek a támogatási összegnek a lehívását, 
illetve közvetlenül a szállítóhoz való folyósítását. Az önkormányzatnak csak annyi a szerepe, 
hogy kifizesse az önerőt.  
Év végén maradt egy nyitot tétel, ez az első részszámla, aminek kifizették az önerejét, viszont 
265 mFt-ot nem kapott még meg az államtól a szállító. A szállító viszont az önkormányzat 
felé állítja ki a számlát, nálunk ezt szerepeltetni kell a szállítói tartozások között egyik 
oldalon, illetve a forrás oldalon a követeléseink között is, mert az államtól követeljük 
ugyanezt az összeget. Tehát ez egy tecnhikai jellegű, és azonnal kifut, amint az összeget 
megkapja a vállalkozó, és most már meg is kapta.  
 
Ami még kiemelendő, hogy a megszokottakhoz képest elég sok központi, ÁMR-t érintő 
változás. elvárás van. A legutolsó oldalon például szerepel a kötelezettségvállalás felső határa 
számításának a bemutatása. Ez egy kritérium az ÖNHIKI pályázatnak. A másik technikai 
jellegű dolog a folyószámlahitel kapcsán érdekes. A hitelnek december 31-én van egy 
állománya, amit a bank úgy vesz, hogy ad a számunkra egy hitelt, illetve, hogy ezt 
visszatörlesztjük, hogy december 31-el ne legyen semmi, amit ki tudna felénk mutatni, és 
január 1-én újra felvesszük a hitelt. Ennek a féléves összege 81 mFt. A mai ÖNHIKI-is 
konferencián is felmerült, hogy nagyon sok önkormányzat küzködik azzal, hogy a féléves 
pénzintézeti játék bekerült a rövidlejáratú hitelek közé, és olyan mintha 81 mFt-al több hitelt 
vettek volna fel, mint amennyit igazából felvettek, azért szerepel 180 mFt. a működési 
hitelnél. Ezt szerepeltetni kell a mérlegben, két helyen is kiemelték és a technikailag tisztított 
helyes összeget szerepeltetik. Az egyik a 25-ös melléklet, van egy korrigált oszlop. Már a 



kincstárral is egyeztettek, és ma a belügyminisztérium képviselője is azt mondta, hogy ezt 
valószínűleg ők is helyben fogják hagyni, illetve a könyvvizsgáló is tud erről.  
 
A 19.sz. mellékletben is szerepeltetik a helyes összeget a hitelek részletezésénél. 
 
Ezeket azért szerette volna feltétlenül kiemelni, mert nagy összegekről van szó, ha összeadjuk 
300 mFt. felett, ugyanakkor ez kettő olyan technikai jellegű, amely a mérlegünket 
befolyásolja és a következő évben ez a mérlegben el fog tünni. 
 
A többi dologról részletesen írt, főként a vagyonalakulásra hívná fel a figyelmet, illetve 
igyekeztek úgy előállítani a zárszámadási rendeletet, hogy várhatóan biztosan fognak kapni 
olyan ellenőrzést akár az ÁSZ-tól, akár a kormányhivataltól, ami ezt ellenőrizni fogja. 
 
Kérte a képviselőtestületet, hogy fogadják el a zárszámadási rendeletet.  
 
Pál Csaba pénzügyi bizottság elnöke elmondta, hogy egy lejárt évről van szó, az biztos, idén 
még egy keményebb év elé nézünk, a pénzügyi bizottság javasolja a rendelet elfogadását.  
 
Mivel több hozzászólás, észrevétel, kérdés nem hangzott el, 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 Képviselőtestülete 
6/2011. (IV.16.) számú önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

Sásd Város Önkormányzata 2010. évi zárszámadásáról 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.)  
 
