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J e g y z ő k ö n y v: 
 
Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. május 11. napján 
megtartott rendkívüli testületi üléséről. 
 
Az ülés helye:  Városháza tanácskozóterme 

Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

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

 
Igazoltan távol: Hausmann Mária és Dr. Jusztinger János képviselők. 
 
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, megállapította, hogy a 
7 fő képviselő-testületi tagból 5 fő megjelent, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon 
kívül az alábbi napirendi pontokat is tárgyalják meg: 
 

- ÖNHIKI pályázat módosítása 
- Rendelet alkotás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról 
- Vásártéri nyárfák kitermelése 
- Szociális gyermekétkeztetés 
- Egyebek 
 

Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata. 
Más javaslat nem volt, a képviselő-testület az írásban kiadott, szóban előterjesztett napirendi 
pontokat elfogadta az alábbiak szerint: 
 
1./ Folyószámlahitel meghosszabbítása 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
2./ Rövidlejáratú működési hitel felvétele 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
3./ ÖNHIKI pályázat módosítása 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

4./ Rendelet alkotás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

 
5./ Vásártéri nyárfák kitermelése 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
6./ Szociális gyermekétkeztetés 

Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző 
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7./ Egyebek 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 

 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 
 
1./ Folyószámlahitel meghosszabbítása 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a rendkívüli testületi ülésre Nagy Lajos 
László pénzügyi irodavezető kezdeményezésére került sor, ugyanis az Országos 
Takarékpénztár úgy ítélte meg, hogy az önkormányzat számára a likviditási nehézségek 
ellenére 25 mFt hitelkeret lehetőséget ajánl fel a folyószámlahitel rulírozó jellegű bővítésére, 
amelyből az ÖNHIKI pályázatig, illetve az adóbevétel megérkezéséig a közalkalmazottak 
bérét és az önkormányzat elmaradásait biztonsággal tudják fizetni. Erre azért van szükség, 
mert a falvak sajnos még mindig egyeztetnek a tartozást illetően és 30 mFt tartozásukból még 
nem utaltak át semmit. A Pécsi Vízmű Zrt. pedig ahelyett, hogy fizetett volna, még a 
felmondás tényét is vitatja. Nyirati István, a Pécsi Vízmű Zrt. igazgatója levelében közölte, 
hogy egyeztető bizottság felállítását kezdeményezte a szerződés pontja értelmében, valamint a 
felmondás tényét nem tudja elfogadni. Az önkormányzat határozatát megkapta, a tartalmát 
megismerte, azonban az abban foglaltakat vitatja. Válaszlevélben kívánja felhívni az Igazgató 
Úr figyelmét arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat érvényes döntést hozott a felmondást 
illetően. A víziközmű-szolgáltató váltással kapcsolatban a sásdi lakosságot a helyi újságban 
fogja tájékoztatni. 
Közel 80 mFt hiányzik a kasszából, emiatt lenne fontos, hogy a tartozások befolyjanak. Az 
önkormányzat mindent megtett, ÖNHIKI pályázatát mind Sásd, mind a falvak benyújtották, 
ezek elbírálása folyamatban van. Polics József, országgyűlési képviselő telefonon 
megérdeklődte az egyes településeknek pályázaton benyújtott igényét. Sásd 195.519.000 Ft-ra 
nyújtott be igényt. Összegzésül tehát támogató forrásként említette az önkormányzat és a 
falvak részéről benyújtott ÖNHIKI pályázatot, negatív pólusként a Pécsi Vízművet emelte ki. 
A folyószámlahitel szükségességét a pénzügyi iroda megvizsgálta és úgy ítélte meg, hogy az 
önkormányzat folyó működéséhez addig amíg, a követeléseink be nem folynak, addig 
átmenetileg a rulírozó hitel felvétele szükséges, különben esetlegesen elmaradások 
történhetnek. A Települések Oktatási Társulásának a gyermekétkeztetésben már közel 20mFt 
tartozása van a beszállítók felé. Ez lényegében a falvak miatt feltorlódott kötelezettségből 
számítódik. Elmondta, hogy az önkormányzat intézményeinek biztonságos működtetéséhez, 
illetve a kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges a hitel felvétele. Ezután átadta a szót 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy már korábban is szó volt a 
folyószámla hitelkeret megemeléséről. Mindemellett a kihasználtság szinte maximális. A 
konstrukció az Országos Takarékpénztár ajánlata szerint a 120 mFt-s meglévő folyószámla 
hitelkeret egy évvel való meghosszabbítása 2012-ig. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselő-testületnek az önkormányzat 
folyószámla-hitelkeret meghosszabbításának elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat. 
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Mivel más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
61/2011. (V.11.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a likviditási nehézségek leküzdése 
céljából az OTP Bank Rt.-től (figyelembe véve az 82/2010. (VI.17.) 
KTH számú határozatot) az alábbiak alapján folyószámlahitelt kíván 
igény bevenni. 
1./ A folyószámlahitel összege 120.000.000.-Ft. azaz Százhúszmillió 

