Jegyzőkönyv:
Készült Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. november 17. napján tartott
testületi üléséről.
Az ülés helye:

Sásd 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

Baranyaszentgyörgy Község Képviselőtestülete részéről jelen van:
Virág Anett polgármester, Szelle Gyöngyi alpolgármester

Székely Szilárd polgármester köszöntötte a megjelenteket, külön köszöntötte
Baranyaszentgyörgy Község polgármesterét és alpolgármesterét. Megállapította, hogy a
képviselőtestület 6 fővel jelen van, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy az írásban kiadott napirendi pontokon túl az alábbi napirendi pontokat is
tárgyalják meg:
-

Háziorvosok kérelme
Nyílzápor hagyományőrző Íjász Egyesület kérelme
Egyebek- ÁMK-val kapcsolatos ügyek

Kérte, hogy aki a napirendi pontokkal elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon.
A képviselőtestület az írásban kiadott, szóban előterjesztett napirendi pontokat elfogadta az
alábbiak szerint:
1./ Körjegyzőségi feladatok ellátása Baranyaszentgyörgyön
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között
történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
3./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés időarányos (9. havi) teljesítéséről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető

4./ Belső ellenőrzési ütemterv 2012. évre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
5./ Sásd Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
6./ Háziorvosok kérelme
Előadó: Székely Szilárd polgármester
7./ Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület kérelme
Előadó: Székely Szilárd polgármester
8./ Egyebek - ÁMK-val, kapcsolatos ügyek
N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
1./ Körjegyzőségi feladatok ellátása Baranyaszentgyörgyön
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy korábban már döntött a testület két település
csatlakozási szándékának elfogadásáról, és abban még Baranyajenő is szerepelt. Végül is
Baranyaszentgyörgy maradt. Baranyajenővel voltak egyeztető megbeszélések, és vagyonjogi
kérdésekkel is kellett volna foglalkozni. Az államkincstárral is egyeztettek, és baranyajenői
körjegyzőség, mint költségvetési szerv megszűnt volna és beolvadt volna sásdi polgármesteri
hivatalba, mint költségvétési szervbe, és erre is ki kellett volna térni.
Időközben Baranyajenő jelezte, hogy Gödrével is folytatnak megbeszéléseket, és megkapták a
testület döntését, hogy végül is visszavonták a kérelmüket Sásd irányába és Gödrével fognak
társulni és körjegyzőséget alakítani. A testület előtt ezért most csak Baranyaszentgyörgy
községre vonatkozó megállapodás van a testület előtt. A tervezet a törvényben meghatározott
szempontok alapján készült és hasonló készült 1995-ben a most társulási formában
együttműködő önkormányzatokkal is. Vagyonjogi kérdésekkel nem kell foglalkozni, és január
1-től, ha a testület így dönt, és ezt elfogadja, akkor már csatlakozott település lesz
Baranyaszentgyörgy község is.
Tegnap polgármesteri koordinációs ülés is volt, ahol a sásdi polgármester tájékoztatta a társult
önkormányzatok polgármestereit ezekről a dolgokról. Nekik döntési joguk nincs ebben a
kérdésben, csak véleményezési joguk, de nem volt semmi ellenvetés ebben a kérdésben.
Ezután átadta a szót Virág Anett polgármesternek.
Virág Anett Baranyaszentgyörgy Község polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
Elmondta, hogy sajnos úgy alakult, hogy a testületből ma csak ketten tudtak eljönni, de a
képviselőtestület a tegnapi napon ülésezett és elfogadta azt a megállapodás tervezetet, amit
Sásddal kötnek a feladataik ellátására.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Baranyaszentgyörgy 2012. január 1-el csatlakozik a
sásdi körjegyzőséghez. Kiadtak a testületnek egy számítási anyagot is, hogy ez mit jelent az
adott településeknek, de összehasonlító adatok nincsenek ott.
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Ezek kalkulált számok jövő év január 1-től, és Sásdnak ez több mint 8 millió forintos
megtakarítás. Nem csak a csatlakozás, az is benne van, hanem az idei létszámleépítések
hatásával együtt 8 mFt. ez az összeg.
Baranyaszentgyörgy csatlakozásával kaptak plusz állami támogatást. Létszámbővítést nem
terveztek ebben a relációban, viszont a tegnapi koordinációs ülésen a társult települések
polgármesteri jelezték, hogy szeretnék, ha a megszűnt műszaki álláshely, ahol Mihályi Péter
dolgozott, január 1-től újból létesülne. Nem csak azért kérték ezt, mert csatlakozik egy falu,
hanem mert úgy érzik, hogy egy kicsit háttérbe vannak szorulva a pályázatok kezelése
kapcsán és nincsenek arról meggyőződve, hogy jelenlegi csökkentett apparátussal ezt
felhőtlenül el tudják látni.
A kormány hozott egy olyan intézkedést, hogy 3-4 napon belül azonnal a Start
munkaprogramra 6 településre be kellett adni a komplett pályázatokat. Ezt úgy tudták
megoldani, hogy még a meződi polgármester is beszállt dolgozni, Mihályi Pétert pedig 50.000
Ft-os megbízási díjjal hívták vissza, hogy hagyjon ott csapot-papot és jöjjön dolgozni, mert
nem tudják megcsinálni. Miután elkészültek és beadták a pályázatokat kiderült, hogy egyrészt
nem kellett volna annyira sietni, mert meghosszabbították a határidőt, másrészt
megváltoztatták a célokat, és amit megcsináltak azt dobják ki. A falvak észrevették, hogy ez a
valóság, és a közmunkaprogram továbbra is kiemelt feladat lesz. Nem úgy lesz, ahogy
gondolták, hogy a munkaügyi központ majd minden elrendez, nem, marad a pályázat írás az
önkormányzatoknak, és egyre bonyolultabb és egyre komolyabb feladataik lesznek a
közmunkával.
A települések tehát kérték ezt az álláshelyet, amire elmondta nekik, hogy Sásdnak, a jelenlegi
finanszírozásban ez kb. 1,6 mFt-ot jelentene és nem biztos, hogy ezt ebben a formában tudná
viselni. A falvak erre azt mondták, hogy 1/7-ed résszel is hajlandók hozzájárulni, tehát
egyenlő arányban finanszíroznák. Ebben már benne van Baranyaszentgyörgy is, így 350 eFt.
jutna kb. egy önkormányzatra. Kéri a testület állásfoglalását ebben a kérdésben, hogy
kalkuláljanak-e vele, mert ezt majd tervezni kell, és intézkedni is, tekintettel arra, hogy az
érintett már csak február 28-ig az önkormányzat alkalmazottja. Valamennyi falu egyetértett,
voltak fenntartások, de meggyőzték egymást, és egyhangúan ezt kérik a sásdi testülettől, még
azon az áron is, hogy 1/7-ed részt fizetnek, és nem lakosság arány alapján.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erről a költségvetés tervezésekor kell majd
határozni.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Baranyaszentgyörgy megállapodás igazából egy
évig fog szólni, mert a parlamenti bizottságok már tárgyalják az új önkormányzati törvény
tervezetét, mely következtében 2013. január 1-től ezek a hivatalok az országban, mind
polgármesteri, mind körjegyzőségi hivatal jogutód nélkül megszűnik, és lesz rá két hónapja
valamennyi önkormányzatnak, hogy azokat a társulásokat megalakítsa, amit a törvény előír.
Ez Sásdra nézve úgy szól, hogy a település közigazgatási területével határos települések, ha
kérik, akkor köteles őket fogadni a hivatali feladatok ellátásában. Jelezte, hogy
Baranyaszentgyörgy nem határos velük, de ez nem azt jelenti, hogy el kell utasítani, ha kéri,
ez megfontolás tárgya, nincs kötelezettség. Ez azt jelenti, hogy továbbra is több településben
kell gondolkodni, mert nem mindegy, hogy hány fős az apparátus. Azt tudni kell, hogy ez a
társulási megállapodás jövő év december 31-el hatályát fogja veszteni, mint ahogy a többségi
kistérségi társulásokról szóló törvény is!
A járási hivatalok is akkor indulnak el, bár július 1-el a szervezeti kereteket már létrehozzák,
és aztán töltik fel majd tartalommal. Ekkor állítólag már tudni fogják, hogy ki tartozik egy
járásba, hol a központ.
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Nem nagy titok, Komló és környékéről van szó, Sásd is oda tartozik, eddig így tudják. Azt,
hogy mi lesz a hivatal sorsa, mi lesz az itteni államigazgatási feladatokkal, okmányiroda,
gyámügy, építésügy, majd akkor fog kiderülni.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy van-e limit?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nincs limit, annyi van, hogy 2000 fő alatt nem lehet
önálló hivatalt fenntartani. Úgy kell tehát társulni, hogy elérjék a 2000 főt. Ha nem tudnak
megállapodni, akkor a kormányhivatal kijelöléssel kényszertársulást hoz létre. Megmondja,
hogy hol lesz a székhely és ki fog csatlakozni hozzá.
Elmondta, hogy valamennyi dolgozónak a jelenlegi munkaviszonya a törvény erejénél fogva
meg fog szűnni, még a jegyzőé is. Meg fog változni ugyanis a munkáltatói jogkör, az egyik
legnagyobb változás a jegyző munkáltatója a polgármester lesz egy személyben és nem a
testület! A testületnek semmilyen jogköre nem lesz jegyző irányába, aki továbbra is a hivatal
vezetője lesz, de gyakorlatilag a polgármester embere lesz. A jegyzői állásokat mindenhol
meg kell hirdetni ahol új hivatalok alakulnak, neki is pályázni kell majd, és a polgármester
dönt, mert ő lesz az irányító, kinevező, munkáltató minden tekintetben. A hivatal vezetője
tehát továbbra is a jegyző lesz, de sokkal markánsabban fog érvényesülni a polgármesteri
irányítás, mint eddig bármikor. Az nem fordulhat elő, mint korábban, hogy a jegyzőt
szembeállítják a polgármesterrel, mert a képviselőtestületnek ez volt az érdeke.
A testületnek kiosztott megállapodás tervezet a hatályos törvény szerint lett elkészítve,
egyeztetve és átbeszélve Virág Anett polgármesterrel.
Székely Szilárd polgármester megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, hogy van-e
valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, javasolta a megállapodás elfogadást.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
136/2011.(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete elfogadta az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt megállapodást Baranyaszentgyörgy Község körjegyzői
feladatainak ellátására.
A megállapodás 2012. január 1. napjától lép hatályba, ettől a naptól kezdve
Sásd város jegyzője a hivatal bevonásával látja el Baranyaszentgyörgyön a
körjegyzői feladatokat
Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Székely Szilárd polgármester elmondta, bízik benne, hogy nívós együttműködésre nyílik
lehetőség, kevés súrlódással, hasznos együttműködéssel jó lehetőségeket tudnak kiaknázni.
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Határozathozatal után Virág Anett polgármester és Szelle Gyöngyi alpolgármester
megköszönték a sásdi testületet döntését, és elhagyták az üléstermet.