9.)Könyvvizsgálói szerződés felülvizsgálata 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy egy 5 éves szerződésük volt eddig 
az AD-MÜ Kft-vel, és a bázisösszegből kiindúlva mindig az inflációval emelte az összeget.  
Az összeg jelenleg 636 eFt. +ÁFA, ma kapta meg az erre vonatkozó ajánlatot.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy milyen inflációval számolt?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a KSH. által megadott inflációval. 
450 eFt-ról indultak annó, de volt egy olyan időszak, amikor az önkormányzati KHT-nak a 
könyvvizsgálatát is ő látta el. 
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy mennyire árképző a mérlegfőösszeg?  
 



Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy semmilyen mértékben nem 
árképző. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy annak idején 200-300 eFt-ról indult, és csak az 
inflációt tette rá, de ő van már több mint 10 éve. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem tudja megítélni, hogy ez az ár sok, vagy 
kevés. Az idei évben nagy szükség volt a segítségére, tekintve a projekteket.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy sokszor kérnek tőle segítséget, tanácsot. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a szerződés határozatlan idejú.Az idén már 
végzik a tevékenységet, tehát nagyon nem tudnak ettől eltérni, de ha később újra szeretnék 
tárgyalni a feltételeket, akkor szerezni kell adatokat ahhoz, hogy tárgyalni tudjnak vele az 
árról. Erre viszont nem készültek most fel.  
 
Pál Csaba képviselő szerint feltétlenül meg kell nézni, hogy a többi városban mennyiért 
végzik ezt a szolgáltatást, akkor is, ha most elfogadják a javaslatot.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy köröl kell nézni, ki mennyit fizet, hogy a 
jövőre nézve legyen egy viszonyítási alapjuk. 
Az eddigi jó tapasztalatra és a kedvező együttműködésre tekintettel, és figyelembevéve, hogy 
olyan szakmai ismeretekkel rendelkezik a városra nézve, ami számunkra idén 
nélkülözhetetlen volt, javasolni fogja az elfogadását, ugyanakkor szintén javasolja, hogy még 
idén vizsgálják felül a díjat.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint elegánsabb megoldás lett volna, ha most úgy 
döntenek, hogy van egyéb ajánlatuk is  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, tudja, hogy nagy szükség van a könyvvizsgálóra az 
idei évben, pontosan azért, mert ők ismerik az önkormányzat működését.  
Nagyon korrektek, megmondják, hogy felvehetünk-e hitelt, belevághatunk-e vagy sem. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy annak idején megversenyeztették, és többiek ennek 
kétszeresét, háromszorosát adták ajánlatként. Ő adta a legjobb ajánlatot 15 éve. 
Mivel az emelésük mindig inflációkövető, szerinte nincsenek elrugaszkodva a valóságtól.  
A most megküldött szerződés 5 évre szól ugyan, de 30 napon belül bármikor felmondható.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy feltétlenül most kell dönteni? 
 
Dr. Kajdon Béla  jegyző elmondta, hogy igen, azért mert különben nincs szerződésünk, és az 
önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint ez így érdekes, mert ilyen esetekben kürül szoktak 
nézni, árajánlatokat kértek, stb. Most el kell kötelezni magukat 5 évre úgy, hogy nem kérdezik 
meg, másnál mekkora ez az összeg.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy januárban mindenki megkapta a munkatervet, 
amelyben szerepelt, hogy ezen az ülésen dönteni kell ebben a kérdésben.  
 



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy érti Dr. Jusztinger János képviselő aggályait, 
hiszen véleménye szerint nem lenne ez gond, ha 100.000 Ft. lenne az összeg, de most tudják 
igazán, hogy ez mekkora összeg.A költségvetésbe ez automatikusan be volt építve.  
Ő is azt kéri, hogy idén vizsgálják felül a díjakat, és ha esetlegesen nagy díjeltérés lenne, 
akkor a képviselőtestület újratárgyalhatja.  
Kérte a Pénzügyi Bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy más, Sásdhoz hasonló nagyságú 
városban, mennyiért végzik a könyvvízsgálást.  
 
Kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy a szerződést elfogadják, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
50/2011.(IV.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt könyvvizsgálói szerződést elfogadja azzal,  
hogy Sásd Város Képviselőtestülete Pénzügyi Bizottsága 30 napon belül 
vizsgálja meg egy kedvezőbb szerződés megkötésének lehetőségét. 

 
  Határidő. azonnal 
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
10./ TÁMOP-3.2.3-08/1-2009.-0043. pályázathoz támogatást megelőlegező hitel felvétele 
Előadó: Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez az ÁMK projektje, amelyben jelenleg 
ECDL, illetve többfajta képzést folytatnak. A projekt lényege, hogy ez által az intézmény 
akkreditált képző intézménnyé válik. A pályázat 25 mFt-os költségvetéséből az utolsó tétel 
9.875 eFt, amely az eddigi elszámolások alapján szükséges lett volna, hogy megérkezzen, de 
nem érkezett meg.  
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes elmondta, hogy nem szeretnének abba a 
helyzetbe kerülni, hogy az utolsó pillanatban vegyék fel, mint a mási TÁMOP pályázatnál.  
Tudja, hogy nem fog megérkezni a pénz, és a projketzáráshoz mindenképp szeretne úgy 
hozzáállni, hogy az a megadott időn belül legyen kész, és utána a záró kifizetési kérelemmel 
fogják megkapni a pénzt, ha elfogadták az elszámolást.  
 
Az a probléma, hogy ezt az összeget ki kell fizetniük, mert úgy szól a szerződés, hogy az 
összes addigi meglévő számlát  ki kell fizetni, és csak ezeket tudják benyújtani a kifizetési 
kérelemmel. Ez azt jelenti, hogy lesz egy kb.9,8 mFt-os tételük, amikor ezt ki kell fizetni, ha 
kifzette, akkor összeállítja a kifizetési kérelmet és akkor autómatikusan ha elfogadják, vagy 
hiánypótlással vagy anélkül, akkor megkapják a pénzt. Sajnos ezt mozgókeret terhére senki 
nem tudja meghitelezni nekik.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a 489 eFt.-ból a falvak 202 eFt. kamatterhet 
vállaltak. 287 eFt. a sásdi kamatteher lenne. Ennek a tehernek a vállalásáról kell dönteni. 
 



Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes elmondta, hogy ezek a számok tájékoztató 
jellegűek, pontosat akkor tud, ha a leosztás történik.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hgoy miért kell ezt előre kifizetni?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a pályázat utófinanszírozott. Ezt a pénzt nem 
kapjuk meg addíg, amíg nem fizetjük ki, ilyen egyszerű.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes 
szerint ezt a pénzt ki kell fizetni! Van egy másik dolog is, a sásdi önkormányzat helyzete, és 
ezt így már hazardírozásnak tartja, és semmiképp nem tudja támogatni, Minden testületi 
ülésen szembesülni kell egy hitelfelvétellel. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy akkor arról is dönteni kell, hogy a 25 mFt.-os 
támogatási összeget visszafizetjük. Nem 287 eFt-ot fogunk akkor fizetni, hanem 25 mFt-ot. 
Amennyiben nem veszik fel a hitelt, akkor névszerinti szavazást fog elrendelni.  
A pályázattal el kell számolni, döntést fog róla hozni az ESZA Kft. hogy fizessék vissza, 
utána erről határozni kell majd a testületnek 
 
Jusztinger Krisztina kévpviselő megkérdezte, hogy mennyi idő, mire elszámolnak?  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes elmondta, hogy kb. 6 hónap, ez a 
leghosszabb, ennyi idő alatt le lehet zárni, még akkor is, ha lesz közben hiánypótlás. 
Természetesen lehet ez rövidebb idő is, ez a közreműködő hatóságtól is függ. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy minden utófinanszírozott pályázathoz 
hitelt kell felvenni?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy erről már beszéltek korábban, 
hogy ha utófinanszírozott pályázatot adnak be, akkor fel kell készülni arra, hogy hitelt kell 
felvenni. A támogatásokat sajnos meg kell előlegezni, ha nincs saját forrás. Egy bizonyos 
mértékben a támogatásokhoz kapnak előleget, de ez csak kb. 35-40%-a szükséges pénznek. 
 
