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- Járások kialakítása, javaslat sásdi járás létrehozására
N a p i r e n d t á r g y a l á s a:
Járások kialakítása, javaslat sásdi járás létrehozására
Előadó: Székely Szilárd polgármester
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a mai ülés összehívásának oka az, hogy a
sásdi járás kialakítására vonatkozóan a minisztérium által előírt egyeztetési határidőben meg
kell tenni a javaslatukat az önkormányzat részéről. Azt kérte a kistérségi önkormányzatoktól
is, hogy ezt előírt határidőn belül ők is alkossanak erről véleményt.
A kistérségi társulási tanács ezen a véleményalkotási és egyeztetési folyamaton már túl van.
Az előzményekről elmondta, hogy biztosan mindenki értesült róla, hogy a kormányzat
nyilvánosságra hozta a járások kialakítására vonatkozó elképzeléseket. Több féle verzió volt
ezzel kapcsolatban, 5-ös, 7-es 9-es. Végül a 9-es verzió jött, aminek nagyon örülnek. Az 5-ös
verzió volt a legszűkebb és leg költségtakarékosabb és véleménye szerint a legkevésbé
ügyfélbarát verzió, mely szerint azokon a településeken lett volna csak járásközpont, ahol
rendőrkapitányság, tűzoltó-parancsnokság, bíróság és földhivatal is található. Pécsett kívül a
megyében 4 ilyen település van, Komló, Szigetvár, Mohács és Siklós.
A Kormánymegbízott Úrral többször próbáltak időpontot egyeztetni a kistérségi társulási
tanács részéről, mert a környező településeket legalább akkora mértékben érinti az, hogy hol
lesz a kialakítandó járás határa és központja, mint Sásdot. Az egyeztetési folyamat nem járt
sikerrel, azonban Dr. Mezőberényi Éva a Baranya Megyei Kormányhivataltól részt vett az
utolsó tanácsülésükön és akkor még arról tájékoztatta őket, hogy még nincsen pontos
információ erről, és sem ő, sem a Kormánymegbízott Úr nem tud konkrét választ adni az
esetleges kérdéseikre.

Január 12-én azonban megjelent a Dunántúli Naplóban és felkerült a Kormány.hu-ra a
kialakítandó járások száma, és ott már 9 baranyai járásról volt szó. Sajnos a sásdi járás nem
szerepelt közötte, és ez megdöbbentő volt, hogy ha megvizsgálják a járások kialakításának
szempontjait is. Megvizsgálta, hogy pontosan mik a feltételek, illetve, hogy az egyes járások
hogyan kerültek kialakításra és hogy a központoknak milyen feltételeknek kell megfelelni.
Ez után szervezkedésbe kezdtek és megvizsgálták, hogy ezeknek a feltételeknek megfelelneke, és úgy ítélték meg, hogy ezeknek a feltételeknek annyira Sásd is megfelel, mint a
megyében olvasható 9 járási központból másik 3 vagy 4. Érti ez alatt az 5-ön kívüli másik 4et, konkrétan Pécsváradot, Sellyét, Bólyt és Szentlőrincet. Ezek a települések kb. akkora
infrastruktúrát építettek ki, esetlegesen még akkorát sem, mint a sásdi önkormányzat
Az infrastruktúra alatt érti a földrajzi, fizikai adottságokat, a szolgáltatásokat, közlekedés,
oktatás, gazdaság, egészségügy, szociális ellátás, fejlesztési kérdések. Úgy gondolja, hogy
ezeknek a kérdéseknek, feladatköröknek, amire általában azt szokták mondani, hogy eddig
önkormányzati alapfeladat volt és meg tudtak neki felelni, mind az adottságaik, mind az elért
eredményeik, kiépített intézményrendszerük folytán. Az egyeztetés után levélben megkereste
a kistérségi települések önkormányzatait, hogy alkossanak véleményt erről a kérdésről és
jelezzenek vissza, illetve egy nyilatkozatot is kért erről. Kezdeményezte egy Kistérségi
Társulási Tanács összehívását, hogy mire a sásdi testület összeül, addigra tudják, hogy
érdemes-e tárgyalni a kérdésről. A Kistérségi Társulási Tanács ülése előtt felhívta Polics
József országgyűlési képviselő Úr és kérte, hogy őt is tájékoztassa a kistérségi társulás
állásfoglalásáról. Természetesen ezt megtette és tájékoztatta az ülésen történtekről. Polics
József országgyűlési képviselő elmondta, hogy javaslattételi lehetőséggel élhetnek, teljesen
partner ebben a kérdésben, a végső döntést azonban a parlament fogja meghozni. Ezt
természetesen tudja, de neki az volt a dolga, hogy ezt a lehetőséget megvizsgálja, az
egyeztetést lefolytassa, és a többség döntése mellett ki kell, hogy álljon. Ezt Polics Úr
megértette, és elmondta, hogy ő is ugyan ezt tenné hasonló helyzetben. A társulási tanácsülés
előtt utána nézett a város történeti adottságaikat, illetve részt vett a Honismereti szakkör előző
napi ülésén, ahol számba vették a járás történetét.