2./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés
között történt fontosabb eseményekről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a Sásdi Honismereti Szakkör új elnökét, Urvald
Pétert. Molnár Attila elnök családi és egyéb okokra hivatkozva lemondott a posztról, erről
írásban tájékoztatta. A Honismereti Szakkör tisztújító ülést tartott, ahol Urvald Pétert
megválasztották elnöknek, és akinek ezúton is kitartó, sikeres munkát kíván. Nagy feladat áll
a Honismereti Szakkör előtt. A DIGITÁR pályázat lebonyolítása, tervezése, közbeszerzése
kapcsán Urvald Péter minden munkálatnál jelen van és megteszi javaslatait, hogy
későbbiekben a Helytörténeti kiállítás olyan külsőségek között kerülhessen kiállításra, hogy
az szolgálja a Honismereti Szakkör funkcióit, amire annak idején megalapították.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, mivel eddig Urvald Péter volt a helyettes, most
Maksai Zsuzsanna lett a helyettes.
Urvald Péter Honismereti Szakkör vezető elmondta, hogy Maksai Zsuzsanna múzeum
pedagógiai képzésen vett részt, teljes mértékben alkalmas a poszt betöltésére.
Székely Szilárd polgármester az ÖNHIKI támogatással kapcsolatban elmondta, hogy a
benyújtott 174 mFt.-os igényükre a Belügyminisztérium 5 mFt. támogatást nyújtott.
Természetesen örülnek neki, hogy kaptak támogatást, de egy kicsit ború a derűben, hogy
felülvizsgálták a 2010 évi költségvetésüket és megállapították, hogy a amire benyújtották
2010 évben az ÖNHIKI pályázatot, ott „sajnos” az adóbevételeik meghaladták a tervezettet.
Az ÖNHIKI pályázatot a költségvetésre alapozva adják be tavasszal, nem tudható ekkor még
az év végi adóbevétel. Mivel 2009-ben jelentős adóhátralékot halmoztak fel egyes
vállalkozások, ezt az adóbevételt 2010-ben tudták sikeresen realizálni. Az indoklásban ezt le
is írták, hogy ezért lett több a bevétel, viszont 2009-ben nem kaptak azért több ÖNHIKI
támogatást, mert kevesebb lett a bevételük. Ezt eddig minden évben el is fogadták, sajnos az
idei évben valamilyen oknál fogva a kincstár csak Sásd esetében nem tudta megérteni ezt a
helyzetet. Részletfizetést biztosítottak arra, hogy fizessenek vissza 4,8 mFt-ot, mondván, hogy
rosszul szerepelt tavaly a tervezett bevételük, nem tudták forint fillére pontosan megtervezni.
Azt is leírták, hogy a kiadásaik viszont jelentősen meghaladták az ÖNHIKI által nyújtott
támogatást, ezt azonban nem vették figyelembe, mondván, hogy ez egy mellékes dolog.
Sajnálatos, hogy ilyen eset előfordulhat, nem látja benne az önkormányzat hibáját, mert senki
nem tudja előre meghatározni egy 60-70 mFt-os bevételnél, hogy az forint, fillére mennyi
lesz, főleg akkor, hogyha még elmaradások is vannak, mert annak a befolyása minden esetben
bizonytalan.
Az idei évben is terveztek ÖNHIKI-t, terveztek költségvetést, és 16 mFt-al eddig el van
maradva a befizetés a tervezettől. Bíznak benne, hogy ezek az összegek be fognak folyni, de
ezt nem lehet pontosan megtervezni, mert az adófizetési morál az függ a befizetőknek a
lehetőségeitől, és úgy tűnik, az idei évben kisebb lehetőség.
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Tájékoztatta a képviselőtestületet arról, hogy november 11-én 9 órakor megtörtént a forgalmi
csomópont záró-rendezvénye. Országgyűlési Képviselő Úr megtisztelt őket a zárórendezvényen, ahol méltatta a beruházás szükségességét, és maximálisan elégedett volt a
beruházás műszaki színvonalával is.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ők is szívesen elmentek volna erre a rendezvényre,
hogy ha tudnak róla, de nem kaptak meghívót.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy összességében sikeres volt a projekt lezárása,
a kifizetés van még vissza a Magyar Állam részéről a vállalkozó felé, aki már nagyon várja a
pénzét. Az önkormányzat részéről a kifizetés megtörtént, ami azt jelenti, hogy az OTP-vel
sikerült megegyezni, így az OTP finanszírozott. Az önkormányzat a saját költségvetése
terhére 5 mFt-ot már beletett ebbe a pályázatba, így ehhez a pénzhez a projekt zárása után az
EU-s támogatásból majd hozzájuthatnak.
A Sásd és Vidéke újságban majd meg fog jelenni, hogy néhány pályázatuk elszámolását
elfogadták, így a TÁMOP 3.1.4, a kompetencia pályázatot. Az ivóvíz-minőség javító pályázat
I. fordulójának a támogatási összege megérkezett, így az önkormányzat fennálló adóssága
mintegy 22- 23 mFt-al csökkent.
Rossz hír, biztos mindenki értesült róla, a Gropius Zrt. csődbe ment, így nem tudja, hogy az 5
éves garanciát hogyan tudják majd érvényesíteni. Egyelőre a teljes pénzösszeg nem került
kifizetésre és ezt a VÁTI le is állította. kb. 80 mFt-ot nem enged kifizetni. Az uniós
jogszabály alapján ugyanis felszámolás alatt álló cég részére pénzösszeg nem fizethető ki!
Még rosszabb hír, hogy az alvállalkozók ez által nem kaphatták meg a pénzüket, és kb. ekkora
összegben már jelentkeztek az önkormányzatnál, hogy mi lesz az ő pénzükkel, hogyan kerül
az kifizetésre. Továbbküldte őket a VÁTI-hoz, jussanak egyezségre, a VÁTI viszont azt a
nyilatkozatot tette, hogy a felszámolásra vonatkozóan EU-val harmóniában lévő jogszabályok
vonatkoznak, amit kötelesek ők is betartani, így a felszámolási eljárás keretében kerülhet sor
kifizetésre. Ez viszont nem biztos, hogy jó hír a vállalkozóknak, mert ki tudja, hogy még hány
helyen tartozott a Gropius Zrt.
Baranyajenővel kapcsolatban elmondta, mielőtt bárki ezt gondolná, nem romlott meg a
kapcsolatuk a településsel. Gödre község polgármester jelezte, hogy ők is szeretnének
ajánlatot tenni Baranyajenőnek, annak ellenére, hogy ők Sásdhoz szeretnének csatlakozni
Gödre község önkormányzata olyan ajánlatot tett, hogy Baranyajenőnek nem kell fizetnie a
csatlakozásért, Sásd felé 5 mFt.-ot kellett volna. Mivel Baranyajenő nagyon súlyos
adóssághelyzetben van, már a dolgozók fizetését is nehezen tudják kigazdálkodni, ezért a
Gödrei ajánlatot fogadták el, annak ellenére, hogy tudják, ez rövid életű lesz. Ugyanis a
gödrei mikrotérség csak a sásdi térség felé tud csatlakozni, ugyanis a körjegyzőségek határa
megyei határt az új Ötv. tervezet szerint nem lépheti át, és nincsenek meg 2000-en.
A kistornateremmel kapcsolatban megkereste a menedzsmentet, azt mondták, hogy
megvizsgálják annak a lehetőségét, hogy hol legyen a felújítás, mert a téli időszakban
tudnának bent is dolgozni. Panaszkodtak arra, hogy összességében akkor is ennyi a pénz, ami
a pályázatban van. Nem tudják, hogy a záróvizsgát milyen anyagköltségből valósítsák meg.
A teniszpályával kapcsolatosan elmondta, hogy bár nem a sásdi önkormányzat a beruházó, de
azt tudni kell, hogy a sásdi önkormányzat vagyonát fogja gyarapítani az új, elkészült
gumiborítású teniszpálya. A pályát a műszaki ellenőr átvételre alkalmasnak ítélte, egy éven
belül sor fog kerülni még egy garanciális felülvizsgálatra a műszaki ellenőr és a kivitelező
jelenlétében, ahol a még esetlegesen előforduló kisebb hibákat orvosolni lehet. A tervezettnél
30%-al vastag borítást kapott a pálya.
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A teniszezőket megkérte, hogy próbálják ki, mielőtt átveszik, ők kipróbálták és azt mondták,
hogy kiváló minőségű a pálya, nagyon örülnek neki, és köszönik a Sportkörnek és az
önkormányzatnak. A Sportkörnek már csak precízen el kell számolni a pályázattal, Az
önkormányzat adott hozzá fedezetet.
Az önkormányzat delegációja, elfogadva az erdélyi Kőrösfő település meghívását, részt vett a
testvérkapcsolatot ápoló rendezvényen. Meghívták az összes magyar testvértelepülést és
megtartottak a magyar települések konferenciáját, ahol bemutatkoztak a települések, Ezen a
rendezvényen természetesen ő is részt vett és bemutatatta a várost. Az út tartalmas volt,
mindenki nagyon jól érezte magát.
Több tv. csatornán, ATV, Echo tv. látható a Hazai turizmus című műsor. Sásdról is készítettek
egy negyedórás összefoglalót, itt volt egy forgatóstáb. Bemutatták a helyi sportéletet, és a
kultúrát. Készítettek felvételt a Nyilzápor Hagyományőrző Ijász Egyesületről, akiknek
köszöni, hogy ilyen szép számban megjelentek és bemutatták az egyesület működését. Jelen
voltak még a teniszezők, felvétel készült a város ifjúsági munkájáról, bemutatták a
lovassportot, felvétel készült a zenekarról és a kórusról is. Mindenkinek köszöni a részvételt.
Elmondta, hogy megkereste már második alkalommal a megyei katasztrófavédelmi igazgató,
mivel komolyabbra fordult a tűzoltó-őrs létesítésének a lehetősége. Konkrét az elhatározás
arról, hogy legyen a városban tűzoltó-őrs, 2012-2013-ban. 6 fős őrsöt terveznek, ebből 2 fő
polgári védelmi, 4 fő pedig katasztrófavédelmi feladatokat látna el, 24 órás műszakban. Van
azonban egy kérésük az önkormányzat felé, erre alkalmas ingatlan szeretne kapni vagy
használatba, vagy tulajdonba. Szeretné, ha a képviselőtestület is tenne javaslatot ezzel
kapcsolatban. Üres telket is kerestek, központi fekvéssel, ahová kb. 200 m2-es ingatlan
építhetnének. Van egy üres telekrész a középiskola mellett, illetve egy belakható ingatlan még
jobb lenne a számukra. Tájékoztatta az Igazgató Urat arról, hogy a kistérségi társulás még két
évig használja az önkormányzat volt épületét, amely fel van újítva, rendelkezik vizes blokkal,
központi helyen van. Úgy gondolja, hogy mind Sásdnak, mind a környező településeknek
alapvető érdeke, hogy katasztrófavédelemmel rendelkezzenek, hiszen az elmúlt időszakban
volt elég katasztrófa, és nem baj, hogy ha a szervezésnél szakemberek tudnak terepismerettel
segíteni. A képviselőtestületnek mérlegelni kell ezeket a dolgokat, mert a katasztrófavédelem
kiemelt fontosságú cél.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a mentőállomással mi a helyzet, illetve, hogy a
kettőt nem lehetne összevonni?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a mentőállomás EU-s pályázat, ami sajnos
nagyon lassan készül. Összevonni nem lehet, mert ahhoz kicsi a hely.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a mentőállomásra már kész az engedélyes terv, nem
lehet belenyúlni, papíron már készen van, csak a valóságban nincs.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem kell most rögtön választ adni a
testületnek, neki viszont már ki kellett tölteni egy papírt azon a napon, amikor itt jártak.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy ez a 6 fő munkahelybővítés lenne a városban?
Székely Szilárd polgármester szerint igen, ő is így értékelte. Mindenképpen támogatni kell
ezt a kezdeményezést. A Jegyző Úr mondott még egy ingatlant, a Sportpályánál lévő
háromszög telek, amit korábban a Sportcsarnok építésére tartottak fent.