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes elmondta, hogy TOT Tanács ülésen is 
felmerült, hogy ezután bármilyen utófinanszírozott pályázatot kívánnak benyújtani, akkor 
kalkulálja be a testület ehhez hitelt kell felvenni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy eddig is bekalkulálták, csak az  még nem ez a 
testület volt, akkor még mindenki mindent megszavazott. Ezeket annak idején egyhangulag a 
jelenlévők, Pintér Gábor képviselő kivételével megszavazták.  
 
Székely Szilárd polgármester a szóban forgó Tudáshíd pályázattal kapcsolatban elmondta, 
hogy ez egy 25 mFt.-os pályázat, kaptak hozzá 35 % előleget, ez megérkezett, felhasználták. 
Benyújtották az elszámolását, és megérkezett a pénz, ezt ismét felhasználták, benyújtották a 
pénzt az elszámolásra. A pénz azonban még nem érkezett meg. Az ESZA Kft-nek különböző 
okai lehetnek erre, van 90 napja arra, hogy felülvizsgálja a dokumentumokat, akár egy 
bélyegző miatt is visszaküldheti. Ha úgy ítélik meg, hogy szükséges még néhány 
dokumentum a pontos elszámoláshoz, akkor ezeket bekérik, ez által viszont 90 nap fizetési 
határidőhöz jutnak.  



Az utolsó számláknál nem érkezett meg az elszámolás, addig megérkezett, nem hiszi, hogy 
aki elszámolja a projektet, az az összes elszámolásnál jól dolgozott, az utolsónál pedig 
szándékosan rosszúl. Úgy véli, ugyanolyan lelkiismeretesen benyújtotta az elszámolást, mint 
korábban, a pénz sajnos nem érkezett meg. El kell most dönteni, hogy teljesítik-e a 
pályázatban vállalt kötelezettségüket és befejezik a pályázatot, vagy nem!  
Annak idején, amikor benyújtották a pályázatot vállalták, vállalták azt is, hogy a pályázat 
utófinanszírozott, és azzal kalkuláltak, hogy előleget kapnak, azzal elszámolnak, megérkezik 
a pénz és tovább finanszíroznak. A  
A 25 mFt-os pályázat megvalósítása a városnak.- és ez most látszik,- 287 eFt-ba kerül, azaz 
1% önerő jelentkezik kamatköltségként. Úgy gondolja iróniával, hogy nagyot nem hibázott a 
testület, amikor a saját általános iskoláját egy akkreditált intézménnyé tette, vállalva ennek az 
1%-nak a kockázatát.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy pontosan mi a pályázat lényege, mert már 
olyan régen volt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester szerint annak idején TOT Tanács ülésen vele együtt a jegyző 
Úrnak is kétségei voltak ezzel a pályázattal kapcsolatban, és még az is szóba került, hogy 
Megyeri Tiborné véleményét is érdemes lenne kikérni, hogy meg tudják-e ezt csinálni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a finanszírozások menetével bajok vannak, nem 
csak itt, mindenhol. Volt olyan önkormányzat, ahol nem tudtak fizetést adni, mert nem kapták 
meg az ütemezett állami támogatást, hitelt pedig már nem kapnak. 
Azt tapasztalják, hogy a kifizetések gyorsasága, ütemezése lelassúlt, ez tény, és ezzel senki 
nem számolt! A VÁTI-nál és a DDRFÜ-nél egy oktatás kapcsán azt mondták, hogy 
legrosszabb esetben is 2 hónap alatt a pénzek megjönnek, általában a 6 hetet kell kalkulálni a 
pénz forgására. Ez már nincs így, most már 5-6 hónapokról beszélnek akkor, ha minden 
rendben van. De olyan elszámolást még nem látott, ami elsőre jó lett volna. Hihetetlen az 
adminisztráció, 1 hónap megint egy újabb kör, és onnan kell számítani megint az időt.  
A Gropius Zrt.-nél a részszámla, ami el volt fogadva az első körben, mégis 5-6 hónap múlva 
fizették ki őket. Itt 300 mFt-ról volt szó, a cég beépítette, tőbbek között ez is oka a 
csúszásnak. Ezért ki a felelős?  
Az összes pályázatukba a finanszírozás, a pénz forgása, amit kalkuláltak, hihetetlen módon 
lelassult.  