A történeti adottságokból nagyon fontos következtetéseket lehetett leszűrni. A sásdi járás
1851-1979-ig létezett, volt, amikor 67 településnek volt Sásd a járásközpontja. A trinoni
időkben Sásd 3 éven át Baranya megye székhelye is volt. Komló a későbbi időkben állt neki
fejlődni a szocialista iparosítás ideje alatt, amikor szenet találtak. Ide telepítették a lakosságot,
ott építettek számukra lakásokat, kiépítették Komló felé az iparvágányt. Volt, amikor 32.000
fő volt a város lakossága, és ennek megfelelően alakult ki az infrastruktúra és az
intézményhálózat. 1998-ig Komló ténylegesen be is töltötte a funkcióit. Az embereknek az
számított, hogy hova járnak dolgozni, merre felé közlekednek, mert arra felé könnyű a
közigazgatási központ elhelyezése is. Komló tehát megfelel a központnak, csak sásdi térség
szempontjából nem biztos, hogy helyes választás lenne a komlói központ kijelölése.
Megnézték, hogy Sásdról Komlóra nem járnak annyian dolgozni, mint pld. Pécs felé, ahová
többen járnak Sásdról dolgozni, tehát ha kevés járás lett volna, akkor jobb lett volna Pécs felé
orientálódni. Ettől függetlenül nem Komló ellenes, mert partneri viszonyban vannak, tartják a
kapcsolatot a Polgármester Úrral, de a szakmai érvek, amiket felsorakoztattak megállták a
helyüket és nem Komló mellett szóltak. 1979-ben vette át Komló a járási szerepet, aminek
sokáig nem tudott megfelelni, hiszen több éven keresztül Komlón a bíróságon a
földhivatalban rengeteg sásdi szakember dolgozott, a Sásdról bemenő ügyfélforgalmat nem
tudták feldolgozni.
Meggyőződése, hogy a fejlesztési kérdésekben, illetve azokban a kérdésekben, amiket
önállóan, elég komoly hatásfokkal tudtak vinni és megoldani, nem tudja, hogy abban a komlói
intézményrendszer hogyan felelne meg.
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A komlói kistérségi társulással ugyan partnerek, de egymás tevékenységéről nagyon keveset
tudnak. A komlóik már eljöttek megnézni az országos mintaprojektjeiket, a sásdiak azonban
még nem mentek komlóra ilyet nézni, mert nem tudtak róla, hogy van,. A fejlesztési
kérdésekben jóval nagyobb összegű forrásokat, közel 3 milliárd forintot hozott le a sásdi
kistérségi társulás, ami a megyében egyedülálló! Szinte minden pályázatot meg tudtak
ragadni, egy 150 mFt-os pályázatuk nem sikerült, de azt is ismét benyújtják. A szociális és
egészségügyi ellátás kérdésében azt mindenki számára vázolta a levélben, hogy a járóbeteg
ellátás tekintetében Dombóvár felé tendálnak, illetve kijelölték számukra a pécsi klinikát, de
akkor is Dombóvár van a legközelebb, és ilyen benzin és buszjegy árak mellett ez a
lakosságnak sokat számít, arról nem is beszélve, hogy Pécsett várólista van, Dombóváron
viszont rugalmasak. Ez sem indokolja tehát a Komlóhoz való tartozást. Az egészségügyi
ellátórendszerben a Tüdőgondozót meg tudták tartani, a kistérségi társulás működteti, aminek
a járási rendszert jogutódjának szemelték ki, különben átvette volna a pécsi klinika az ellátást,
de úgy, hogy a sásdi intézetet megszüntette volna egy tollvonással és várólistára tette volna a
sásdi betegeket a megyei kórházban. Nem csak a sásdi térséget látják el, hanem Tófű,
Hegyhátmaróc környékét is, és még további 4 települést a komlói kistérségből. A mostani
mutatók alapján a tüdőgondozó intézet rentábilasan fenntartható, anélkül, hogy bárkinek
hozzá kelljen fizetni.
A gazdasági kérdésekben azt látták, hogy amikor Sásdnak megszűnt a járásközponti szerepe,
akkor nagyon sok intézmény innen elköltözött. Az intézményekhez kapcsolódóan sok
értelmiségi is elvándorolt, a komlói földhivatalban még az elmúlt időszakban is a
munkavállalók 70%-a Sásdról elszármazott, vagy sásdi dolgozó volt.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy amikor megszűnt a járás külön busz ment, ami csak a
komlói hivatalokba dolgozó sásdiakat szállította.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amíg itt volt a Bíróság, addig több ügyvéd
dolgozott Sásdon, volt több iroda. Ezek az emberek itt éltek, itt költötték el a pénzüket.