forint. 
2./ A hitel lejárata 2012. június 30. 
3./ A képviselőtestület elrendeli, hogy a 2010. július 23-án kelt 

folyószámla hitelkeretből eddig igénybevett kölcsönösszeg az 1. 
pontban meghatározott hitelkeretből legyen kiegyenlítve. A 
kiegyenlítéssel egyidejűleg a 2011. június 30-i lejáratú 
folyószámla hitelkeret szerződést képviselőtestület felmondja.  

4./ A képviselőtestület a hitel visszafizetésének időpontjáig 
kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel összegét és annak 
járulékait a pénzintézetnek visszafizeti, valamint éves 
költségvetéseiben ezek terheit tervezi.  

5./ A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az önkormányzat 
hitelfelvétele nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a korlátozása 
alá. 

6./ A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, illetve 
alpolgármesterét, hogy a jelen határozatban foglaltak 
végrehajtásához szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve az 
önkormányzat nevében kötelezettséget vállaljon. 

7./ Képviselőtestület a hitel fedezetéül a Sásd, Kossuth u. 3. sz. 6/2. 
hrsz., vásártér, illetve a Sásd, Dózsa u. 34. sz. 111/1 hrsz. 
ingatlanokat ajánlja fel forgalomképes ingatlanvagyonából. A 
képviselőtestület egyúttal hozzájárul, hogy nevezett ingatlanokra 
az OTP Bank Rt. jelzálogjogot alapítson, és ezen alapítás az 
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
2./ Rövidlejáratú működési hitel felvétele 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
  Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 

Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a folyószámla-hitelkeret 
meghosszabbításán felül szükséges egy rövid lejáratú működési hitelt felvétele rulírozó 
formában. 25 mFt-ot tudna az önkormányzat felvenni október 31-ig. Hitelbiztosítékként 
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jelzálogot kell tenni az önkormányzat valamely ingatlanára. A fonyódligeti épületek több 
tulajdonos kezében vannak, ezért szükséges valamennyi tulajdonos beleegyezése a jelzáloggal 
való megterhelésre.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző hozzátette, hogy a hiány 120 milliós ezért létkérdés, hogy a 
rövidlejáratú működési hitelt az önkormányzat megkapja. Jelenleg nincs pénz a fizetésekre. 
Emellett az ÁMK-nál 27 mFt-s tartozás van, ami az élelmezésben okoz fennakadásokat. 
Lassan már nem lesz olyan szállító, aki élelmiszert vagy nyersanyagot szállítana a nagy 
tartozások miatt. Hangsúlyozta a hitelfelvétel fontosságát és sikerként könyvelte el az 
Országos Takarékpénztár affinitását a hitelszerződés megkötésére. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ha nem jutnának hozzá az állami forráshoz az 
ÖNHIKI pályázat benyújtásával, milyen lehetőség lenne a költségvetési hiányok pótlására. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ennél komplexebb dologról van szó. A hiány 
pótlására négy lehetőség is adatik, melyből az első helyen áll az ÖNHIKI pályázaton elnyert 
állami támogatás lehetősége. Másodsorban pedig párhuzamosan a falvak által benyújtott 
pályázat lehetősége, amiből is a tartozásukat az önkormányzat felé kiegyenlíteni tudják. A 
falvakkal szemben az önkormányzatnak mintegy 30 mFt-os követelése áll fent. Amennyiben 
pályázatuk sikerrel zárul, abból a forrásból teljesítik az önkormányzat felé kötelezettségüket. 
Harmadikként említi a víziközművekkel folytatott tárgyalásokat, mint lehetséges bevételi 
forrást. 
 
