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J e g y z ő k ö  n y v 
 
Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2012. február 13. napján tartott testületi üléséről.  
 
Testületi ülés helye:  Sásd Város Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 
   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak:  Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, 

Hausmann Mária, 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:  Dr Jusztinger János. képviselő 
 
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestületet és a meghívottakat.  
Megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 6 fővel jelen van, így az ülés határozatképes és azt 
megnyitotta. 
 
Megkérdezte, hogy a kiadott napirendi ponton kívül van-e más napirendi javaslat?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a Mozgókönyvtári megállapodással kapcsolatos 
anyagot most kapta meg a testület, ez összefügg a költségvetéssel. Ez már egy létező 
megállapodás, csak egy záradékkal szeretnék ellátni,  
 
Mivel több napirendi javaslat nem volt, kérte, hogy aki napirendi pontokat elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
A képviselőtestület az alábbi napirendi pontokat egyhangúan elfogadta:  
 
N a p ir e n d i   j a v a s l at:  
 
 
1./ Sásd Város Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. fordulója 
 
2./  A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással Mozgókönyvtári feladatok ellátására kötött 

megállapodás jóváhagyása 
 
3/  Beszámoló a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről  
 
4./  Egyebek 
 
A napirend tárgyalása előtt Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy különböző hírek 
terjednek a járások kialakítása kapcsán. A rendkívüli testületi ülésen akaratuk ellenére 
bizonyos rossz információkat adtak közre a döntési eljárásról és mechanizmusról. Most fogja 
az Országgyűlés tárgyalni a járásokat és törvényt fog alkotni. De nem arról alkot törvényt, 
hogy hol lesz járás és hol nem lesz járás, és hogy hol lesz a székhely, hanem a hatáskörökről.  
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Arról alkotnak tehát törvényt, hogy milyen hatáskörei lesznek a járási hivataloknak, és mik 
azok a hatáskörök, amiket az önkormányzattól vagy jegyzőtől elvisznek oda. A járások 
tényleges kialakítása és a járási székhelyek meghatározása a Kormány hatáskörébe tartozik 
június 30-ig fognak erről egy kormányrendeletet megalkotni.  
Még semmi nincs eldöntve. Konzultál a Kormányhivatallal, ahol elmondták, hogy a 
Minisztérium egyeztetni fog a Kormányhivatallal, mivel a Kormányhivatal tett szakmai 
javaslatot. A megyei kormányhivatal a sásdi kérelmet támogatta, de van nekik egy önálló 
javaslatuk is, ami tudomása szerint kedvező Sásdra nézve, de erre hivatkozni nem lehet. Az 
egyeztetési eljárás keretében fogják a végső döntést meghozni. Nem kell tehát adni 
semmilyen szóbeszédre, még nem tudni semmit, mert nem zárultak le az egyeztetések. 
 
N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 
 
1./Sásd Város Önkormányzat 2012.évi költségvetésének I. fordulója  
Előadó. Székely Szilárd polgármester 
   Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester felkérte a pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse a napirendi 
pontot.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Pénzügyi bizottság a 
költségvetést megtárgyalta. A könyvvizsgálónak is elküldték véleményezésre, azonban úgy 
tűnik, hogy ebben ez évben az Áht. nem teszi kötelezővé a könyvvizsgáló alkalmazását az 
önkormányzatok számára, ami éves szinten kb. 800 eFt. megtakarítást jelent.  
 
A költségvetés fejlesztési-működési mérlegéből indulnak ki a 4. sz. melléklet alapján. Ebben 
az évben a működési mérlegük 1.269 mFt-os főösszeggel rendelkezik. Ebből 171 mFt. a 
tervezett működési hitel. A fejlesztési mérleg 629 mFt. Van még egy áthúzódó tételük, ami 
szállítói finanszírozással lejátszódik még az ÁMK integrációs pályázat utolsó mozzanataként.  
Itt szerepel még a KEOP ivóvízminőség javítás II. üteme, maga a beruházási fázis tervezése 
427 mFt-al. Van 127 mFt-os hiteltörlesztési kötelezettségük, ebből 97 mFt. a rövidlejáratú, 
illetve az ehhez kapcsolódó kamatszámítások kb. 7,6 mFt-ot tesznek ki. Ez is egy kicsit 
nagyobb összeg, mint amit a tavalyi év végén terveztek, mert azt mondták, hogy kb. 15-20 
mFt-al lesz kevesebb a fejlesztési kamatkiadásuk. A tavaly év végén ez 22 mFt., csak rajtuk 
kívülálló okok miatt az állami támogatás még mindig nem érkezik meg a DDOP-s 
nagypályázatukhoz, és a nagy kamatkiadás az önkormányzat számára.  
 