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kistérségi társulásnak szintén van egy nagy 
ESZA-s projektje: A szerződéskötésre az értesítéstől számított 4 hónap múlva került sor, az 
előleg kifizetésére a vállalt 2 hét helyett pedig 2 hónap múlva. Biztosan vannak országosan 
pénzügyi problémák, úgy gondolja, hogy az ÁMK-t ezért nem tehetik felelőssé, hogy 
dolgozni akarnak, inkább örül neki.  
A pályázatról elmondta, hogy a szigetvári és a bükkösdi iskolával vannak partnerségben. Egy 
közös pályázatról van szó 100 mFt-os értékben, ugyanakkor mindenki a saját képzését maga 
bonyolítja, csak egy pályázat ment be, és a saját finanszírozását önállóan végzi. 
Projektmenedzserünk is saját van, Cserveni Gábor személyében, az elszámolást pedig az 
ÁMK pénzügyi irodája végzi. 
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes elmondta, hogy akkreditált 7. 8 osztályos 
képzést végeznek, ami azt jelenti, hogy az iskola jogosult lesz arra, hogy 7. 8. osztályos 
képzést pénzért végezzen. Jelenleg is vannak olyan bevételei az ÁMK-nak, ami abból adódik, 
hogy más akkreditált intézményen keresztül Sásdon helyben, a sásdi tanárokkal bonyolítanak 
tanfolyamokat. 
Ha ebből van hasznuk, akkor abból is lesz, hogy saját akkreditált tanfolyamokat tartanak. 
Tehát ezt a pályázatot be kell fejezniük, és úgy, hogy az iskola akkreditált intézmény legyen, 
ez nem kérdés.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT Tanács azért is támogatta, hogy ezáltal 
az ÁMK részére a közösségi ház fenntartása némileg könyebb lesz, ugyanis saját 
tanfolyamokat indíthat, amiből bevétele lesz. 
Megkérdezte, hogy a Pénzügyi Bizottság milyen döntést hozott a napirenddel kapcsolatban?  
 
Pál Csaba Pénzügyü Bizottság elnöke elmondta, hogy 2 Igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 
a hitel felvétele mellett döntöttek.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás, észrevétel nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, 
hogy aki támogatja a hitel felvételét az kézfelemeléssel szavazzon: 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 4 Igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
51/2011.(IV.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Önkormányzata önálló intézménye a közös fenntartású Sásdi Általános 
Művelődési Központ a TÁMOP-3.2.3-08/1-2009-0043 azonosító számú pályázaton 
25.014.440,- Ft támogatást nyert. 
Sásd Város Képviselőtestülete a támogatás megelőlegezésére rövidlejáratú fejlesztési 
hitelt vesz fel,- 9.986.360 forintos, azaz Kilencmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-
háromszázhatvan forintos összegben, melynek költségeit az intézményfenntartó 
önkormányzatok közösen viselik. 
A hitel visszafizetésének biztosítéka a megnyert állami támogatás.  
A hitel törlesztésének határideje 2011. szeptember 30. 
A képviselőtestület kötelezettséget vállal a hitel és járulékainak megfizetésével 
kapcsolatosan, és ezen kötelezettségét a hitel futamideje alatti éves költségvetésben 
betervezi.  