7

Lehet, hogy ezt lenne célszerű felajánlani, ez a terület közművesítve van. Ha a testület is úgy
gondolja, akkor felajánlják ezt az ingatlant is.
Az KEOP-os ivóvízpályázattal kapcsolatban elmondta, hogy a II. fordulóban benyújtott
pályázatukat elutasították, ugyanis az önkormányzatnak nem volt adószáma, ennek
szükségességét ők vitatták és szándékosan nem adtak adószámot, ugyanis az államkincstár
ezzel ellentétes álláspontra helyezkedett év elejéig teljes mértékben, mondván, hogy
adószámot önkormányzat nem kaphat, ugyan is jelen esetben az önkormányzat nem a
gazdálkodó szerve a városnak, hanem a polgármesteri hivatal az, aki számlával rendelkezik.
viszont az önkormányzat nem végezhet ÁFA-s tevékenységet, ezért adószámmal nem
rendelkezhet. Most kellett tehát adószámot igényelni, de nem tudni, hogyan kapják majd
vissza az ÁFA-t, ugyanis az önkormányzat kiadásai-bevételei amik a törvényi működéssel a
kapcsolatosak, azok az Ámr. szerint továbbra is a polgármesteri hivatal számláján keresztül
kell, hogy bonyolódjanak. Ennek az egy projektnek az ÁFA tartalma, beruházása viszont
külön, csak erre létrehozott számlaszámon kell futni, és az az önkormányzaté. Ebben a
kérdésben később a kincstár majd döntést hoz, jelenleg ellentétes volt a jogi szabályozásukkal
ezért nem kértek adószámot, és ki is dobták a pályázatukat. Most megkérték az adószámot és
az NFŰ-höz visszaküldték. A Számvevőszék is megnézte az indoklásukat, hogy megfelelő-e,
szerintük ez védhető álláspont, és remélik, hogy a NFÜ felülbírálja a fellebbezésüket, hogy
most már van adószámuk. A pályázat támogatásra alkalmas, csak adószámot kértek hozzá,
mert így látják jónak.
A járásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a kistérség polgármesterei nagyon szerették volna,
ha a Sásd járási központtá válik. Többen azt mondták, hogy azonnal kezdjenek
aláírásgyűjtésbe, tiltakozó akcióba stb. A saját véleménye az, hogy nem biztos, hogy
tiltakozni kell, hanem tárgyalni kell először, ezért meghívta a kistérségi társulás ülésére Dr.
Hargitai János megyei kormányhivatal vezetőt, akihez a járási rendszer vélhetően majd
tartozni fog, aki előzetesen azt ígérte, hogy következő tanácsülésre szeretne jönni. Több
lehetőséget is felajánlott számára az időpontok miatt, de sajnos nem válaszolt és nem is jött el.
A jelenlegi szisztémával a kormány már eldöntötte, hogy legyenek járások, majd rájött, hogy
ez sokba kerül neki, ezért a lehető legkevesebb járást akarják kialakítani, a pénz megkötötte a
kormány kezét. Meggyőződése, hogy ez szakmailag visszalépést jelent. Ha úgy gondolják,
hogy a komlói hivatal látja el a járásközpont szerepét, tudni kell, hogy azok a dolgozók
szintén le vannak terhelve, ha rájuk zúdítják az összes közigazgatási feladatot, amit innen
elvonnak, akkor az a járási rendszer kb. két hónap alatt megbukik, mert a törvény által előírt
határidők betartására sem lesz képes. Beszélt Polics József országgyűlési képviselővel is,
hogy ő hogyan látja ezt, akinek az volt a véleménye, hogy az biztos, hogy nem lehet elhozni
mindent, az okmányirodának biztos itt kell maradnia. Ő is úgy látja, hogy ez a közszolgáltatás
színvonalának nagymértékű csökkenését jelentené. Amit kormány ígér, hogy közelebb kerül a
szolgáltatás az ügyfélhez, az pont fordítva lenne, mert távolabb lenne, ha még oda is el
kellene járni. Amit jelenleg tudni lehet, hogy 5 járás lesz: Komló, Siklós, Szigetvár, Mohács,
Pécs, ami a sásdi térség számára egy csapás lenne. Ha erről tárgyalásokat kíván
kezdeményezni a kormány, akkor mindenképpen ki kell erről fejteni az álláspontjukat, és nem
csak Sásd, hanem a 27 település vonatkozásában is. Úgy látja, hogy a 27 település ebben a
kérdésben Sásddal közös nevezőn van.
A hivatalban újabb ÁSZ vizsgálat folyt, ahol arra kellett magyarázatot keresni a
számvevőknek, hogy mi az oka az önkormányzatok eladósodásának? A sásdi
önkormányzatnál nem találtak okot rá, hogy mi az oka. Azt mondták, hogy az önkormányzat
gazdálkodásából ez nem vezethető le.
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A megyei városoknál oly mértékű feladatellátást követel meg a jogszabályi környezet, amit a
jelenlegi finanszírozás nem tud támogatni, és az önkormányzatok bevételei szintén nem
voltak elegek. Eddig a záró-megbeszélésre került sor, pénzügyi és gazdálkodási vizsgálatokat
is végeztek.
Elmondta, hogy a kormány megszavazta az ingatlan és az ebadó lehetőségét az
önkormányzatok számára. Ebben a témában is beszélt az országgyűlési képviselő Úrral, aki
elmondta, hogy az ő településén az ingatlanadót biztos, hogy nem vezeti be, mert olyan
katasztrofális helyzetben van most a lakosság, hogy valószínű, hogy nem tudnák kifizetni. Az
ebadóval kapcsolatban azt mondta, lehet, hogy annak lenne létjogosultsága, de ő ezt is
kritikusnak tartaná Sásdon. Megkérdezte az állatorvost, hogy milyen volt az oltási morál? Az
tudni kell, hogy idén egy kutya beoltása 2500 Ft-ba került. A doktor Úr elmondta, hogy a
kutyáknak csak a töredéke került beoltásra, ilyenkor hirtelen sok a gazdátlan eb. Valószínű,
hogy az ebadóval csak a népharagot vívnák ki, az ingatlanadót pedig szintén nem célszerű
bevezetni. Látják a kommunális és az egyéb adóknál is, hogy 16 mFt.-os kintlévőség van, ez
nagyon rossz mértékű befizetési ráta. Úgy látja, hogy a jelenlegi kommunális és gépjármű adó
befizetése is nehézséget jelent a lakosságnak, ha újabb adóterheket vetnének ki a lakosságra,
valószínűleg csak a fizetési morál romlana, és az elégedetlenség a képviselőtestületre hárulna.
Nem tartja helyesnek, hogy az állam azt mondja, hogy nem tesz többlet adóterhet a
lakosságra, viszont közvetítő pajzsként kihelyezi az önkormányzatokat, hogy azok rójanak
további adóterhet a lakosságra. Mivel így még közelebb van a döntéshozói szint a döntést
elszenvedőkhöz és közvetlenebbül és hatékonyabban ki tudják fejezni a véleményüket, ezért
személy szerint még inkább keresztülvihetetlennek tartja az ingatlan és ebadót. Amikor majd
a költségvetést készítik lehetőség lesz rá javaslatot tenni.
Dr. Kajdon Béla jegyző kiegészítve a polgármester beszámolóját elmondta, hogy az Ász
vizsgálat valójában több hónapig tartott, augusztustól egészen október végéig, csak ez most
úgy működött, hogy 2006. évig visszamenőleg az összes működési adatot bekérték a pénzügyi
irodától, ami önmagában nagyon nagy feladat volt. A vizsgálatot nem Sásdon végezték,
megkérték az adatokat különböző formában és szakemberekkel elemeztették ezeket az
összefüggéseket. Jó lesz ez a vizsgálat, segít az önkormányzatot abban, hogy látják, hol szorít
a cipő és hol van a baj. Végég a működési hiány okait kutatták, egyrészt, hogy ha van
adósság, akkor az miért van, mi az oka, és esetleg hol kellene változtatni. Ezen nagyon
komoly szakemberek dolgoztak, többször visszajöttek a hivatalba, mert náluk is működik a
belső ellenőrzés. Átadták a kért anyagot, a szakemberek azt átnézték, és még tisztázó
kérdéseket tettek fel, amit aztán a Polgármester Úrral együttesen kellett tisztázni. A vizsgálat
eredményének végleges változatát még nem látták, majd megküldik, természetesen, ha az
megvan, akkor a testület önálló napirend keretében tárgyalni fogja. Biztos, hogy nagyon
tanulságos lesz.
A KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az kétfordulós, az I. forduló most zárult le.
Itt nagyon sok vizsgálat volt, sok ellenőrzés volt, és még le sem zárult. Hétfőn még fel kell
vinni Budapestre több dossziényi anyagot, amit még kértek. Többek között 3 évre
visszamenőleg ki kellett gyűjteni az összes áramszámlát, vízfogyasztási számlát, stb.
A II. fordulónál az a helyzet, amit a Polgármester Úr már elmondott. Módosítottak egy
törvényt, amivel nincs is baj, ez az Áht., aztán az adózás rendjéről szóló törvényt módosítják,
aminek az a lényege, hogy minden szervnek, aki törzskönyvi nyilvántartásba van véve,
adószáma kell, hogy legyen. Ez az önkormányzat. Az önkormányzatnak nem volt soha
adószáma, és nem is kellett, hogy legyen. Azzal azonban, hogy adószám kötelezettséget írtak
neki elő, onnantól számlaszáma is lesz. Ugyan egyetlen egy forint pénzforgalma sem lesz
majd, de akkor is kell, hogy legyen!
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A kérdés az, hogy minek? Csak! A jelenlegi Áht. hatályos rendelkezésével ellentétes ez az
egész vonal, meg van lőve az Államkincstár, és az ország valamennyi önkormányzata, mert az
NFÜ azt kéri, amit a jogszabályok szerint kérnie kell. Ez egy adminisztrációs probléma volt,
bíznak benne, hogy az NFÜ most már a módosított anyaggal együtt visszaemeli a
pályázatukat. Véleménye szerint nem ezzel lesz a baj, hanem a gazdálkodás menetével, és a
pályázat megvalósításával. Ha azt mondják esetleg, hogy az önkormányzat a pályázó és nem a
polgármesteri hivatal, és mivel most már az önkormányzatnak van önálló számlaszáma és oda
adja a pályázati pénzt és nem a polgármesteri hivatalhoz, akkor óriási káosz lesz. Ugyanis az
önkormányzati számlán nem lehet gazdálkodni, ez a jelenleg hatályos jogszabály. ÁFA
visszaigénylők lesznek, és sok száz millió forintról beszél, és az ÁFA körbe a polgármesteri
hivatal van bejelentve a NAV-hoz, és jelen pillanatban senki sem tudja, hogy miként fogják
ezt megoldani. Ez tehát nincs végiggondolva, jogszabályokat kellett volna még módosítani,
vagy rendbe tenni. Ez rajtuk már nem segít, segíteni az fog, ha helyt adnak a kifogásnak. Ezt a
problémát jelezték, több szakemberrel és fórummal is megvitatták. A II. fordulónál az
elbírálási határidő 30 nap, a kifogást határidőn belül beadták, ki kell várni, hogy mi történik.
Újból tárgyalni kell majd az OTP-vel, ugyanis a jelenlegi kötelezettségiek alapján nem tudják
elkezdeni a jövő évet. Át kell ütemeztetni ahhoz, hogy újból levegőhöz jussanak, mert másra
már nem számíthatnak. Úgy gondolja, hogy sikerül az OTP-t meggyőzni arról, hogy minden
kötelezettségüknek eleget tudnak majd tenni a jövő évben a jelenlegi kondíciók mellett, és a
kínkeservesen meghozott döntéseiknek meglesz a gyümölcse a II. félévtől. De lesz egy első
negyedév, ami nagyon kemény lesz, és ehhez kell az OTP segítsége.
A népszámlálásról elmondta, hogy lezárult, problémamentesen végrehajtották a feladatot és a
lakosság is maximálisan együttműködött. A valóságban 2661 fő tartózkodik a városban, 6-700