A fejlesztési bevételeiknél a KEOP ivóvízminőség javító pályázatuk nullszaldósra tervezhető. 
Az önerőre tudnak EU önerőalap támogatást kapni, ez egy vissza nem térítendő támogatás, és 
az önerőnek a 100%-ra. Egy gond merült fel ezzel kapcsolatban, hogy ezt az önerőt meg kell 
előlegezni néhány hónapos hitellel, melynek a kamatai szintén kimutatásra kerültek.  
A fejlesztési mérleg tartalmaz még 11.305 eFt-os fejlesztési hitelfelvételt. A fejlesztési 
mérleg, és ez megtalálható a felhalmozási bevételeknél. 14.055 eFt-os forráshiányt tartalmaz. 
Ennek az összegnek a forrását az év folyamán meg kell keresni. A működési hiány a mérleg 
főösszeghez képest kb.9 %-os. A tavalyi évben ez 15% feletti volt, tehát jelentősen csökkent, 
de még mindig magas. A működési hitel tartalmaz kb. 3.770 eFt-os olyan tételt, amit már 
zárolásra javasol a Pénzügyi bizottság.  
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Ha ezzel csökkentik, akkor 167 mFt. a működési hiányuk, és innentől kezdve lehet 
számolgatni.  A legegyszerűbb számítás az, hogy ezzel szemben van 120 mFt-os 
folyószámlahitelük. Ez felvet azért egy problémát, ami későbbiekben a költségvetés 
végrehajtását fogja esetleg megingatni. A 120 mFt-os folyószámlahitel ez kb. 100 mFt-os 
hiánnyal szemben egy kielégítő mérték, hiszen azt szokták mondani, hogy 10-15-20 % -os az 
a mozgástér, amire szükség van egy hitelkeretben egy bizonyos hitelösszeg kezelésére. Ez a 
költségvetés tartalmaz 43 mFt-ot, amit a 2011. évről hoznak át, ezek a ki nem fizetett 
számlák. Tavaly ez az összeg 56 mFt. körül mozgott, tehát 13 mFt-ot tavaly már ledolgoztak. 
A költségvetés végrehajtása során, annak sikerességétől függően, van ÖNHIKI-s pályázat, és 
tavaly 15 mFt-ot sikerült 3 ÖNHIKI-s pályázatból nyerni, illetve vannak olyan bevétek, amit 
nincsenek tervezve, így a ki nem fizetett számláik összege változhat.  Ugyan ekkorát lehet 
görgetni, lehet csökkenteni, illetve az is benne van, hogy ez az összeg tovább fog dagadni. A 
tavalyi évben megtett intézkedések hatására, illetve az év végén kapott támogatásokat 
figyelembe véve egy kicsit kockázatmentesebbé teszi 2012-ben ezeknek a tartozásoknak a 
kezelését. Nagyon sok szállítót tudtak az év végén részben vagy egészben kifizetni, ami újra 
termelte azt a bizalmat, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy egy szállítói állományt kezelni 
lehessen. Azt már többször elmondta, hogy fontos, hogy mindig a legrégebbi számlákat kell 
kiegyenlíteni, így lehet csak görgetni a tartozásállományokat. A tartozásból kb. 18-19 mFt. az 
ÁMK-nál halmozódott fel, a maradék pedig az önkormányzatnál van. Ezzel szemben még 
megoldást jelenthet, hogy kb. 17 mFt-os bevétel, amit bizonytalannak tartottak a költségvetés 
tervezése során, a társult község részéről a közös feladatokra fizetendő tartozások. Kb. 34 
mFt. be van tervezve a költségvetésbe, de még 17 mFt. ezen felül nincs. Ez a két összeg 
tartalmazza a tavalyi, illetve a felhalmozott tartozásokat, és az idei újratermelődő 
finanszírozásokat.  
 