Pál Csaba képviselő hozzáfűzte, hogy a tárgyalások és a Vízmű felszámolása időben elfog 
húzódni. 
 
Székely Szilárd polgármester hozzátette, hogy a felszámolás kérdése tény, bevételi 
forrásként tartott alternatíva. Negyedikként említette a rövidlejáratú működési hitel felvételét, 
mint lehetőséget. Összefoglalva elmondható tehát, hogy a tartozások beszedése, illetve a Pécsi 
Vízmű Zrt.-vel kezdeményezett tárgyalásokon túl a pályázatból remél az önkormányzat 
bevételi forrást. Amennyiben az első fordulóban nem ítélik meg a támogatást, lehetőség nyílik 
a második fordulóban való részvételre. Ingatlan értékesítéssel nem számolhat az 
önkormányzat, mivel kisebb értékű ingatlanok állnak rendelkezésre, amelyek értékesítése nem 
oldaná meg az önkormányzat jelenlegi likviditási problémáit. 
Elmondta továbbá, hogy az önkormányzat nehéz anyagi helyzetének kialakulását senkinek 
sem tartja felróhatónak. Ezek a hiányosságok nem túlfejlesztési hibák, hanem egyszerűen a 
működés alulfinanszírozásából adódnak. Sásdnál nagyobb városok sokkal nehezebb 
helyzetben vannak. Mindezek ellenére jó néhány lehetősége van az önkormányzatnak, 
ahonnan bevételt remélhet. A város költségvetése önmagában pozitív és a bank tudomásul 
vette, hogy ha az önkormányzatnak nem nyújt hitelt, akkor azok a kis önkormányzatok, 
akiknek szintén hitelez, tönkre fognak menni, mivel Sásd Város Önkormányzata felé 
kötelezettségeiket nem tudják teljesíteni. Mindazonáltal kedvezőbbnek látta a bank, hogy 
Sásdnak hitelezzen, ahol még a gazdasági mérleg pozitív. Így Sásd Város Önkormányzata 
már most közös gazdálkodást folytat azokkal a kisebb önkormányzatokkal, amelyekkel 
valószínűleg a későbbiekben törvényi kötelezettség folytán közös gazdálkodást kényszerül 
folytatni. 
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Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy milyen szakértő vizsgálta át az önkormányzat 
állapotát, valamint ki javasolta ezt a 25mFt forint működési hitel felvételét? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az Országos Takarékpénztár vizsgálta meg az 
önkormányzat pénzügyi helyzetét és ajánlotta fel a hitelt. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy véleménye szerint ösztönözni kéne az  
ÁMK-t arra, hogy lehetőség szerint minél többet takarékoskodjanak. Elmondása alapján az 
utóbbi időben fűtve volt a közösségi ház, ami szerinte felesleges pénzkidobás. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy ez kinek a felelőssége? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester folytatta észrevételét azzal, hogy a régi tornateremben, ami 
szertárként funkcionál, szintén feleslegesen ment a fűtés. 
 
Székely Szilárd polgármester válasza az volt, hogy az iskolában központilag van 
szabályozva a fűtés. Az elmúlt időszakban előfordult több helyen is, hogy vissza kellett 
kapcsoltatni a fűtést a meglehetősen hűvös időjárás miatt. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy akkor a sportcsarnokban is ment-e fűtés? 
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ott is, hiszen egy azon rendszerre vannak 
kötve. 
 
Pál Csaba képviselő érdeklődött, hogy miért nem szakaszolható a fűtőrendszer. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a GroupiusZrt. üzemelteti a fűtést, a cég 
szabályozza az épület hőmérsékletét, annak megfelelően, ahogyan azt megítélik az épület 
használatát illetően. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az első gázszámla 2,5 mFt-ról 
érkezett. 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy lezárult-e már a TÁMOP pályázat? 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy amennyiben a pályázati pénzek 
befolynak egyből visszatörleszthetőek az Országos Takarékpénztárnak. 
 