ember valamerre van, be vannak jelentkezve, csak nincsenek Sásdon.
Tájékoztatta a képviselőket arról, hogy részt vettek egy szakmai továbbképzésen. A
köznevelési törvény most van a parlament előtt, és lényegesen érinteni fogja az
önkormányzati feladatokat. Az államtitkár azt mondta, hogy a jövő évben az oktatási
intézmények átvételére még nem kerül sor. Az újságban más miniszter mást mondott.
Az oktatási államtitkár tehát azt mondta, hogy nem változik jövő évben a finanszírozás,
másrészt az intézményfenntartásban sem lesz még változás. Szeptember 1-től bizonyos
szakmai feladatok tekintetében már rákészülnek arra, hogy 2013. január 1-től váltás legyen a
fenntartásban, működtetésben, és onnantól már állami feladatként megy tovább az egész.
Nagy vita volt akkor arról, hogy mi lesz az ÁMK-val, ezt nem tudták.
Mivel a sásdi ÁMK-ban olyan feladatok is vannak, amelyek maradnának az önkormányzati
törvénytervezet szerint önkormányzati feladatok, pld: óvoda, bölcsőde, közművelődés, és ez
az ÁMK-ból ki nem szakítható, és mivel az általános iskolára épül az egész ÁMK, azt is
vinnie kell. A legutóbbi információ az, hogy ezt menet közben átgondolták és viszik az ÁMKt kompletten, mindenestől. Hogy ez hogyan fog megvalósulni, még senki sem tudja, menet
közben sok jogszabályt kell megalkotni. A jövő év mindenképpen forduló év lesz az
önkormányzatok életében.
Feladatfinanszírozásra fog áttérni a közigazgatás, az önkormányzati finanszírozás 2013.
január 1-től, és ez gyökeres változást fog okozni. Sásdon a feladatellátás tekintetében az
egészségügyi alapellátás marad. Amit most csinál a HSZAK, azt valószínűleg visszakapják,
mert a többcélú kistérségi társulásokról szóló törvényt jövőre hatályon kívül fogják helyezni.
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Minden futó program a járási székhely szerinti polgármesteri hivatalhoz fog átkerülni és azok
fogják ellenőrizni, irányítani, ott lesz minden, ez pedig a jelenlegi álláspont szerint Komló. Itt
tehát komoly kérdések vannak, várni kell, mást nem tehetnek.
Az adókkal kapcsolatban elmondta, hogy az ebadó bevezetése aggályos, mert akkor rengeteg
lesz a kóbor kutya és mindjárt alkalmazhatnak egy sintért is.
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek a beszámolóval kapcsolatban kérdése,
észrevétele van, az tegye fel.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, bár az ÁMK részéről nem jelent meg senki az
ülésen, úgy tudja, nemrégiben lezárult az ÁMK-t érintő munkaügyi per jogerősen. Pénzügyi
Bizottsági ülésen is szó volt róla, hogy amit eddig kaptak pénzt, azt jórészt az ÁMK-ba
pumpálták. Az a kérdése, hogy mennyi pénzről van szó a per kapcsán:?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem kapott ítéletet, mert a munkáltatói jogkör az
ÁMK-nál van, de úgy tudja, hogy ez kb. 2 mFt, és ebben minden benne van.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy miből fogják ezt kifizetni?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez nem lehet kérdés, ezt biztosítani kell, ez egy
kötelező kiadás, úgy viselkedik, mint a munkabér.
Dr. Jusztinger János képviselő azt kérte, hogy ha meglesz az ítélet és az indoklás, akkor
hívjanak össze egy Ügyrendi bizottsági ülést, és nézzék meg, hogy pontosan miért volt
jogellenes ez a jogviszony megszüntetés, hátha meg lehet találni a felelőst.
Dr, Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy összehívhatják az Ügyrendi bizottságot, de nincs
hatásköre erre a bizottságnak, itt a TOT Tanácsé a hatáskör.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy az önkormányzatot ez nem érinti?
Dr, Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy mint fenntartót érinti, de az irányítási feladatokat a
TOT Tanács látja el.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, azt gondolta, hogy az ÁMK-ra nézve kötelező
döntést nem hozhatnak, de szerinte az Ügyrendi bizottság ezt megtárgyalhatja.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a döntést minden további nélkül
megvizsgálhatják.
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az első fokú ítéletet látta, abban 2 mFt-ot állapítottak
meg, másodfokon nem változtattak rajta semmit. 7 havi kártérítést ítéltek meg, és a
perköltséget, ez így kb. 2 mFt.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy nem tud erről az ügyről semmit, őt személy
szerint azt érdekli, hogy egy látszólag egyértelmű elbocsátásból hogy születhet ilyen ítélet?
Szeretné, ha pontosan tájékoztatnák majd őket az ítéletről.
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Rabb Győzőné alpolgármester a forgalmi csomópont kapcsán elmondta, hogy a jegyző úr
azt mondta, hogy itt már nem várhatnak semmit, hogy bármilyen anyagi forrásból rendbe
hozzanak dolgokat. Neki nagyon nem tetszik az a járda a Rákóczi u. 20. előtt, ami oda lett
aszfaltozva, se szegélykő a szélén, se semmi, egy összecsapott munkának tartja, a nyár
folyamán méteres gazban állt. Most odaszáradt gazban áll, és még földbuckák is vannak
mellette. Nagyon szeretné, ha majd közmunkások ezt megcsinálták.
A járásokkal kapcsolatban elmondta, nem tudja, hogy ez már végleges-e, hogy Komló lesz a
járásközpont vagy sem, de ha nem tesznek semmit és csak hagyják magukat, akkor nem
foglalkoznak velük. Úgy gondolja, hogy érdemes lenne lobbizni a városért, ne hagyják, hogy
ez egy lefutott meccs legyen. Ne az legyen, hogy innen mindent elvisznek, mindenért
Komlóra kelljen menni. Úgy gondolja, hogy igen is harcolni kell az itt dolgozó emberekért.
Pál Csaba képviselő elmondta, úgy tudja, hogy szükséges, hogy legyen járásbíróság,
földhivatal, stb. Ez Sásdon nincs, ezért nem felelnek meg a feltételeknek.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, tudja, hogy sok mindenben nem felelnek meg, de
azért valamit lehetne tenni, hogy ne egy az egyben vigyenek el mindent Komlóra. Ha ez
ügyben nem tárgyalnak és hagyják magukat, lehúzzák a rolót, hogy nekik ez így jó, akkor
biztos el is fognak vinni mindent, meg kell próbálni mindent.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a járási hivatal nem úgy működik, mint egy
önkormányzat. Itt államigazgatási feladatok ellátásáról van szó, itt nincs másról szó szervezési
kérdésben, mint a jegyzőtől elvonják az államigazgatási feladatokat, és létrehoznak külön egy
járási szintű szervet, aki a továbbiakban intézi az ügyeket. A kormány hatásköre teljesen, az ő
joga, hogy eldöntse, hogy az államigazgatási feladatokat milyen formában kívánja ellátni a
jövőben. Ez erről szól. Itt igazából, ha valahová fordulni lehet, az nem más, mint a kormány
illetékes minisztereihez, a belügyminiszterhez vagy az igazságügyi és közigazgatási
miniszterhez. A kistérség tehát ebben állást foglalhat és megkeresheti a minisztereket. A járási
hivatal nem azt jelenti, hogy csak azt látja el, amit például most a sásdi hivatal ellát. Olyan
lesz mint a megye kormányhivatal, csak járási szinten. Ide be fog kerülni a tűzoltóság, mint
szakigazgatási szerv, a munkaügyi központ, a munkavédelem, az ÁNTSZ, az összes
dekoncentrált szerv, amely a megyében működik, ezek járási szinten ki fognak épülni.
Mindegyiknek lesz egy külön szakigazgatási szerve, annak lesz egy vezetője, és a járási
hivatal ezeket fogja össze. Az valóban igaz, hogy Sásd arra alkalmatlan, hogy ennyi
szakigazgatási szerv kiépüljön a városban. Amiben véleménye szerint Sásdnak lenne
keresnivalója, az az, hogy úgy építsék ki, hogy maradhat Komlón a központ, de Sásdon
legyen egy olyan kirendeltség, és a jelenlegi infrastruktúrára ezt már rá lehetne építeni, ami
legalább a jelenlegi körzetre, azaz a 27 településre a kistérségben ezeket a feladatokat itt el
tudná látni kirendeltségi szinten. Ez már nagy előrelépés, mert sok változás, legalábbis a
lakosság szempontjából nem lenne.
Pintér Gábor képviselő visszatérve az ÁMK munkaügyi peréhez megkérdezte, hogy mikor
kell a megítélt összeget kifizetni, illetve miből fogják kifizetni?
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, úgy tudja, hogy a döntés már jogerős, ahogy a határozat
megérkezett és a munkáltató megkapta, onnantól esedékessé válik. Ha nem fizeti ki, akkor
végrehajtást kérhet, amit soron kívül el is fog rendelni a bíróság, és letiltják az ÁMK
számlájáról. Ez a fenntartók és az intézményvezető dolga, hogy ezt a pénzt előteremtse. Tehát
ezt ki kell fizetni.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő is kéri, hogy vizsgálják ki, hogy ez a dolog hogyan
fajulhatott idáig. Lehet, hogy ezen a 2 mFt.-on múlik a város további léte, nézzék meg, hogy
miért tartanak itt, miért kellett ennek megtörténnie?
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy minden 2 mFt. sorsát vizsgálják meg a
közeljövőben bizottság által.
Dr. Jusztinger János képviselő szerint lesz még lesz is rá alkalom, mert itt van a másik per
is. A Polgármester Úr úgy beszél erről a pénzről minthogyha nyáron nem százezer forintokról
vitatkoztak volna. Úgy nyirbáltak, hogy még a tízezer forintokat is megnézték, ez a 2 mFt.
most nem számít.
Székely Szilárd polgármester szerint azzal teremtették meg ennek a kifizetésnek a
lehetőségét.
Dr. Jusztinger János képviselő szerint akkor azok az emberek, akik ilyen döntéseket hoznak,
aminek ilyen következménye van, hogy ki kell fizetni milliókat, azok találjanak maguknak
más játékot.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az egyik 8-os osztály ajtaján a mai napig nincs
kilincs, mert nem volt annyi pénze az ÁMK-nak, hogy vegyenek egy kilincset, ehhez képest a
2 mFt. nagyobb kategória, ezért kérdezte azt, hogy miből fizetik ki.
Rabb Gyözőné alpolgármester önkormányzati változásokkal kapcsolatban elmondta, sokan
emlékeznek még arra, hogy mi történt, amikor annak idején a járást elvitték Komlóra. Ismét
azt kéri a Polgármester Úrtól, és a kistérségi társulástól, hogy amit lehet, mentsenek meg! Ne
az legyen, hogy pár év múlva őket szidják, hogy a polgármester, a kistérségi vezetők és a
képviselők ezt hagyták és nem tettek meg mindent.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az miatt nem szidhatják, hogy létrehozták a
járási rendszert, az miatt dicsérhetik, hogy 2 év múlva reméli, hogy szét lesz verve.
Dr. Jusztinger János képviselő szerint azt senki nem gondolhatja komolyan, hogy itt bármi
is azért fog úgy történni ahogy, mert ők azt kérték!