Sokkal több kiskereskedelmi üzlet volt, hiszen ez a pénz visszaforgott a gazdaságba. Amikor
ezt vizsgálták azt látták, hogy 1979 után, amikor a járási központot áthelyezték Komlóra az
Sásd életében, mind a kulturális, humán és gazdasági életében egy törés volt, visszalépést
jelentett. Ezt a törést a település a mai napig nem heverte ki! Most lehetőségként, ha azt
mondják, hogy visszafelé indul el ez a folyamat, nem egyik napról a másikra, de vannak
pozitív jelek. Ha nyer a pályázat, akkor hamarosan mentőállomás lesz a városban,
katasztrófavédelem megkereste őket, hogy ajánljanak fel területet egy leendő 4 fős tűzoltó-őrs
kialakítására. Ezek apró dolgok, amiket sikerül visszacsempészni, de Sásd ezzel gazdagodni
fog. Bízik benne, hogy a gazdaság is gyarapodni fog, mert előbb-utóbb ezek az emberek itt
fognak maradni, nem fognak örökké Pécsről vagy Komlóról idejárni dolgozni, hanem majd
megtelepszenek. Azt látja, hogy az uniós pénzeknek köszönhetően megindult egy pozitív
folyamat a városban. Volt egy iparterületük, az adottságok megvoltak, erre a pályázatokat le
kellett tudni hívni, akadtak vállalkozások, akik együttműködtek a fejlesztési programokban a
kistérség munkatársaival, benyújtották a pályázataikat. Először azt halotta, hogy az egyik cég
hozza magával a munkavállalókat Pécsről vagy Zengővárkonyból, de egy idő után vagy
ideköltöznek azok az emberek, vagy keresnek más munkát, mert senki nem fog naponta 30-40
km-t ingázni. Új cég is jelezte érkezését az ipari parkba, emiatt módosítani kell a rendezési
tervet. Gazdasági téren tehát elmozdulást lát és ezért azért tartja eredménynek, mert az egész
világot sújtó gazdasági válság van, ennek ellenére, ha valaki valahol tud pénzt kapni, akkor
mer kockáztatni és bízik abban, hogy a válság véget ér.
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Az igazgatással, szolgáltatással kapcsolatban elmondta, hogy települési önkormányzatok is
úgy vélték, hogy hasznos, ha elérhető minden szolgáltatás, de azért azt is szeretnék, ha ez a
szolgáltatás a régi struktúrában lenne elérhető és nem egy távvezérelt struktúra lenne. Nyilván
való, hogy az igazgatást a kormányzat fogja gyakorolni, ezt mindenki tudomásul veszi, hiszen
ez a jogszabály. Ettől még azt szeretnék, ha az igazgatási központ itt maradna Sásdon, hiszen
sokkal könnyebb úgy bármilyen jellegű befolyást, partnerséget kiépíteni állami szervvel,
hatósággal, hivatallal, hogy ha az közvetlen a környéken székel. Hogy ha itt van valaminek a
székhelye, központja, akkor az az ember előbb-utóbb itt fog élni, meg fog ismerni mindenkit.
A partnerség kiépítésének ez egy fontos lépése, hogy nem távolról tartunk kapcsolatot
levélben és interneten, hanem napi kapcsolatban lehetnek a munkaszervezetek vezetőivel.
Ezek alapján a kistérségi társulási tanács meghozta a döntését, egy tartózkodás mellett
egyhangúan úgy döntött, hogy azt szeretné, és javasolja a minisztérium felé a sásdi járás
kialakítását. A települések az erre vonatkozó nyilatkozataikat megtették és átadták Sásd
részére. A kormányhivatal részéről megkeresték Jegyző Urat, és arról tájékoztatták, hogy
kérik azokat az előterjesztéseket, amelyeket a testület is megkapott, és amit most
megtárgyalnak. Úgy tűnik, hogy a kormányhivatal nem zárkózik el a sásdi járás
kialakításának a javaslatától.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy neki idősek mesélték, hogy annak idején Sásd
nagyot hibázott és nagyon nagy lehetőséget hagyott ki az 1960-as években. A Láng Gépgyár
üzemét ugyanis ide akarták telepíteni a közlekedési csomópontra tekintettel. Azért lobbiztak a
vezetők annak idején, hogy ne ide hozzák az üzemet, és ez pecsételte meg igazán a település
sorsát. A Láng Gépgyárat tehát Sásd helyett Dombóvárra vitték, és aztán Dombóvár látványos
fejlődésnek is indult, nem a vasút, hanem az oda telepített ipar révén. Az tény, és azt látja a
testület is, hogy ha Sásdot kihagyják ebből a központi szerepből, akkor ennek a térségnek,
nem csak Sásdnak, gyakorlatilag végérvényesen leáldozik. Szomorúan vették tudomásul,
amikor még a Gyurcsány kormány a nemzeti fejlesztési tervet elkészítette, hogy a sásdi
kistérséget még csak nem is stagnáló kistérségnek minősítette a tanulmány, hanem lemaradó
kistérségként szerepeltette, és nem tartotta érdemesnek a fejlesztésre. Ennyire rosszul álltak
tehát, és azon dolgoznak mindannyian, hogy ez ne így legyen, fordítsanak rajta. Ezért úgy
gondolják, hogy ezen csak úgy lehet végérvényesen fordítani és felszínen maradni a
településnek és a 15.000 embernek, aki itt él, ha a járás központi szerepköre Sásdnak
megmarad.