A 13. sz. mellékletben van néhány olyan tétel ami a működési szint alakulását is befolyásolta, 
túl azon, hogy a 2-es 3-as melléklet, ami ma került kiosztásra, és amire a Pénzügyi 
Bizottságnak lesz a egy javaslat.  
Az általános iskolában 359 főre csökkent az átlaglétszám, ami néhány évvel ezelőtt a 400 főt 
is meghaladta, és ez befolyásolja a normatív bevételeiket is.  
A normatív bevételeknél az iskolánál kb. 1,5 mFt-os normatív csökkentés figyelhető meg, 
ugyanakkor a kiadása jelentősen megnőtt. E miatt a tavalyi utolsó módosítás 67 eFt. egy főre 
jutó különbözetet mutatott, idén ez majdnem 95 eFt. Ez a növekedés több tényezőnek is 
köszönhető, az egyik, hogy olyan kötelezettsége van az ÁMK-nak amit, az iskolában 
terveztek, ez a rehabilitációs hozzájárulás fizetése. A másik, hogy a tavalyi 
létszámcsökkentések jelentős része az általános iskolában zajlott le és ennek a kiadásai ebben 
az évben jelentkeznek, 6 mFt-al, ezzel szemben 3,4 mFt. bevétel van. A végkielégítésnek csak 
a felét tudják pályázni, a felmentési időből pedig 1 hónapot lehetett csak pályázni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erre vonatkozóan is hangzott el megjegyzés, 
miszerint ha a hozadék ilyen kevés volt, akkor volt-e értelme? Az össz. hozadékot nem ezzel a 
két adattal kell szembeállítani, hanem az összes hozadékkal. A 7 fő létszám megtakarítása 
csaknem 20 mFt-ot eredményezett, ami nélkül az idei költségvetésük megbukna. Nyilván az 
egyéb intézkedések, gyereklétszám csökkenés, pályáztatás, utolsó kifizetés az még az idei 
évet befolyásolhatja.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a tavalyi évben a pedagógusoknak 
nem fizettek kereset kiegészítést, túlórákat, ezeket ebben az évben ki kell fizetni, ez törvény 
által előírt kötelezettség, és majdnem 2 mFt-os tétel.  
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A legutóbbi rendeletmódosításkor a tavalyi év során elmondták, hogy csökkenthető az egy 
főre jutó különbözet, de ennek majd megisszák a levét, és ez most jött el. Márciusban 5 mFt- 
normatíva visszafizetés is lesz, ami plusz kiadásként jelentkezik.  
Kiemelendő, hogy szintén az iskolánál 2 mFt-os összegben létszám átcsoportosítás történt az 
ÁMK-n belül, a Zeneiskolából egy adminisztratív álláshelyet az iskolában szerepeltetnek, ez 
is emeli az iskolánál az egy főre jutó különbözet emeléséhez járul hozzá. Ezeket figyelembe  
véve kb. itt is a tavalyi szinten lennének, de a bérszínvonal jelentősen csökkent.  
 
A TOT igazgatásnál van a legnagyobb emelkedés 290% 21 eFt-ról 62 eFt-ra. Itt azt kell 
megjegyezni, hogy a már említett 18-19 mFt-os működési hiányból leveszik azt a 
rehabilitációt, ami az iskolánál van, akkor a többi az mind élelmezés, és az mind itt 
jelentkezik.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy falvak megkérdezték, hogy miért kell megint 
betervezni, de elmondta nekik, hogy ez nem úgy kerül 62 eFt-al kiosztásra mindenki számára, 
hogy mindenki kifizeti a helyett is, aki eddig nem fizetett és szétosztják újból a költségeket, 
hanem ez a sásdi költségvetésbe kerül megtervezésre, és majd Sásddal fognak elszámolni a 
települések. Ez a szám, tehát egy kicsit fals, mert arra a településre jutó gyerekre, akinek a 
polgármestere kifizette a gyerekek után járó pénzt, annak ez nem 62 eFt, hanem 32 eFt.  
 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ha görgetik azt a szállítói 
tartozást, amiről beszéltek, akkor kb. itt fognak megállni év végén.  
 
Az óvodánál az egy főre jutó különbözet 7.742 Ft-ra csökkent, soha nem volt még ilyen 
alacsony. Tavaly még 49 eFt-al terveztek. Mivel alacsony az óvoda költségvetése, két ember 
bére nagy súllyal jelentkezett.  
 