Pál Csaba képviselő szerint, ha ez az egész átalakul egy végrehajtó bizottsággá, akkor ő
befejezte. Ha semmi joga nem lesz semmihez, akkor minek ülnek itt?
Rabb Győzőné alpolgármester a kistérséggel kapcsolatban elmondta, mivel az egészségügyi
alapellátás helyben marad, itt van Tüdőgondozó Intézet, ami néhány hónapig még biztos a
kistérség működtet, akkor, ha van arra lehetőség, szerezzenek be egy digitális tüdőszűrő gépet
a régi, elavult helyett.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy egy ilyen gép 15 mFt. ennyi pénze nincs a
társulásnak.
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakiskola igazgatója megkérdezte, hogy a középiskola
jövőjével kapcsolatban van-e valami információ, mire számíthatnak?
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy átkerül a járáshoz, 2012.szeptember 1-től azon kell
gondolkodni, hogy hogyan váltanak. Ki fog épülni a szakfelügyeleti rendszer, úgy, ahogy
régen volt. Járási szinten lesz egy oktatási hivatal, és az fog ellenőrzi és döntéseket hozni .
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a parlamentben nagyon sok polgármester ül,
akik pontosan tudják, hogy lehet, hogy tovább lesznek polgármesterek, mint a kormány
regnál, mert már régóta polgármesterek, a kormányok jöttek-mentek, ők pedig polgármesterek
maradtak. Ha az önkormányzatok a döntési kompetenciáját fenn szeretnék tartani, akkor nem
dobják oda koncnak az állam részére most az összes intézményüket, ő még ebben bízik.
Költségvetési szempontból, ha igaz az a koncepció, amiről most beszélgetnek, akkor lesz
lehetőség jövőre pozitív gazdálkodásra, és az intézményeik fenntartására, A Magyar
Államnak ilyen szándéka nem tudja, hogy milyen mértékben van. Az pedig utána tényleg csak
rombolás kategória, ha azt mondják, hogy X településen nem kell egy iskola, helyette a
mostani köznevelési törvény szerint, ha csak egy felső tagozat van, akkor azt összetömbösítik
valahol.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy ezt már kivették belőle!
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy reméli, mást is kivesznek, mert ebben a
formában ez szakmailag megbukik, iszonyatos feszültséget kelt, másrészt a későbbiekben a
települések jövőjét rombolja le. Milyen dolog lesz az, hogy idejönnek Pécsről és
megmondják, hogyan igazgassák Sásdon az iskolát, az önkormányzatnak pedig beleszólása
sem lesz, maximum fizethetik majd a fűtésszámlát.
Annyi hatásköre marad a polgármesternek és képviselőtestületnek, hogy a
településgazdálkodási feladatokat elvégeztessék.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a fejlesztési pénzeknél úgy lesz, hogy lesz egyfajta
járási tanács járási szinten, mint fejlesztési tanács, aminek minden polgármester tagja lesz. A
megye fogja megkapni a megyére jutó pénzt, aki leosztja majd járásokra a pénz, és járási
szinten majd eldöntik, hogy egy adott település milyen pályázati pénzeket kaphat.
Székely Szilárd polgármester szerint ez az a pénz, ami már évek óta nincs! Három éve nincs
erre forrás.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy amióta az Elcoteq megszűnt, egyre többen
kérdezik tőle az ipari parkkal kapcsolatban, hogy lesz-e ott munkahely mostanában, esetleg
hol lehet munkára jelentkezni?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sajnálattal vette tudomásul az Elcoteq
megszűnését. A képviselőtestület nem dolgozott hiába, hiszen két új csarnok épül az Ipari
parkban, és szeretné, ha még több épülne. Azt hogy hány embert fognak felvenni nem tudja,
mert a vállalkozók azt mondták, hogy ez a megrendeléstől függ. Mindegyik pályázatban
vállaltak létszámbővítést, azonban nem ismeri a pályázatok konkrét tartalmát. Az egyikről
hallotta, hogy akár 25 főt is felvehetnek a gépgyártóknál, de erről személyesen még nem
tájékoztatták. A Trend papír kompletten áthozza az egész logisztikai sorát, de létszámot itt
sem tud. Az Elcoteq-be Sásdról kb, 50-60 ember járt dolgozni, ennyi embert nem valószínű,
hogy alkalmazni tudnak majd. Tavasszal már indulni kell mind a két vállalkozásnak,
Pál Csaba képviselő elmondta, annyit halott, hogy ez egyik cég kimondottan géplakatosokat,
tehát szakmunkásokat keres, és vélő, hogy ilyen szakmunkás nem nagyon a városban.
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Székely Szilárd polgármester szerint biztosan túljelentkezés lesz mindkét helyre, kellene
még legalább két ilyen beruházás, mert sajnos nem csak az Elcoteq-ben veszítették el a
munkájukat az emberek, hanem számos más cégnél is.
Mivel több kérdés, hozzászólás 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
137/2011/(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő.
Felelős.

azonnal
Székely Szilárd polgármester

3./ Beszámoló a 2011. évi költségvetés időarányos (9. havi) teljesítéséről
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester felkérte Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt a napirend
ismertetésére.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a kiadott anyag részint technikai
jellegű, hogy a szeptemberi adatokkal egy beszámolót tartanak, az írásos anyagban ezt elég
részletesen kifejtésre került, inkább a likviditásukra hívná fel a figyelmet. A mostani,
decemberi bérek a jelenlegi helyzet alapján nincsenek veszélyben, biztosítottak.
A januári bérek kis valószínűséggel megjósolható tételei a költségvetésüknek, aminek részint
az az oka, hogy nagyon sok, tőlük nem függő olyan tétel van, állami bevételek, támogatások a
pályázatokkal kapcsolatban, amelyek nem a tervezett időpontokban jönnek meg, akkor szó
sem lehet semmiféle más jellegű kifizetésről, mint csak az OTP felé fennálló
hiteltörlesztésről. Ebben a témában beszélni fognak az OTP-vel, hogy ne forduljon elő az,
mint a már a megye több városában, hogy pénzügyi gondnokot kelljen kirendelni. Az állami
támogatások megérkezése tehát rendkívül fontos, és az alapvető működésüket befolyásoló
tényező jelen pillanatban.
Nagyon nagy hitelük van december végi törlesztéssel, ennek a törlesztési ideje esetleg egy-két
hetet tolható tovább, de ez már így is egy hosszabbított határidő.
Amit lehetett, azt megtették, kifizették a számlákat, a projektmenedzsmentet, hogy végezze a
dolgát és számoljon el, ez már mind megtörtént, most már csak az állami apparátuson múlik,
hogy mikor fognak ezek a pénzek megérkezni. Amennyire tudnak, tartalékolnak a következő
évre, illetve ahogy megérkeznek az állami támogatások akkor több működési jellegű
kifizetésre is majd sor kerül.
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Az adóbefizetéseknél beszéltek már a Pénzügyi bizottsági ülésen arról, ahogy ismét
képződtek jelentős állományú be nem fizetett adósok. 15 mFt. körül van a kintlévőség. Most
nem egy jelentős tartozó van, mint általában eddig, hanem több apró tarozó van, és megjelent
az a tartozói réteg, aki eddig nem volt ilyen súllyal jelen, és ez a lakosság.
A magánszemélyek kommunális adójánál 1,5 mFt. a kintlévőség összesen.
Székely Szilárd polgármester elmondta, ez azt jelenti, hogy minden ötödik háztartás nem
fizette be a 4.000 Ft.adót, mert már ez is gondot okoz. Ezen kívül nagyon sokat tartoznak a
Biokomnak, és itt az önkormányzatnak kell helytállni, mert a szemétszállítás önkormányzati
feladat.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy sajnos a társult településeknél is rengeteg a
kintlévőség, és ez jelzi, hogy nagy a baj.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy az ÖNHIKI II. fordulója után fizettek-e Sásd felé a
tartozó önkormányzatok?
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a saját községeik fizetnek, Meződ,
Palé, akik jobban el voltak maradva már intézkedtek. A külsősök most nincsenek annyira
megszorítva, mint az első körben, most nagyon általános jellegű megfogalmazás van a
felhasználás terén, úgy kezdi, hogy a működési forráshiány kezelésére, és kiemelve az
élelmiszerbeszállítók, illetve a közös fenntartású intézmények felé fennálló tartozás, de itt
vannak a személyi jellegű kifizetések és a sorban álló tételek is. Sokkal több most a
lehetőségük arra, hogy ne Sásdnak fizessenek.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a jogi lépéseket megtették azok felé, akik nem
fizetnek a konkrét felszólítások után?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem, mert akkor fizettek, és most várják, hogy
ismét fizessenek. Sajnos pont, aki a legtöbbel tartozik, Oroszló, nem kapott egy fillért sem.
Ezek a pénzek azért kellenének, hogy az ÁMK felé fennálló tartozásukat csökkentsék a
falvak, a baj az, hogy ez csak kb. a tartozás 2/3-a, a többi rész már Sásd tartozása az ÁMK
felé.
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy arra kimondottak felhívták az
ÁMK figyelmét, hogy a kapott pénzt a 60 napon túli tartozásokra fordítsa, hogy ne kerüljenek
abba helyzetbe, hogy nagyon megnő a 60 napon túli tartozások összege.
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e még kérdés a napirenddel
kapcsolatban, illetve kérte a Pénzügyi bizottság javaslatát.
Pál Csaba képviselő, Pénzügyi Bizottság elnöke, elmondta, hogy beszámoló tényszerű,
javasolja annak elfogadását.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a
beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
138/2011/(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt, Sásd Város Önkormányzata 2011. szeptember
havi beszámolóját a költségvetés időarányos teljesítéséről elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