Vannak sajnos kedvezőtlen dolgok is. Az egyik az, hogy Sásdtól függetlenül Mágocs is
beadott egy kérelmet a Hegyháti járásra. Tették ezt úgy, hogy a mágocsi jegyző hívta fel a
figyelmüket arra, hogy megjelent a kormány.hu-an az anyag, és lépni kell. A Polgármester
Úrral megbeszélték a stratégiát, hogy kinek mi a dolga, meg is tették. Azt azonban
elfelejtették elmondani a mágocsiak és a tegnapi kistérségi ülésen derült az ki, hogy Mágocs a
hegyháti járásra külön, önállóan beadott egy javaslatot mágocsi központtal, Szászvár és
környékét hozzárakva. Ha ez így lenne, akkor a vége ez lenne, hogy sem Mágocson, sem
Sásdon nem lenne járás, mivel megosztja a kistérséget. Annak idején a sásdi kistérséget is úgy
lehetett létrehozni 2004-ben, hogy a mágocsi mikrotérség csatlakozott.
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Annyit sikerült elérni, hogy a mágocsi polgármesterrel beszélve, Mágocs küld még egy
levelet, hogy amennyiben nem támogatják az ő javaslatukat, akkor mindenképpen a sásdi
járáshoz kívánnak csatlakozni és nem Komlóhoz, sőt, Székely Szilárd polgármester
aláírattatta a polgármesterekkel azt a Nyilatkozatot, amit a testület is megkapott.
Ennek függvényében, valamint amiatt, hogy a kormányhivatal is készített egy javaslatot, azt
gondolja, hogy javultak az esélyeik. A mellékletként kiadott anyagot holnap fogják elküldeni,
valamint lesz még mellé egy fényképes dokumentáció, hogy lássák milyen a Városháza. Az a
központi irányelv, hogy 30 km-en belülinek kell lennie minden településnek a központtól.
Komlóhoz vannak 40 km-re lévő települések is,
Ami érdekesség, 4 községet még kértek átcsatolni a sásdi járáshoz.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tárgyalt Egyházaskozár polgármesterével még
az önkormányzati választások előtt. Weisz Péter helyett most a lánya a polgármester, és nem
igazán változott az álláspont. Szeretnének átjönni a sásdi kistérségbe, ugyanis az
intézményrendszere ide köti, mind a Tüdőgondozó, mind a szociális ellátás, a pedagógiai
szakszolgálat terén, és nem utolsó szempont a hátrányos helyzetből fakadó többletforrások
lehetősége sem. Fontos a települések közötti egyensúly biztosítása is. Sásd egy viszonylag
kiegyensúlyozott kistérség. Amikor területfejlesztési kérdésekben kell tárgyalni, akkor a
járásban lévő települések vezetői alkotják a területfejlesztési tanácsot a járási területfejlesztési
tanácsban.
Tárgyalt Magyarhertelend polgármesterével is, aki elmondta, hogy nem zárkózik el, de a
komlói álláspontra is kíváncsi és utána hozza meg a döntését. Itt a közös pont Oroszló község.
A magyarhertelendi térség valamikor a sásdi oktatási társulásban volt, most nem itt van.
Földrajzilag, gazdaságilag a határon van. Azt Magyarhertelendnek kell eldönteni, hogy
számukra Komló frekventáltabb-e vagy Sásd, melyik helyre járnak többen. A lehetőséget
tehát felajánlotta Magyarhertelend számára, és megfontolás tárgyává tették. Komló nem
hátrányos helyzetű fejlesztési források szempontjából, kizárólag azért mert Komlón többen
laknak mint az egész 18 településes térségben és azért a mutatók ott jobbak, ezek felhúzzák a
térséget, de például Tófűn ebből nagyon keveset érződik. Ők azt látják, hogy ugyan olyan
hátrányos helyzetűek, mint pld. Felsőegerszeg, vagy Tormás, viszont nem kapnak azokból a
fejlesztési pénzekből, amiből a sásdi kistérség falvai esetleg kapnak. Az nagyon fontos
perspektíva, hogy egy településnek milyen kilátásai lehetnek a jövőre.
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a jobboldal részéről szeretnének most segítő jobbot
nyújtani Sásd fejlődése érdekében. Pontosan egy éve annak, hogy bejelentette a Pon Sociorum
Egyesület működését a város vezetésének. Sajnos az óta nem igen történt semmi ezzel
kapcsolatban. Örül annak, hogy a Nyílzápor Hagyományőrző Ijász Egyesületet is meghívták a
testületi ülésre, de szeretné még egyszer jelezni, hogy létezik ez a lokálpatrióta, jobboldali
egyesület, amely most lépni kíván Sásd érdekében. Az egyesület vezetője Godó Erzsébet, aki
sokszor negatív felhanggal szerepelt az üléseken, viszont azt senki nem mondhatja, hogy nem
lenne lokálpatrióta, és most Sásd érdekében úgy döntöttek, hogy ír egy levelet a testületnek,
amelyet szeretne most felolvasni.