Székely Szilárd polgármester hozzátette, hogy a fűtés kérdése nem függ össze a 
gazdálkodással. A kistornaterem fűtése és az ifjúsági házé egy kazánról működik. Azt pedig, 
hogy a radiátorok lezárhatóak-e meg fogja vizsgáltatni. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a működési hiány nincs összefüggésben a 
fejlesztéssel. A kettő nem összemosható, a törvény sem engedi, közgazdaságilag, pénzügyileg 
szét van választva. A működési hiány, ami jelentkezett az önkormányzatnál a kötelező 
feladatok alulfinanszírozásából ered. A fejlesztési bevételek és a fejlesztési hiány ettől 
teljesen független, ezen hiány pótlására megfelelő a hosszú lejáratú hitelek felvétele. A 
működési hiányt az ÖNHIKI pályázat benyújtásakor mindig külön kell kimutatni.  
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Tehát a 120 mFt hiány a működéssel összefüggő, a fejlesztésektől függetlenül létező hiány, 
amit az önkormányzatnak kezelni kell. A 25 mFt nem a fejlesztési feladatok túlvállalása miatt 
jelentkező plusz költség, hanem az önkormányzat működése átmenetileg nincs finanszírozva. 
 
Székely Szilárd polgármester beszámolt arról, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódóan a 
számvevőszék elvégzett egy vizsgálatot, amiről jelentést küldött. Értékelte az elmúlt évek 
fejlesztéseit törvényileg és számszakilag, összevetítette az országos stratégiákkal, az 
országgyűlési határozatokkal, törvényességi indokoltsággal, gazdaságossági számításokkal, 
mutatókkal, melléklettel és arra a megállapításra jutottak, hogy a fejlesztések olcsóbbá tették 
az önkormányzat működését. Erre nagyon egyszerű gyakorlati példa, hogy korábban voltak 
2mFt-os gázszámlák havonta, a hőszigetelést követően pedig a két épületre együtt jött 
1,2mFt-s gázszámla. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az új közösségi ház rezsijét 10mFt-ban állapították 
meg. 
 
Székely Szilárd polgármester hozzátette, hogy nem szabad elfeledkezni arról, hogy mekkora 
megtakarítás keletkezik a hőszigetelésből. Az általános iskola épületei régebben eléggé 
elhanyagolt állapotban voltak. A Mária utcai szárny nagyjából 70éves épületszárny, a tető 
héjazatának cseréjén kívül más nem történt. A többi részen 10cm vastag szigetelőburkolat 
van, hőszigetelt nyílászárókkal. Az aula nyílászáróin az érintkezésnél szabad szemmel is át 
lehetett látni, ezeket a hiányosságokat kiküszöböltük. Az eredmény jelentős. Az energia 
megtakarítás hozzávetőlegesen 40%-os. A 2mFt-os gázszámla 1,2mFt-ra csökkent. A 
városháza volt épületének működtetését az önkormányzat átadta. Átmenetileg a volt Vasbolt 
épületének üzemeltetését fizeti még az önkormányzat. E tekintetben, ha ezek a költségek nem 
kerülnek számításra évi 3mFt-ot jelent az önkormányzatnak pluszként. 
 
Pintér Gábor képviselő érdeklődött, hogy az közösségi ház költségeinek finanszírozásához 
az építtető cég, a Groupius is hozzájárul-e? 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatásképp közölte, hogy az építtető cég nem kíván 
hozzájárulni a közösségi ház költségeinek finanszírozásához, ehelyett pótmunkákkal próbál 
kompenzálni. A tárgyalások folyamán 20mFt-t engedett el a cég az általuk vélelmezett 
munkából, az önkormányzat pedig nem is képes többet fizetni. Az új épület hatékonyságát mi 
sem bizonyítja jobban, mint hogy egy pályázó 15 fős oktatótermet keresett, minek cserébe 
400eFt-t ajánlott. Jelentős eredmény, hogy 3mFt értékben már le van kötve az új épület, 
amikor még el sem indult, mindeközben a másik oldalon takarékoskodás folyik. A következő 
testületi ülésen lehetősége lesz mindenkinek megismerni az állami számvevőszéki jelentést, 
valamint a helyi újságban is közzé lesz téve. Maximálisan igazolja az önkormányzatnak az 
elmúlt négyévi működését. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy.a felveendő hitel jelzálog alapú-e? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az önkormányzat összes hitele jelzálogalapú. 
A hitel fedezetéül biztosítékot kell nyújtani minden esetben, eddig az önkormányzatnak a nem 
törzsvagyonát képező ingatlanok lettek felajánlva. A fonyódligeti üdülő szintén ilyen, ami 
nem törzsvagyont képez. A hitelintézet nem elsősorban nyúl a hitelbiztosítékhoz, mivel az 
önkormányzatnak folyamatos bevétele van, a folyószámláról automatikusan leemeli a 
törlesztő-részleteket.  
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Ha valamilyen oknál fogva a magyar állam csődbe menne, akkor nyúlna hozzá a 
hitelbiztosítékhoz. Eddig még ilyenre soha nem került sor, az önkormányzatnak 
hitelbiztosíték kiváltásra nem volt szüksége, mivel folyamatosan normatívát kapni fog. 
Javasolta a rövidlejáratú működési hitel felvételének elfogadását. 
 