4./ Belső ellenőrzési ütemterv 2012. évre
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha valaki megnézte, az látta, hogy ez egy elég
szegényes ütemterv, egyetlen egy dolog van benne, amit idén sem csináltak meg és tavaly
sem különféle okok miatt, ez pedig a polgármesteri hivatalnál az ÁSZ vizsgálat utóellenőrzése
és az intézkedési terv hatályosulása. Nem véletlenül van ez, hiszen a 2. félévben nem tudták,
hogy kit fognak ellenőrizni. Amikor ez készült, akkor úgy tudták, hogy az intézmények
nincsenek már az önkormányzatnál. Erről van tehát szó, és csak a hivatalról merték biztosan
azt mondani, hogy ezt ellenőrizni lehet.
Ahhoz, hogy az intézkedési tervben foglaltakat maradéktalanul végrehajtsák, mert egy része
már megvan, pld. SZMSZ módosítás, belső szabályzatok módosítása, - ami itt nagy feladat
lesz és pénzbe fog kerülni, és nem véletlenül nem hozakodott eddig vele elő, az az, hogy
módosították a közérdekű adatok elektronikus nyilvántartását és az alapján szabályzatot kell
alkotni, jövő év január 1-el már meg kell, hogy legyen. Ott van a legnagyobb adósságuk az
intézkedési terv folyamán, hogy informatikai szabályzat és annak érvényesítése, és az azzal
kapcsolatos informatikai feltételek megteremtése nincs meg. Ennek a végrehajtása pénz
kérdés lesz, hogy mennyi, azt még nem tudja. Most, hogy bejött ez a törvénymódosítás, ami
szigorítja kifejezetten és előírja, hogy mi az amit mindenképpen nyilvánosan kell kezelni és
létre kell hozni bázisként és ezt karban kell tartani, ezek olyan feladatok ahol kell stratégiai
terv, szabályozási terv és ennek kell, hogy legyen végrehajtása és ez feltételezi a pénzt.
Ezt ellenőrizni fogják és a valóságban is működnie kell. A Városháza már eleve úgy készült
el, azért van gyengeáram kiépítés, és jó, hogy a testület ezt vállalta, és engedélyezte, hogy
kiépüljön ez a rendszer, ami 30 mFt, többletkiadást jelentett. Most jön el az idő, hogy ezt
élesíteni is kell, nem tudja, hogy hogyan sikerül. Ezt mindenképpen meg kell csinálni, mert a
törvény alapján ez kötelező a gazdálkodás tekintetében is, mert itt már közérdekű adatokról
van szó, amit mindenképpen nyilván kell tartani és tájékoztatásra alkalmas állapotba kell
hozni és kezelni. Nyilván a honlapot is érinteni fogja, főállású informatikusuk nincs, Tóth
Judit megbízási díjjal látja el a feladatot. A nagyobb problémát a szervezeti feltételek
megteremtésénél látja, illetve az eszköznél sem tudja, hogy ez hogyan fog működni. Ezeket
fel kell mérni, a stratégiában meg kell határozni, és majd a testület elé kell hozni elfogadásra.
Ez tehát a legnagyobb adóságuk, és ebből baj is lehet, ha nem csinálják meg, mert ez
kötelező, két év óta tolják maguk előtt, tovább nem tudják elodázni.
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Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést, Megkérdezte, hogy vane valakinek kérdése, észrevétele az elhangzottakkal kapcsolatban?
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy szavazzanak.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
139/2011/(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv
mellékleteként csatolt 2012. évi belső ellenőrzési ütemtervet
elfogadta.
Határidő:
Felelős :

azonnal
Székely Szilárd polgármester

5./ Sásd Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának valamint
Alapító Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az írásos előterjesztésben pontosították, hogy mi
lesz 2012. január 1-től. A szabályzatba beemelték Baranyaszentgyörgy községe, illetve az,
hogy a hivatali létszám 25 fő, ez korábban 29 fő, ezek a leépítések már átvezetésre kerültek.
Nem véletlenül hozta fel a műszakos álláshelyet,és azért szeretné, ha ebben a testület állástfoglalna, mert ez SZMSZ-t érintő kérdés, és nem költségvetést érintő kérdés, hogy 350 eFt.-ja
van-e rá a testületnek, hogy legyen 1 plusz álláshely, vagy ne legyen. Az ő megítélése szerint
ez szándék kérdése, amikor a hivatali költségvetésben a jövő évben 8 mFt-os megtakarítás
van az idei leépítések és a hivatali csatlakozás kapcsán. Ezt a települések kérték, nem Sásd, ő
kifejezett kérésük, hogy ez az álláshely, még olyan áron is, hogy 1/7-ed arányban
osztozzanak, átvállalva lényegesen több költséget, hogy ez az álláshely létesüljön. A mai
napon telefonon egyeztetett az összes polgármesterrel és ez a kívánságuk.
Székely Szilárd polgármester szerint ne most döntsenek ebben a kérdésben, először majd a
költségvetést kell meghatározni, és ahhoz illesztik majd az SZMSZ-t.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az már késő, költségvetés csak márciusban lesz.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a koncepció viszont az idén elfogadásra kerül.
Valóban nem ez a tétel határozza meg a költségvetésüket, de mivel nagyon sok lesz jövőre az
egyéb költség, ezért költségvetési tétel lesz ez az összeg is.
Meg kell várni, hogy a települések valóban beépítik saját koncepciójukba ezt a tételt, mert azt
a képviselőtestületnek is el kell fogadni, tehát ebben a kérdésben nem csak a polgármester
dönt. Ha ezt tükrözi a falvak koncepciója, akkor Sásd is így fogja megalkotni a sajátját. Az
SZMSZ-t e miatt ne módosítsák, eddig is 29 fő volt benne, most lett 25 fő meghatározva,
inkább a költségvetést tekintsék irányadónak.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése a napirenddel kapcsolatban?
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Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, javasolta, hogy az írásos előterjesztés szerint
fogadják el az SZMSZ módosítását.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselőtestületének
140/2011.(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt, Sásd Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítását, melyben 2012. január 1. napjától a hivatal
bevonásával a jegyző Baranyaszentgyörgyön is ellátja a körjegyzői feladatokat,
elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Dr. Kajdon Béla jegyző az Alapító okirat módosításával kapcsolatban elmondta, hogy
szintén ide tartozik, ezért vonták össze, mert itt is csak annyi a változás, hogy
Baranyaszentgyörgy községet beemelték az ellátandó települések közé, és január 1-től lép
hatályba. Kéri a testületet, hogy az alapító és módosító okiratot fogadja el.
Székely Szilárd polgármester javasolta a módosítás elfogadását és kérte, hogy aki ezzel
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
141/2011.(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként
csatolt, Sásd Város Polgármesteri Hivatal Alapító okiratát módosító okiratot, és
az egységes szerkezetű alapító okiratát, melyben a hivatal ellátási területét
2012. január 1. napjától Baranyaszentgyörgy községgel is bővíti, elfogadta.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester
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6./ Háziorvosok kérelme
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sásdi háziorvosok kéréssel fordultak a
képviselőtestülethez, melyben az előző évek gyakorlatához hasonlóan kérik, hogy a befizetett
iparűzési adó összegének megfelelő összeggel támogassák a praxisukat.
Megemlítik azt is, hogy a vidéki kollégáik finanszírozása kedvezőbb, mint a sásdiaké, az
országos finanszírozás pedig kedvezőtlenebbé vált, ezért nehéz helyzetben vannak.
A kérdést a Pénzügyi bizottság megvizsgálta és javasolta, hogy vegyék napirendre. Ennek a
kérésnek minden évben helyt adtak. Véleménye szerint ebben a kérdésben a költségvetési
koncepció elkészítésénél tudnak majd dönteni, jelenleg ugyanis tartoznak még azzal a pénzzel
az orvosoknak, amit az egyes szolgáltatásokért, például foglalkoztatás egészségügyért ki
kellett volna fizetni. Ha azt kifizették, akkor vissza tudják fizetni majd az adójukat is.
Egyelőre azt sem fizették ki, ami jár. Javasolta, hogy ha a költségvetési koncepció
ismeretében látnak erre lehetőséget, akkor vegyék fel újból napirendre a kérdést, és akkor
döntsenek róla.
Megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése, észrevétele?
Mivel kérdés, észrevétel nem hangzott el, kérte, hogy aki a javaslattal egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
142/2011.(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy határozott, hogy
a sásdi háziorvosok kérelméről a 2012. évi költségvetési
koncepció ismeretében hoz döntést.
Határidő.
Felelős:

azonnal, illetve
Székely Szilárd polgármester

7./ Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület kérelme
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az egyesület azzal a kéréssel fordul az
önkormányzathoz, hogy engedélyezze, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
üdvözlőtáblák aljára rovásírással is kiírják a település nevét. Az egyesület saját költségén
készíttetné el a táblákat elkészítését vállalja.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, mint az egyesület pártoló tagja az e-mailen
keresztül tudomása van az egyesületben történtekről, Itt szeretné megköszönni azokat a szép
eredményeket, amelyeket az egyesület tagjai elértek.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, mivel az önkormányzatnak nem kerül pénzbe,
javasolja engedélyezni a rovásírásos táblák elhelyezését.
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
143/2011.(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy a Nyílzápor
Hagyományőrző Íjász Egyesület a Sásd Város Önkormányzat tulajdonát
képező helységjelző táblák alá elhelyezett táblán rovásírással
feltüntesse a város nevét.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