Székely Szilárd polgármester megköszönte a civil szervezet felajánlását. Örül annak, hogy
támogatják a célt. A levélben sugalltakkal ellentétben neki nincs semmilyen ellentéte a
szervezettel, miután nem tudja, hogy milyen tevékenységet folytat, és úgy látja, hogy ez
kölcsönös, mert az egyesületnek ugyan akkora tudomása van az önkormányzat
tevékenységéről mint neki az övéről. Ez nem baj, ezen nem szabad megsértődni. A felajánlást
örömmel fogadja! Örül annak, hogy lokálpatrióta és hogy tudja, mi a kötelessége.
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy elég közel van a tűzhöz, egy lobbyzást megér.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ha Sásd nem lenne járás, akkor az számára
egyértelműen politikai üzenet. A felajánlott segítséget pedig el kell fogadni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amit most az egyesület képviselője elmondott,
az elég erős adu, nem fognak elsiklani mellette és kérik Godó Erzsébet segítségét. Örül annak,
hogy felismerte, kötelessége a város érdekében tenni, hogy ha lehet, és ez most egy lehetőség.
Levélben fogja megköszönni a segítség felajánlását, mert ha ilyen kapcsolatrendszere van, az
Elnök úrral illetve a levélben felsorolt politikusokkal, és ha tudnak valamit tenni ebben a
kérdésben, akkor vizsgálják felül.
A HVG.hu-n olvasta a kancellária miniszter nyilatkozatát, hogy kőbe vésték a járások számát.
Örül annak, hogy ezt a Baranya megyei parlamenti képviselők nem így gondolják. Az
egyeztetési folyamatot megkezdték, nem most álltak neki, hanem már elkezdték tavaly, és ezt
hivatalos levelekkel is tudják igazolni a kistérségi társulás részéről, meghívókkal,
tájékoztatókkal, és tárgyalásokkal, stb, ezzel szeretné a pici bírálatot helyre tenni, miszerint
nem tettek semmit a járás érdekében. Ők a saját munkájukat végezték, úgy gondolja, hogy a
Pon Sociorum Egyesület is végezte a saját munkáját, csak éppen egyik sem tartozik a másik
részére beszámolási kötelezettséggel. Annak viszont örül, hogy figyelik a politikai és
igazgatási eseményeket, felfigyeltek erre is, látták, hogy van lehetőségük és élni kívántak
vele.
Ismételten elmondta, hogy elfogadja a lehetőséget, és a holnapi nap folyamán levélben fogja
megköszönni, ha bármit tudnak tenni a város érdekében, és fel is kéri őket, hogy tegyék meg
azokat a lépéseket, amelyek módjukban állnak.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy most tényleg össze kell fogni, és el kell
fogadni minden segítséget.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy valóban ez most nem személyi kérdés, hanem
stratégiai kérdés.
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ő még emlékszik arra, amikor elvitték a
járást, átélte. Valamikor minden volt Sásdon, még tisztiorvosi szolgálat is, ő ott kezdett
dolgozni, aztán szépen mindent elvittek. Meg kell tenni mindent, mert a mai napig szidják a
politikusokat e miatt. Igenis mindenkinek lobbyzni kell azért, hogy ez a sásdi járás létrejöjjön,
ne az legyen, hogy nem tettek meg mindent ennek érdekében.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta. hogy nem szeretne semmilyen szinten politizálni, de azért
maradjanak tényszerűek! Itt egy hónappal ezelőtt szó sem volt arról, hogy Baranyában ennyi
járás lesz. Őket hivatalosan tájékoztatták egy értekezleten, amin Papp Melinda megbízott
aljegyző vett részt, ahol azt mondták, hogy az 5 város lesz és senki más, és ez már el van
döntve és ez így lesz! Azt elhiszi, hogy szakmai műhelyeken, politikai szinten és egyéb
körökben már egyeztettek, hogy ki hova fog sorolódni, de hivatalosan a kormánymegbízott
részéről értekezleten jelentették be 1 hónappal ezelőtt, hogy 5 járási székhely lesz. Ezt
követően 1 hónapig semmilyen értesítést nem kapott senki arról, hogy ezek hogyan változnak
meg. Ő beszélt a kormányhivatallal, és még a múlt héten sem nagyon tudták, sőt, tőle tudták
meg, hogy fent van a kormány honlapon ez a verzió, hogy 9 járás lesz a megyében.