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
62/2011. (V.11.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a likviditási nehézségek leküzdése céljából az 
OTP Bank Rt.-től az alábbiak alapján rövid lejáratú működési hitelt kíván 
igény bevenni. 
1./ A hitel összege 25.000.000.-Ft. azaz Huszonötmillió forint.  
2./ A hitel lejárata 2011. október 31. 
3./. A képviselőtestület a hitel visszafizetésének időpontjáig kötelezettséget 
vállal arra, hogy a hitel összegét és annak járulékait a pénzintézetnek 
visszafizeti, valamint éves költségvetéseiben ezek terheit tervezi.  
4./ A képviselőtestület nyilatkozik, hogy az önkormányzat hitelfelvétele 
nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88.§-a korlátozása alá. 
 
5./ A képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, illetve 
alpolgármesterét, hogy a jelen határozatban foglaltak végrehajtásához 
szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve az önkormányzat nevében 
kötelezettséget vállaljon. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
3./ ÖNHIKI pályázat módosítása 

Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott határozati javaslatban 
szereplő módosításra azért volt szükség, mert a Magyar Államkincstár az önkormányzat 
tervezett adóbevételéhez nem számolta hozzá a pótlékokat (II. pont). Ezért a benyújtott 
pályázat hiánypótlás alatt áll, ehhez szükséges a képviselő-testület döntése. A változtatás 
kizárólag technikai jellegű. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a pályázatban történt módosítások elfogadását. 
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Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselő-testületének 

63/2011.(V.11.) KTH. számú  
határozata 

 
1. Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 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 77.950 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. május 17. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
 
4./ Rendelet alkotás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az önkormányzat vízárrendeletét az új 
szolgáltatóval kötött szolgáltatási üzemeltetési szerződésnek megfelelően át kell alakítani. Ez 
nem jelent a lakosság számára vízáremelést, viszont a rendeletmódosítás 
következményeképpen az önkormányzat az ivóvíz eszközhasználat után köbméterenként  
70 Ft+ÁFA, szennyvíz után 20 Ft+ÁFA díjra lesz jogosult. Ezt a pénzösszeget az új 
víziközmű-szolgáltató április 28-ai napjától mért fogyasztástól számítva jóváírja az 
önkormányzat számláján. Ezt tartalmazza az ivóvízrendelet. 
Megkérdezte van-e kérdés ezzel kapcsolatosan. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a módosítások tartalmazzák-e a korábban már 
említett 5%-os emelést. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez az ár nem tartalmazza az 5%-os emelést, ez 
a jelenlegi vízár. A Pécsi Vízmű Zrt. kimutatta az eszközhasználati díjat, a rekonstrukciót, de 
I tényezőt nem számított fel. A rekonstrukciót elfogadtatta a testülettel és a saját kimutatott 
összegeiből ezt leírta. A különbözetet kellett volna az önkormányzat számára kifizetnie. A 
DRV. Zrt. a teljes összeget kifizeti az önkormányzat számára, valamint az önkormányzat 
döntheti el, hogy mit ítél a rekonstrukcióban szükségesnek és kivel kívánja a beruházást 
elvégeztetni. Tehát nem kap kizárólagos jogot a munkálatok elvégzésére. Ellentétben a 
műszaki ellenőrzés jogára együttesen tesznek javaslatot és itt a műszaki ellenőr javaslatát nem 
szabad figyelmen kívül hagyni. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző hozzátette, hogy a vízárat a későbbiekben, legfeljebb júliustól lehet 
majd emelni az említett 5%-al, az üzemeltetési költség változatlan marad. Előtte tervezetet 
kell készíteni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az említett 90Ft+Áfa minden elfogyasztott 
köbméter után az önkormányzat bevétele lesz, amely jelentős összeg az ivóvízközművek 
fejlesztésére. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a DRV Zrt. 
alvállalkozójának, a DRV Mélyépítő Kft. ajánlatát a rekonstrukcióra elfogadásra alkalmasnak 
ítélte és szerződést kötött velük. A pályázat kapcsán kettő ajánlat érkezett rekonstrukcióra. A 
Pécsi Vízmű Zrt.-től egy bruttó 15mFt-os ajánlat, mely a forgalmi csomópontnál 400m 
nyomóvezeték kiváltására és 14 bekötésnek a megépítésére vonatkozik, illetve a DRV 
Mélyépítő Kft. ugyanezt a munkát 8,5mFt-ért vállalta el. Nagyságrendekkel eltért az összeg 
ugyanarra a műszaki tartalomra, ezért úgy ítélte meg, hogy az utóbbit kell mindenképpen 
választani. Kérte a testületet, hogy fogadja el a szerződés megkötését a rekonstrukciós keret 
terhére. Ezáltal az önkormányzat a rekonstrukcióból jelentős összeget meg tudott spórolni. A 
munkálatok egy részét a szerződés értelmében a Soltút Kft. végzi. Ide tartoznak a vezetékek 
feltárása, ami kézi erővel történik, a vezetékek beépítése után a védelembehelyezése, 
visszatöltés és burkolás. Mindez pályázati költségből kerül finanszírozásra. A vezeték 
szerelését és kiváltását végzi el a DRV Mélyépítő Kft. 
 