A képviselőtestület nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat hitelfelvétele nem esik 
törvényi korlátozás alá (1990. évi LXV. tv. 88. §-a). 
A képviselőtestület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a hitelhez szükséges 
nyilatkozatokat megtegye, a szerződést írja alá. 
 
Határidő:  2011. április 15. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
11./ Az önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy nem terveztek semmi olyan 
közbeszerzést, amiről az idén dönteni kellene. Egy dolog van, ami érinti az önkormányzatot, 
ez a DIGITÁR pályázat, mert itt van egy épületfelújítás majdnem 26 mFt.-al, ennek van egy 
önálló közbeszerzési terve, de ezt az ÁMK-nak mint önálló intézménynek kell tervezni. 
 
A közbeszerzési terv egy ún. „gumiterv”, ami azt jelenti, hogy ami a tervben van, azt nem 
kötelező megvalósítani, ami viszont nincs benne, az megvalósítható. Nem láttak a 
költségvetésben olyan tételt, ami idén egy megvalósítandó közbeszerzést kívánna. 
Kérte, hogy ezzel a tartalommal fogadják a közbeszerzési tervet.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli kiegészítést. Megkérdezte a 
képviselőtestületet, hogy van-e kérdés, észrevétel, hozzászólás? 
 
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a tervet elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
52/2011.(IV.14.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt Sásd Város Önkormányzat 2011. évi 
közbeszerzési tervét elfogadta. 
 
Határidő. azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd poglgármester  

 
 



12./ÖNHIKI-s pályázat beadása    
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezet elmondta, hogy az előző napirendi pontokban már 
többször beszéltek arról, hogy 3 fő témakör van, amiben a pályázatot benyújthatják. Az egyik 
a közvilágítása, amiben a tavalyi évhez nagyon nagy az elmaradás, mivel 60 napon túli 
közműtartozásra is be lehet nyújtani a pályázatot. 
300 mFt-os hiány van kimutatva. ennek maximális mértékét próbálják megcélozni, nyilván 
nem fogják ezt mind finanszírozni. Ami még örvendetes, hogy a nekünk tartozó községek és a 
saját községeink is beadhatják a Sásd felé fennálló tartozásaikra ezt a pályázatot. Ebben 
minden szinten támogatni fogják őket.  
 
Székely Szilárd polgármester javasoltas a pályázat benyújtását. Megkérdezte a pénzügyi 
bizottság álláspontját. 
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság egyhangulag, 3 Igen 
szavazatta támogatja a pályázat benyújtását.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatban 
van-e valakinek kérdése, észrevétele, más javaslata? 
Mivel kérdés, észrevétel, más javaslat nem volt. kérte, hogy aki a pályázat benyújtásával 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 

53/2011. (IV.14.) KTH. számú  
határozata 

 
1. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Magyar Köztársaság 2011.évi 

költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. Törvény 6. számú mellékletének 2. pontja 
alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
önkormányzatok támogatására. 

2. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján 
a következő nyilatkozatot teszi: 

I./ A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-én 1000 fő feletti. 
II./ A települési önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 78.650 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 308.457 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV./  Az önkormányzat kötelezettség vállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv.88 § (2) bek. szerinti éves kötelezettség vállalás felső határát. 
V.1 Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
V.2.  Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  

 
Határidő: 2011. április 30. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  



 
Határozathozatal után Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy az önkormányzat  
üzleti érdekeire tekintettel a 13-as napirendi pontot zárt ülés keretében tárgyalja meg a 
testület. 
 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselőtestületének 

54/2011. (IV.14.) KTH. számú  
határozata 

 
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy az önkormányzat  
üzleti érdekeire tekintettel a 13/-as napirendi pontot zárt ülés  
keretében tárgyalja. 

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

 
 

Kmft.  
 
 
Székely Szilárd         Dr.Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  
 