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Szerencsére, és nem tudja kinek köszönhető, de ez jó, hogy az 5 város koncepciót elvetették,
és valószínűleg Navrasics Miniszter Úr érdeme, hogy azt mondta, hogy a 168 volt kistérséget
elsődlegesen kiemelve kell a járások kérdését rendezni. Ez egy örvendetes dolog, és innentől
kezdve tudtak elkezdeni ezen dolgozni.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az nagyon fontos dolog, hogy azt az
infrastruktúrát, amit az elmúlt néhány évben, 2000-től fogva ki tudtak építeni, annak az
eredménye egy újabb kocka, amire tudnak építeni. Ez ugyan megfoghatatlan, mert ezt az
infrastruktúrát fogja használni az igazgatási rendszer, de a napi élet része lesz. Ehhez bizony
jó, hogy van egy ilyen Városháza ahol el tudják helyezni, mert a régi helyen ezt nem tudnák
megtenni. Nem volt egy egyszerű dolog ezt sem keresztülvinni, de jövő szempontjából, ha azt
nézik, hogy régi épület alsó részén, ahol az adóirodák voltak, az valamikor istálló funkciót
töltött be, a pincéje valamikor börtön volt, a felső részre pedig már akkor is szűkös volt, tehát
az az épület nem tudná kiszolgálni azt a lehetőséget. Csak lehetőségről beszél, de fontos
dolog, a testületnek tárgyalni kell róla, hogy ha változik a világ, és pozitív irányba változik,
egyértelműen annak értékeli, ha a járási rendszer kialakul, de úgy, hogy Sásdi központtal a
város visszanyeri funkcióját és a térség ezt a lehetőséget nem szalasztja el, ennek akkor van a
város szempontjából értelme. Ha fordítva nézik és nem így lenne, akkor viszont távol kerülne
tőlük ez az igazgatási szint, és úgy egy visszalépési szint lenne a mostani funkcióhoz. A
mostani helyzet az egy kétélű penge! Ha jól sikerül elérni azokat az eredményeket,
megfogalmazni az egyeztetést és az meghallgatásra talál, aki segítséget tud adni az segít és
ezek megvalósulnak, akkor az eddig épített infrastruktúra méltó funkciót nyer. Ha visszafelé
sül el, akkor a város, bár megvannak az infrastruktúrális részei újabb éveket kell, hogy
várakozzon, hogy ismét visszanyerje a térségközponti szerepét. Abban biztos, ha nem most,
akkor néhány év múlva visszanyeri, mert addig nem nyugodnának. A mai napon az
újságírónak is azt mondta, hogy a város eltökélte azt a szándékát, hogy ezt a központi szerepét
megtartsa és fejlessze. Örül annak, hogy ilyenkor össze sikerül találkozni azokkal az
emberekkel, akikkel lehet, hogy néha napján emberként, magánszemélyként voltak, vagy
lehettek vitáik, de abban egyetértettek, hogy a város ezt nem sínyledheti meg, semmilyen
szinten.
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ha megnézik a térképet, akkor nyilván való, hogy ez
volt egy nagy fehér folt Komlóval a csücsökben. Bóly, Sellye stb. soha nem volt járásközpont,
tehát ez mindenféle szakmaiságot is nélkülöz, és ha így maradna, akkor ez egyértelműen
politika. Az, hogy piros, vagy sárga, az most nem számít, itt vannak lakók, emberek, a
közigazgatás az egy szolgáltatás, ez így nem maradhat.
Pintér Gábor képviselő javasolta, hogy Godó Erzsébetnek már a holnapi napon el kell
küldeni a levelet, mert most minden perc számít.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy holnap reggel e-mail-ban fogja megkeresni.
Úgy gondolja, hogy a január 20.-i dátumot mindenki komolyan fogja venni, tehát a postára
adás dátumát. Erre Godó Erzsébetet is figyelmeztetni fogja, hogy ha él a lehetőségeivel, akkor
azt határidőn belül tegye meg, mert addig van értelme a munkának, amíg határidőben
elkészül.
Annyit azért látni kell, hogy itt nem állt volna meg semmiképp. Tehát ha az egyeztetés esetleg
kudarcba fullad, és ennek a lehetősége mindig meg van. Az egyeztetésen javasolják és van
egy olyan tanulmány, hogy Sásd mégsem és ezt valamilyen szempontból megindokolja, nekik
ezt a bizonyítási kényszerüket továbbra is fenn kell tartaniuk. Erre jó példa a sarkadi
kistérség, amely létezett, aztán majdnem nem létezett!
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A szomszédos két település úgy gondolta, hogy szétszedik a sarkadi kistérséget és mindjárt
mindenki hátrányos helyzetű lesz. Az akkori sarkadi polgármester egy igen hirtelen
természetű és haragos ember volt, és akár merre járt, ezt mindenhol szóvá tette és erőteljes
stílusban. Annyira kiabált, hogy nem lehetett mellett megszólalni, mindegy, hol voltak,
belügyminisztériumban, pénzügyminisztériumban, e mellett a kérdés mellett nem tudott
elmenni, erre mindig visszatért. Így is lehet elérni célt, és úgy is! Az Úr elérte a célját, bár
meghozták a jogszabályt erre vonatkozóan, hogy a sarkadi kistérséget szétszakítják, vissza
kellett vonni az akkori kormánynak ezt a jogszabályt és a sarkadi kistérség megmaradt.