8./ E g y e b e k
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a múltkori ülésen tárgyaltak a Rákóczi u. 20.
szám alatti társasház lakónak kéréséről a nyilvános WC újbóli üzemeltetése ügyében. Mivel a
társasház felújítása elkezdődött, a megoldás egyre sürgetőbb. Mint megtudta Pápai Tamás
bérlő bérleti szerződésében nem szerepel kikötésként a WC üzemeltetése, ezért más
megoldást kell találni.
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy nincs erre embere az önkormányzatnak?
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ha lenne közmunkára keretük, akkor 4 órában
ezt meg lehetne oldani. Ha egy karbantartót bíznak meg, akkor el fog maradni, mert
dolgoznak egész nap, a WC-re már nem marad idő.
Rabb Győzőné alpolgármester szerint, lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy 100 Ft.-ot kérni
kell a WC használatért, és aki kinyitja, takarítja a WC-t, az megkapná ezt a pénzt?
Székely Szilárd polgármester szerint ez sem megoldás, mert ha fizetni kell, akkor inkább
elmennek a Deák téren a sarokhoz. A presszóba ki van írva, hogy használhatják a WC-t, úgy,
hogy ha fogyasztanak, akkor nem kell fizetni, ha nem fogyasztanak, akkor fizetni kell.
Ezt megteheti az önkormányzat is, hogy ki tesz a buszmegállóhoz egy papírt, hogy hol
található nyilvános WC. Persze ez sem tökéletes megoldás, mert a papírt valószínű letépik,
illetve van, aki nem szívesen megy be a presszóba.
Lehet, hogy a vállalkozóval kellene kötni egy olyan megállapodást, szerződést hogy egy
bizonyos összegért engedje be a mosdóba az embereket.
Alternatíva lehet még, hogy egy vállalkozóval olyan szerződést kössenek, hogy havi 15-20
eFt-ért vállalja az üzemeltetést, nyitja-zárja, takarítja a helyiséget, úgy is ott van napközben a
saját üzletében. 6-7 vállalkozó egész nap ott van a szolgáltató házban.
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Dr. Kajdon Béla jegyző szerint ez sem igazi megoldás, mert nem napközben van a baj,
hanem este, amikor már ittasan elindulnak hazafelé, és nem találnak WC-t.
Székely Szilárd polgármester egyetértett azzal, hogy nem napközben van a baj, annyi
kocsma van a környéken, hogy valahová be tudnak menni. Aki már éjszaka mászkál, az ott
könnyít magán, ahol tud.
Rabb Győzőné alpolgármester szerint, azért a Rákóczi u. 20. szám alatti élőknek azért
tennének egy gesztust, azzal, hogy ha egy vállalkozó vállalná, az üzemeltetést.
Keressék meg a vállalkozókat a szolgáltató háznál, hogy ki vállalja ezt fel.
Pintér Gábor képviselő szerint meg kellene próbálni 2 hónapig, és majd meglátják, hogy
működik-e.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez egy költségvetési tétel lesz, havi 15.000,-Ft.
bruttóban. Meg fogja keresni az üzletsoron dolgozókat, hogy ki az, aki vállalná, és ha valaki
vállalja, azzal december-január hónapra szerződést kötnek.
Pintér Gábor képviselő a lakosság panaszát tolmácsolva elmondta, hogy lomtalanítás után
rengeteg szemét marad az utcákon, a nagyját összeszedik, elviszik, az apraját pedig elviszi a
szél. Úgy tudja, hogy ez a Biokom Kft. kompetenciája. Ez már évek óta probléma, erre is
kellene megoldást találni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amikor volt ember, akkor még egyszer
összeszedték és berakták konténerekbe. Idén októberben volt a lomtalanítás, Akkor már annyi
emberük sem volt, hogy temetőket határidőre rendbe tegyék, még a karbantartók is ott
dolgoztak. Merk Zsolt a Sásd Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője elmondta neki, hogy ha a
jövő évi költségvetésbe nem terveznek be fix. összeget, akkor az egész városgazdálkodási
téma megbukott, mert képtelenség így a munkát elvégezni. Kevés tehát az ember, a
közmunkaprogramban állami közmunkaprogramot terveznek, szociális és föld
munkaprogramot, azt, hogy városgazdálkodásra hány főre lenne szükség és mennyi pénz
kellene, erre nincs kalkuláció. Minden évben jelentkeznek rá, idén 8 főállásút kaptak, abból a
városgazdálkodásnak szüksége lett volna 10 főre, és az ÁMK-nak 8-ra. Így csak 1-1 ember
jutott. Az, hogy városgazdálkodásra mennyi jut, az úgy tűnik, hogy huszadrangú kérdés.
Árokpucolásra például a Vízitársulatnak 100 embere van 8 órás foglalkoztatással.
A lomtalanításra visszatérve elmondta, hogy beszélni fog a Biokom Kft-vel, hogy még
egyszer forduljanak egyet a városban.
Papp Melinda mb. aljegyző elmondta, hogy azt szeretnék, ha növényt termesztene és állatot
tartana az önkormányzat.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy őt felhívta Merk Zsolt telefonon, mert tudta, hogy
ma testületi ülés lesz, és kérte, hogy tegye szóvá, hogy ott dolgoztak most a Közösségi
Háznál, rakták fel a labdafogó hálót, és tárva-nyitva van az épület senki nincs ott!
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a TOT Tanács ülésen döntöttek arról, hogy
rehabilitált embert fel kell venni portásnak! Hónapok telnek el, és nincs portás! Mire
legközelebb ülés lesz, addigra szétverik a házat. Ő naponta többször jár ott, ma is átment
megnézni a hálót, ott senki nem volt. Nyugodtan bemehetett, körbenézhetett, bármit elvihetett
volna. Végre elkészült a létesítmény és nem vigyáznak rá, ő érzi ennek a felelősségét.
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Arról volt szó tehát, hogy 2,5 embert alkalmaznak 6 órásban.
Be lettek engedve a focisták. Egy hónappal ezelőtt testületi ülésen jelen volt Nagy Róbert
ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes, akinek elmondták, hogy megvan a labdafogó háló, fel kell
rakni, Mikor került fel a háló? Ma! Mert tudta, hogy testületi ülésen ez téma lesz
Az ajtó leszakadva, a villany egyfolytában ég, a lányöltözőnél nem alszik el a lámpa magától,
tehát ég éjjel-nappal, a WC-re rá van írva, hogy rossz, a fal beszakadt, mert nem volt feltéve a
háló. Ez a háló egyébként egyenlő a nullával, megnézte semmit nem véd.
Szóval ez így nem megy, akkor be kell zárni a házat. A másik a fűtés! Olyan meleg van fent
ez emeleten, hogy nem lehet megmaradni. Ki fogja ez kifizetni, tudja-e valaki egyáltalán,
vagy érdekli-e valakit az, hogy ez mennyibe fog kerülni? Ne akkor vakarózzanak, amikor pár
hónap múlva itt lesznek a gázszámlák? Valakit érdekel az egyáltalán, vagy megnézte-e már
valaki, hogy mennyi a Közösségi háznál egy havi gázszámla, világítás, stb?
Most azzal keresték meg, hogy a könyvtárban csöpög a víz.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy miért nincs itt Kengyel Zsuzsanna ÁMK
igazgató és Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes?
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy ezt ő sem érti, hiszen szerepelnek a
meghívottak között.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy nem érti a sok problémát, hiszen van ott egy igazgató!
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy Szeifer Csaba Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója szerint a Közösségi ház működtetése nem az ő feladata és nem az ő
felelőssége.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az a felelős, akinek a munkaköri leírásában
szerepel. Amíg nincs senkijébe beleírva, addig az igazgató felel érte.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy nem kíván többet ezzel foglalkozni, mindig
ő az, aki szóvá teszi a bajokat, őrá haragszanak, de ha nem vigyáznak rá, akkor átveheti az
állam tőlük, de akkor Sásdnak pár év múlva semmije sem lesz!
Pintér Gábor képviselő elmondta, nagyon szomorúnak tartja, hogy itt a testületi ülésen
elhangzanak dolgok, rábólintanak az illetékesek, akik kompetensek ebben, és utána nem
történik semmi! Lassan már degradálva van az egész képviselői dolog, de a lényeg az, hogy
ez a probléma már elhangzott a legutóbbi ülésen is.
Ő dolgozik bent az épületben, testnevelést tanít, és a szíve szakad meg, hogy látja, hogy a régi
épület felőli ajtót, ahonnan a tornaterembe be lehet menni, már nem fogja a mágneszár,
tönkrement az ajtó! Ez többszázezres tétel! Le van szakadva egy öltözőajtó, nem a gyerekek
által az biztos, mert ő mindig ellenőrzi a helyiségeket a gyerekek után, és biztos, hogy többi
pedagógus kolléga is ezt teszi. Tudják, hogy vigyázni kell az épületre, bemennek, megnézik
milyen állapotban vették át, és úgy is adják vissza.
Mivel nem lett időben felrakva a háló, tiszta mocsok az egész fal, egyszerűen hihetetlen!
Takarítónők is járnak át dolgozni, akiknek nem elég a bajuk, - és ezért is szomorú, hogy nincs
itt az, akinek ezt el kellene mondani,- tisztességgel, becsülettel elvégzik a munkájukat, de ez
nem elég, hétvégén át kell menniük, amikor rendezvények vannak, és utána ki kell nekik
takarítani azt a mocskot, amit otthagynak a bálozók.
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Mindezt ingyen kell megcsinálniuk, és ő ezt teljesen erkölcstelennek tartja! Az lenne a kérése,
és szerinte nem csak ő kéri ezt, hogy ezt valami jelképes összeggel honorálják. Ha kiadják a
termet, akkor adják ki úgy, hogy ha két takarítónő van, akkor még 2000 Ft-ot kérjenek rá. Ez
jelképes összeg, de legalább ennyivel támogassák a munkájukat.
Rabb Győzőné alpolgármester a takarítással kapcsolatban elmondta, hogy ha az ő gyereke
valahányszor kibérelte az éttermet, akkor ők mindig kitakarítva adták vissza. Másokra ez nem
volt jellemző. Meg kell egyezni és úgy kiadni a termet és mellékhelyiséget, hogy ha azt
kitakarítva tisztán kapják meg, akkor úgy is adják vissza!
Székely Szilárd polgármester megköszönte az észrevételt, és elmondta, hogy indítványozni
fogja.
Pál Csaba képviselő szerint ez az egész téma szereptévesztés! Ki kéne jelölni egy felelőst.
Dr. Jusztinger János képviselő szerint most össze-vissza beszélnek mindenről és nyilván
van ennek az intézménynek egy igazgatója, biztos, hogy van, akinek a munkaköri leírásában
ez szerepel, biztos van egy olyan fórum, a TOT Tanács, aki jogosult ezt kivizsgálni, és esetleg
fegyelmi felelősségre vonni. Úgy gondolja, hogy a Polgármesternek Úrnak a TOT Tanács
ülésen ezt fel kell vetni, és kivizsgálni.
Pál Csaba képviselő elmondta, most úgy néz ki a dolog, hogy a Közösségi ház tárva-nyitva,
és bárki, bármikor bemehet, bármit elvihet, és senki nem állítja meg? Ki zárja be az épületet?
Rabb Ibolya alpolgármester és Pintér Gábor képviselő elmondták, hogy ez szó szerint így
van!
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Merk Zsolt ügyvezető azért szólt most neki, mert
attól fél, hogy a WC kagylókat el fogják lopni. Tegnap este a Városháza elől az egyik
takarítónő biciklijét ellopták, míg itt tanácskoztak.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az zárja be, aki utoljára megy el. Tehát ha a
könyvtárosok még fent vannak és nincs a Sportcsarnokban senki, akkor a könyvtárosok
zárnak be, ha van valaki a Sportcsarnokban, akkor annak van kulcsa, és az zár be, mivel nincs
portás.
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, nem érti miért nincs portás, amikor meg lett
mondva, hogy vegyenek fel két rehabilitált embert, akkor miért nincs oda két ember felvéve?
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, úgy hallotta, hogy vettek fel valakit pályázatban a
mozgókönyvtárhoz, ez megint állástéma, tehát felvettek egy mozgó könyvtárost, holott jobb
lett volna, ha leült volna a portára!
Dr. Jusztinger János képviselő azt javasolta, hogy ennek a sok problémának, amit
felvetettek, legyen nyoma, hozzanak egy határozatot, a polgármester tolmácsolja ezt a TOT
Tanács felé.
Pál Csaba képviselő szerint utasítani kell az intézményvezetőt, hogy jelöljön ki egy embert,
aki az intézmény rendjéért felel.
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ismertesse az ÁMK igazgató, hogy kinek a
munkakörébe tartozik, és ha nincs ilyen ember, akkor intézkedjen,
Székely Szilárd polgármester szerint, lehet, hogy nem találnak majd felelőst. Kit tegyenek
felelőssé, az igazgatót?
Jusztinger Krisztina képviselő felvetette a kérdés, ott van az ÁMK igazgató, ott van az
ÁMK gazdaság igazgatóhelyettes, van egy Művelődési Központ és Könyvtár vezető, senki
sem érzi ezt a magáénak?
Pintér Gábor képviselő szerint kérjenek egy választ a következő testületi ülésre, hogy ki a
felelős, legyen annak a neve fehéren feketén leírva, hogy tudják, kihez lehet fordulni, ha
valami probléma van.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a közösségi ház előtt a virágláda tele van
elfagyott virágokkal, senkinek a szemét nem bántja, hogy holnap után bál lesz, és ott vannak
az elszáradt kórók? Ha a közmunkások nem érnek oda, akkor a takarítónők nem tudnák
kihúzni. Holnap majd ő megoldja a problémát, mert odamegy és kiszedi őket, mert nem bírja
elnézni.
Székely Szilárd polgármester javasolta, hogy hozzanak döntést a felelősség kivizsgálásának
ügyében, az igazgatótól írásban kérjenek választ a felelősség kérdésében. Kérte, hogy aki
ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
144/2011.(XI.17.) KTH. számú
határozata
Sásd Város Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a Polgármester
kezdeményezze az ÁMK intézményvezetője felé a Közösségi Ház
működéséről a beszámoltatást TOT Tanács előtt, és egyúttal nevezze meg a
Közösségi Ház működtetéséért felelős személyt.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Székely Szilárd polgármester