Pál Csaba képviselő érdeklődött, hogy mi szerepelt a Soltút vállalásában. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Soltút Kft. a vezeték feltárását és 
védelembehelyezését, visszatemetését és burkolását vállalták a költségvetésben megjelölt 
2,5mFt értékben. Mivel korábban a Pécsi Vízmű Zrt. szerződésében kikötötte, hogy a fent 
említett munkálatokat csakis és kizárólag a Pécsi Vízmű Zrt. végezheti el, nem tehették 
közbeszerzés tárgyává. A munkálatok elvégzéséért ajánlott 15mFt-os ár is aránytalan volt. 
Felkéri a képviselő-testületet, hogy a vízár-rendeletet illetve a szerződés megkötését vegyék 
tudomásul. 
 
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak. 
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Képviselő-testületének  
7/2011.(V. 13.) számú Önkormányzati 

 
r e n d e l e t e 

az ivóvíz és csatornaszolgáltatás díjának megállapításáról 
 
 
(A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) 
 
5./ Vásártéri nyárfák kitermelése 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy az önkormányzat 
árajánlatot kapott egy vállalkozótól a vásártéri fák kitermelésére. Ezek az olasz nyárfák 
körülbelül 50 évesek, azonban maximális életkoruk alapján, ami 25-30 év életveszélyessé 
váltak. Emellett allergiát is okoznak, ezért szükséges az eltávolításuk. A fent nevezett 
vállalkozó árajánlatot tett ezen fák kitermelésére, melyben 200eFt-ot ígért, valamint a 
vékonyabb faanyagot felajánlja a lakosság számára tüzelőnek. A fák balesetveszélyesek, 
elérték biológiai életkoruk felső határát és egészségügyi szempontból is károsak. Az utak 
mentén a Közútkezelő Kht. már korábban eltávolította a hasonló korú ugyanilyen fajta 
nyárfákat és helyette újabb csemetéket ültettek. Javasolta, hogy a befolyó 200eFt-os összeget 
fordítsa az önkormányzat fásításra. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy véleménye szerint 100eFt elég lenne fásításra, a 
fennmaradó összeget pedig fordítsák más, szükségesebb dolgokra. 
 
Székely Szilárd polgármester egyetértett, majd folytatta azzal, hogy a kivágandó fák nem 
frekventált helyen vannak, ezért nem határozza meg a városképet. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy körülbelül hány fáról lenne szó. 
 