Nyilván neki nem ez a stílusa, hogy ezt képviselje, úgy gondolja, hogy ennél sokkal többet
jelent az, ha rengeteg ember egyetért ezzel a kérdéssel. Ő is megtette a további lépéseket,
hogy ha esetleg az egyeztetés itt nem sikerül, akkor a későbbi vitákban törvényalkotóknál az
ellenzéki frakciók emeljenek szó, Megkérte az országgyűlési képviselőjüket is, hogy emeljen
szót az érdekükben, hogy bár a kormány nagyon jól kitalálta ezt a lehetőséget, számtalan
esetben volt, hogy a parlamenti frakció megtorpedózta ezt, mert nem volt szakmai háttér
mögötte. Minden parlamenti frakciót megkeresett, Ez a dokumentum arra vár, hogy elküldjék,
most egyedül az országgyűlési képviselő Úrnak fogja elküldeni, miután a kormányhivatal is
javasolja, az ellenzéki frakcióknak nem. Polics József kérte, hogy küldjék el neki a levelet,
hogy képviselni tudja az érdekeiket. Bízik benne, hogy ez a helyes út és a Képviselő Úr
könnyebben keresztül tudja vinni a dolgot, mint hogyha egy vitára vinnék. A Képviselő Úr
pont abban a speciális helyzetben van, hogy az egyik járásközpontnak pont a polgármestere is
ebben a helyzetben, de itt nem a városát kell teljes mértékben képviselnie, hanem a
választókörzetét. Ha a választókörzetének az az érdeke, hogy abban két járás működjön, akkor
mind a kettő járást képviselni kell. Ezt csak úgy lehet csinálni, ha mindenki akarja!
Budapesten a kormányzatnál született egy javaslat, és meg van róla győződve, hogy a szakmai
tanulmányban nem vették górcső alá a kistérséget, és ezt a tanácsülésen el is mondta. Ugyan
is azok, akik a tanulmányt készítették, azok nem jártak Sásdon! Ha mégis jártak, akkor nem
kopogtattak be a Városházára, de ahogy ő értesült, nem kopogtattak be egyetlen egy
intézménybe sem.
Megkérdezte a meghívottakat, hogy mi a véleményük az eddigi tanácskozásról?
Tóth Gábor nyugdíjasklub vezetője szerint, ha ide nem jött senki, akkor Sásdnak kell
menni, és mindenhol hangoztatni, folyamatosan sulykolni, hogy tudjanak róla, hogy Sásd van,
és mit akar!
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy sok követ megmozgatott, nagyon sokat
beszéltek, tárgyaltak emberekkel, de szándékosan abban maradtak, hogy nincs értelme ezt a
kérdést politikai síkra terelni. Ebben maradt minden frakcióval, akivel tárgyalt, hogy ha a
szakmai érvek hatnak, és ennek a kérdésnek elsősorban szakmainak kell lenni, mert a város
jövőjét határozza meg. Ha egy átpolitizált kérdés lesz belőle, akkor lehet belőle cirkuszt
csinálni. Úgy is el lehet érni, csak úgy haraggal és nem együttműködéssel. Ezt a kérdést úgy
látja, hogy mindenkinek támogatnia kell, el is várja, ezt a sásdiaktól, illetve, ha valaki úgy
gondolja, hogy sásdiként más, de ennek a fóruma is itt van, illetve később is lehetőség lesz rá,
ha valaki sásdiként úgy gondolja, hogy jobb Komlóhoz tartozni azt is megérti, csak
magyarázza meg! Eddig még nem talált ilyen embert. A sásdi térségben mindenkinek volt
lehetősége elmondani a véleményét, hozzá is szóltak és el is mondták, hogy fontosabbnak
tartják, hogy az önrendelkezést ezen a szinten valósítsák meg, azért az indokokért, amiket ő
elmondott, és ezeket nem is vitatták.
Urvald Péter Honismereti Szakkör vezetője szerint a 15ezres sásdi kistérség véleménye az
már számít.
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A honismereti szakkörnek véleménye szerint kötelessége kiállni amellett a gondolat mellett,
hogy a sásdi járásra szükség van, ezért nagy valószínűséggel aláírásgyűjtésbe kezdenek. Nem
tudja, hogy van-e létjogosultság, értelme ennek a dolognak, de abban szeretné mindenki
segítségét kérni, intézményvezetők, civil szervezetek, hogy segítsenek abban, hogy a petíció
lehetőleg a kistérség egész területére eljusson. Minél több aláírás van, annál nagyobb a súlya a
dolognak, szerinte érdemes ezzel foglalkozni.
Székely Szilárd polgármester szerint aláírást gyűjteni 10 nap alatt nem lehet, vagy csak
nagyon keveset. A parlament egyébként február tárgyalja ezt a kérdést.
Dr Kajdon Béla jegyző elmondta, a menetrend az, hogy a parlament februárban már a
törvényhozók előtt lesz. Január 29-én lezárják a véleményezést, majd ezt követően lezárják a
vitát, véglegesítik a javaslatokat és már átadják az országgyűlésnek, hogy február már
törvényt hozzanak. Ennyire gyors az ütem, mert július 1-től a járási szervezeteknek ki kell
alakulnia ahhoz, hogy következő év január 1-én el tudjanak indulni a tényleges
munkavégzések.
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy van-e arról információ, hogy település járt így, mint
Sásd?
Székely Szilárd polgármester szerint járásalakítási kérelem valószínűleg nem lesz túl sok, de
azért lehet tudni néhány településről.