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a kórusvezető 5 hónapja nem kap kórusvezetői díjat,
és zenekarvezető sem kapott meg pár havi díjat. Arra kérnek választ, hogy számíthatnak-e az
elmaradt díj kifizetésére. További kérés a pedagógus kollégáktól, hogy a jubileumi
jutalmakkal kapcsolatban írásos választ kérnek arra, hogy mikor kapják meg a nekik járó
jubileumi jutalmat. Ez törvény adta joguk, hogy ezt a pénzt megkapják.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azért nem kapták meg, mert az önkormányzat
tartozik az ÁMK-nak.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a kollégák hívták fel ismét arra figyelmet, hogy egy
nagy busz egy gyermekért megy be Felsőkövesdre és viszi vissza. Ezt már egy éve jelezte, de
a busz azóta is jár azzal az egy gyerekkel.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erről beszéltek TOT Tanácson. Tormással
kellene ez ügyben tárgyalni.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, úgy tudja, hogy Király Lajos kétszer, Godó
György pedig egyszer megy ki a busszal Hörnyékre a gyerekekért. Nem tudja, hogy annak
idején, amikor a testület döntött arról, hogy a hörnyéki gyerekekért megy, akkor mi került a
jegyzőkönyvbe, mert már nem csak a gyerekeket, hanem a hörnyéki szülőket is hozza. Ha már
spórolnak, akkor spóroljanak ezen is! Nem tudja, hogy megtehetik-e luxust.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a gépkocsivezetőtől tudja, hogy annyi szülő száll fel,
hogy a gyerekek ottmaradnak és vissza kell menni értük még egy fordulóra.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az újtelepről is bejártak annak idején a
gyerekek gyalog, akinek volt autója az bevitte a gyereket, a többi ment gyalog. Állítsák le a
hörnyéki járatot! Az újtelepi gyerekeknek, akik busszal járnak a szülők megveszik a bérletet,
fizetnek, a hörnyékieket pedig ingyen szállítják!
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy beszélni fog Kengyel Zsuzsanna ÁMK
igazgatóval és kérni fogja, hogy az üzenő füzetben tájékoztassa a hörnyéki szülőket arról,
hogy megmarad a buszjárat, hogy ha fizetnek a szülő, mert ingyen nem tudják tovább
biztosítani. Fel kell mérni a helyzetet, mert lehet, hogy pénzért már Hörnyéken sem lesz igény
a buszra. A település többi részéről is be tudnak jönni, vagy fizetnek a buszért, akkor a
hörnyékiek sem lehetnek kivételek. Ha kiszámolják a benzinköltséget, az egyik buszra az
óradíjat, ekkor ez elég nagy összeg.
Rabb Győző alpolgármester szerint arról kell tájékoztatni a szülőket, hogy a gazdasági
válságra tekintettel december 1-től a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem áll módjába
továbbra is támogatni ezt a járatot.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a szolgáltatást már régóta nyújtják a
hörnyékieknek.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az a baj, hogy a szülő nem akarja egyedül
elengedni a gyereket, ő is felszáll a buszra.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy aki újtelepen lakik a víztoronynál, annak ugyan
olyan messze van az iskola, sőt, onnan még nagyobb a távolság. Az diszkrimináció, hogy a
város egyik fele ingyen be van szállítva az iskolába, a másik fele pedig fizet, vagy gyalogol.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ha a szülők vállalják, hogy megveszik a
bérletet, ugyan azért az összegért, amennyit a Pannon Volán felé kell fizetni, akkor lesz busz,
ha nem vállalják, akkor nem lesz.

26

Rabb Győzőné alpolgármester a Sportcsarnok borításával kapcsolatban azt kérte a
testülettől, hogy engedjék meg, hogy utána járjon annak, hogy mennyibe kerül a Sportcsarnok
borítása, ugyan is a Szülői munkaközösséggel szerették volna megcsináltatni, de az nem ad rá
pénzt. Tudja, hogy 600 eFt.-ért akarták ezt leboríttatni, de Merk Zsolt ügyvezetővel utána
néztek és sokkal olcsóbban meg lehetne ezt csináltatni filccel és műanyaggal.
Szeretne ezzel kapcsolatban egy költségvetés készíteni. Ha nem lesz leborítva a Sportcsarnok,
akkor soha nem lehet kiadni, mert így nem lehet ott rendezvényeket tartani.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a 2010. június 17.-i ülésen a testület döntött arról,
hogy pótmunka keretében megcsináltatják a burkolatot.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, a kivitelező tett rá egy ajánlatot, hogy a
burkolat közösségi célra alkalmas lesz, és egy drágább, jobb minőségű burkolat lesz, és
fizettek is rá majdnem 2 mFt.-ot.
Rabb Ibolya alpolgármester, elmondta, higgyék el, hogy nem jó burkolat. Itt van az év vége,
lenne több rendezvény, bál stb, intézkedni kell, és úgy látja, ha ő nem intézni, akkor megint
nem lesz elintézve.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy rendes utcai cipővel rá lehet menni, a tűsarkúval van
a baj, de olyan burkolatot még nem találtak ki, amire tűsarkúval rá lehet menni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, az a baj, hogy a borítása alatt van egy puha szivacs
réteg, és maga az az anyag nem tart annyit, behajlik.
Gáspár Andrea Vendéglátó-ipari Szakképző Iskola igazgatója bejelentette, hogy lezárult a
15 mFt-os pályázat. Megérkeztek az utolsó nagy konyhai eszközök is, tehát amit megnyertek,
az már minden idekerült.
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy annak idején, amikor a DRV átvette a
Pécsi vízműtől Sásdot, akkor megkapott minden olyan adatot, ami szükséges volt ahhoz, hogy
mindenkivel szerződést tudjon kötni? Azért kérdezi ezt, mert Fáy A. u. 27-ben kimaradt két
lakás, a DRV erre most jött rá és azoknak a lakóknak a majdnem egy éves fogyasztását a
közös óra alapján a többi lakóra akarja áthárítani.
Dr.Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez sajnos jogszerű, ugyan is a lakónak is kötelessége
jelezni, itt van helyben az ügyfélfogadás, hogy nála a szolgáltató még nem járt, nincs
szerződése. Együttműködési kötelezettség van a szolgáltató és a fogyasztó között.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy ezzel a gond, hogy az a két lakó nem fog
bejönni és szerződést kötni, mert jobb neki, ha más fizeti ki a fogyasztását.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az lenne a korrekt megoldás, és ez hátránya a
társasháznak, és hiányossága törvénynek, hogy lekapcsolják a nem fizető lakót.
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy nem tudják ezt megcsinálni, vagy az egész
társasházat köti le vagy senkit.

Mivel több hozzászólás, kérdés nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester megköszönte
a megjelenést és a testületi ülést bezárta,

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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