Székely Szilárd polgármester válasza az volt, hogy 10-12 fát érintenének a munkálatok. A 
vállalkozó felmérte a helyszínt és ezt az ajánlatot adta. Ezután javasolta az árajánlat 
elfogadását, a befolyt összegről pedig majd a későbbiekben határoznának. 
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak. 
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Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 

 
Sásd Város Képviselő-testületének 

64/2011.(V.11.) KTH. számú  
határozata 

 
Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött,  
hogy Világos Zsolt vállalkozó részére a vásártéren lévő nyárfákat 
lábon értékesíti 200 eFt.+ÁFA áron.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
6./ Szociális gyermekétkeztetés 
Előadó: Papp Melinda mb. aljegyző 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy döntést kell hozni a szociális nyári 
étkeztetésről. Ezután átadta a szót Papp Melinda mb. aljegyzőnek. 
 
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy néhány éve már a gyerekek, akik igazán nehéz 
anyag körülmények között élnek, nyáron is kaptak ingyen meleg ebédet. Az állam adta a 
támogatást, viszont az idei évtől megváltoztatták a struktúrát. A megjelentetett listán 
hátrányos helyzetű és leghátrányosabb helyzetű települések ezután is megkapják a 100%-os 
állami támogatást, Sásd viszont nincs rajta a listán. Tehát csak akkor kaphat támogatást, ha 
ugyanannyi részben az önerőt biztosítja. A tavalyi évben 36 gyermeket érintett a nyári 
szociális étkeztetés. Ez alapján idéntől 18 gyermek étkeztetését kellene vállalnia az 
önkormányzatnak. Ezt gyermekenként 55 napra kell számítani. 
 
Jusztinger Krisztina képviselő megkérdezte, hogy miért nem szerepel Sásd ezen a listán? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy van még jó néhány település a kistérségben, 
amelyik semmilyen szinten nem hátrányos helyzetű a mutatók alapján. Ez egy komplex 
mutató, ami rengeteg elemből tevődik össze. 
 
Pintér Gábor képviselő az után érdeklődött, hogy ezek szerint ki számít hátrányos 
helyzetűnek? 
 
Papp Melinda mb. aljegyző tájékoztatásul közölte, hogy Sásd nem számít hátrányos 
helyzetűnek, Vázsnok a hátrányos helyzetű községek listáján, Varga, Palé, Felsőegerszeg az 
leghátrányosabb helyzetű községek listáján szerepel. Meződ szintén nem szerepel egyik listán 
sem. 
 
Székely Szilárd polgármester azt javasolta, hogy ne nyújtsák be a pályázatot. 
 
Mivel az önkormányzat nem tudja finanszírozni a szükséges önrészt, a képviselő-testület 
forráshiány miatt ebben a kérdésben nem döntött. 
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7./ Egyebek 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a következő testületi ülésen szándékozik 
kiosztani a képviselő-testületnek az ÁSZ jelentést, tudomásulvételét pedig napirendre kívánja 
tűzni. Véleménye szerint nagyon alapos átfogó vizsgálat volt, a sásdi képviselő-testület 
munkáját vetette össze gazdasági programokkal, költségvetésekkel, tanulmányokkal, 
országgyűlési határozatokkal, megyei és regionális stratégiákkal. A vizsgálat kormányzati 
megrendelésre történt abból a célból, hogy kimutassa az önkormányzatok fejlesztésének 
indokoltságát. Sásd város esetében a vizsgálat eredménye szerint a fejlesztések szakmailag 
indokoltak voltak. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző sajnálattal közölte, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint ülést 
követő héttől valószínűleg már nem lesz piac Sásdon. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Tölgyesi József, helyi vállalkozó átgondolta a 
felajánlását, miszerint telephelyét átengedi piaci árusításra, de arra a végeredményre jutott, 
hogy mégsem vállalja. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy azokon a helyeken, ahol nem történik 
közvetlenül építkezés, el kell keríteni és ott piaci árusítás lehetséges. Két oldalon van 
kapubejárat és 50 méteren belül wc. 
 
Pintér Gábor képviselő érdeklődött, hogy mennyire forgalmas a sásdi piac. 
 
Pál Csaba képviselő válasza az volt, hogy meglehetősen sokan látogatnak ki, így szükség van 
a piac biztosítására. 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta az építési terület szakaszolását, valamint a WC 
üzemeltetését a vállalkozó által, adott időszakban. 
 
 
Mivel több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést és a testületi ülést bezárta. 
 
 
 

Kmft. 
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  
 
 
 