Dr. Kajdon Béla jegyző az aláírásgyűjtésre visszatérve elmondta, hogy szerinte annak van
egy féle politikai üzenete, ez szakmai kérdés legyen és ne politikai, ezt továbbra is fenntartja,
mint ahogy a kormányhivatal is szakmai szempontok alapján vizsgálja. A kiadott levél is
kizárólag szakmai szempontok alapján íródott meg, erre nagyon figyeltek, hogy ne lehessen
se jobbra, se balra elgörbíteni ezt a témát. Ennek azért nem volt hírverése, mert nem szerette
volna sem a szakma, sem a politika, hogy bárki belemagyarázzon bármit! Ez a levél nem most
íródott, hétfőn ment ki, de ez a múlt héten készen volt, tévedés ne essék! Az nem igaz, hogy
most álltak csak neki, ahogy helyzetbe kerültek, rögtön mindenki megtette a lépéseket a maga
területén. Mivel kb. 3 hét múlva ez már a parlament előtt lesz, nem biztos, hogy ez az idő elég
az aláírások összegyűjtésére.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ő ezt a kérdést bírálta a kistérségi tanács
ülésen, hogy az egyeztetésre, mivel az ország közigazgatási rendszerének az átszervezéséről
van szó, a 10 nap nem elegendő határidő. Onnantól kezdve, hogy meghirdették a verziót 10
napot hagyni rá, az nagyon kevés. Egyfolytában üléseznek, és mindenkit megkeresnek, mert
mennek a napok, de annak még lehet eredménye, hogy ha ilyenkor a javaslataikat beillesztik
abba a tanulmányba, amiből kimaradt és akkor mindjárt elérte a célját az egyeztetési folyamat.
Elmondta, a kistérségen is, hogy azt szeretné, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy ez a
jogszabály által javasolt és előírt egyeztetési folyamat része,a hol ők tájékoztatást kapnak tőle,
médiából stb. véleményt formálhatnak, az lejegyzőkönyvezik és megküldik a kormányhivatal
részére, illetve a levelet a megfelelő szakminisztériumnak. A mai ülés is az egyeztetési
folyamat része, senkiben ne keltsen illúziókat, hogy bármiféle politikai megmozdulás lesz,
mert nem lesz! Szigorúan az igazgatási egyeztetés része, amit az Államtitkár Asszony kért
tőlük.
Pál Csaba képviselő szerint nem szabad most aláírást gyűjteni.
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem is gyűjtenek, de civil szervezet gyűjthet,
ha akar.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Molnár Attila már írt levelet ezzel kapcsolatban
Székely Szilárd polgármester elmondta. hogy Molnár Attila az országgyűlési képviselőnek
is elküldte a véleményét a járással kapcsolatba, sőt az Államtitkár Asszonynak is. A levél elég
erélyes hangvételű volt.
Pintér Gábor képviselő szerint, nem biztos, hogy szerencsés, hogy Molnár Attila azt írta,
hogy „ne legyen bosszú íze annak, hogy Sásd kimarad” stb.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy magánemberként azt ír le, amit akar, de mivel
ez magánember levele, azt kérte, hogy ezt úgy is kezeljék.
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ne ragadtassák el magukat, úgy gondolja, hogy jó
irányba mennek, örvendetes a levél, amit Pintér Gábor képviselő felolvasott, ő nagyon örül
ennek.
Tegnap el volt keseredve, miután Mágocs döntését megtudta úgy érezte, hogy elszálltak az
esélyeik.
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az úgy történt, hogy Mágocs egyeztetett
Szászvárral, és úgy látja, hogy Szászvár csatlakozva a komlói kistérség többi településéhez,
ugyan úgy gondolkodnak, mint a sásdi kistérség települései, ők is együtt szeretnének maradni.
Megkérdezte, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele,
hozzászólása?
Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a Dr. Szabó Erika Államtitkár
Asszonyhoz, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és
Választásokért Felelős Államtitkárságra küldendő levél tartalmával egyetért, az
kézfelemeléssel szavazzon:
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Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az
alábbi határozatot hozta:
Sásd Város Képviselőtestületének
1/2012.(I.19.) KTH. számú
határozata

Sásd Város Képviselőtestülete a polgármesteri előterjesztésben a járások
kialakításának véleményezése tárgyában az önkormányzat nevében a
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Területi Közigazgatásért és
Választásokért Felelős Államtitkárságán Dr. Szabó Erika Államtitkár
Asszonynak írt levelével változtatás nélkül egyetért.
Képviselőtestület felhatalmazza polgármesterét, hogy a beterjesztett levelet a
kistérségi társulás állásfoglalásával együtt határidőben küldje meg a
minisztériumnak.
A képviselőtestület örömmel vesz minden olyan civil kezdeményezést, amely
az önkormányzat kérelmét támogatja sásdi székhellyel a sásdi kistérséghez
tartozó 27 település egy járásba történő szervezésével.
Határidő:
Felelős:

2012. január 20.
Székely Szilárd

Egyebek
Pintér Gábor képviselő megkérdezte Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettest, hogy
az ÁMK és a Közösségi Ház energiafelhasználásáról már korábban kért fogyasztási adatok
rendelkezésére állnak-e ? Kérte, hogy erről mielőbb tájékoztassa a testületet.
Miután több napirendi pont nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a
megjelenést és a testületi ülést bezárta.

Kmft.

Székely Szilárd
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző
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