A zeneiskola kapcsán elmondta, hogy a fő tervezési vonal az volt, hogy mindent a tavalyi 
szint körül hagytak, kivéve a dologi kiadásokat, erre elég alacsony szintet terveztek. Szinte 
csak személyi kiadások töltik ki a költségvetését, ami lecsökkent azzal, hogy egy álláshelyet 
áttettek az iskolához.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a falvak a Zeneiskolával kapcsolatban 
álláspontra jutottak, hogy a koncepcióban azt a határozatot fogadta el a testület, hogy a 
Zeneiskola működését a költségvetés tervezésekor felül kell vizsgálni. Viszont az új 
köznevelési törvény kapcsán azt vették figyelembe, hogy ha esetleg változások adódnak, 
akkor már az új fenntartó hozza meg ezt a döntést, és ne fosszák meg addig is a gyerekeket a 
zenei oktatás lehetőségtől. Ha nem lépne hatályba a köznevelési törvény, akkor szükséges 
volna felülvizsgálni, pontosan azért, mert az ÁMK-ban is olyan álláshelyek vannak jelenleg 
betöltetlenül, amiket nem tudnak, de nagyon szükséges volna betölteni, és az óvodában is 
ugyan ezek a problémák állnak fenn. A forrását a Zeneiskola működésének a felülvizsgálata 
tudná megteremteni. Viszont pontosan azért, mert ez lehet, hogy csak átmeneti lenne, ezért 
nem vizsgálják felül a Zeneiskola működését. A polgármesterek ezt megértették, és nem 
tettek a javaslatot a Zeneiskola költségvetésének megnyirbálására.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy lehet-e tudni, hogy a Zeneiskola fűtése 
mennyi került?  
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Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy decemberig volt 600 eFt. 
Mivel most sokkal hidegebb van, szerinte kb. még egyszer lesz egy 600 eFt-os fűtésszámla.  
Úgy gondolja, hogy éves szinten kb. 1 mFt, a márciusi elszámolásnál fogja megtudni, hogy 
mennyi lesz a végső összeg.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, úgy emlékszik beszéltek arról, hogy fűtési 
szezonban a Zeneiskola felköltözik az iskolába, mivel kevés a gyerek, elférnének ott is. 
Annak idején elfértek az iskolában 800-900-an, most sajnos ennek a fele a tanulólétszám, 
tehát hely biztosan van.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erről nem képviselőtestületi, hanem TOT 
tanács ülésen beszéltek. A meződi önkormányzat vetette fel és a többi önkormányzat ebben 
támogatta, hogy meg kell vizsgálni ennek a lehetőségét, de a zeneiskola igazgatója ez ellen 
szakmai okokat hozott fel.  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy az lehet, hogy a TOT erről tárgyalt, 
de döntés nem született, ők semmilyen írásos utasítást erre vonatkozóan nem kaptak.  
Amennyiben a Zeneiskola fűtési szezonban felköltözne az általános iskolába, akkor 
számításaik szerint kb. 600 eFt.-ot meg lehetne takarítani. Erre azonban kell egy külön 
utasítás, ami alapján ezt megteszik.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a középiskolánál szintén egy olya 
irányú változást figyelhetnek meg, ami a duplájára emelte az egy főre jutó különbözetet. 
Ehhez hozzátartozik, hogy ami 2011-ben volt, az egy sikertörténet volt, hogy csak 38 eFt-al 
lehetett tervezni az egy főre jutó különbözetet. A nagyarányú változás másik oka, hogy az 
iskola bevétele kb. 4 mFt-al csökkent, ami a szakképzési hozzájárulásból fakad, aminek a 
bevételeit nem tervezhetik, viszont a tavalyi évről áthúzódó kötelezettségként kb. 2 mFt-os 
kiadást pedig tervezni kell, amivel szemben nincs idén bevétel. Az előző években sikerült a 
középiskolának olyan szerződéseket kötni, amelyek jelentős bérleti bevételhez juttatták, de 
ezeket nem lehet tervezni. A bérszínvonal, és főként a túlórák terén egy jelentős emelést 
kellett tervezni, illetve itt is jelentkezik az, hogy a tavalyi év folyamán a 38 eFt.-ban nem 
voltak benne kiadásként a kereset kiegészítések, a túlórák, amik most tervezve vannak, és ami 
5-600 eFt-os tétel. 
 
A polgármesteri hivatalnál a tavalyi év során jelentős nyugdíjaztatások voltak. Idén olyan 
kiadást nem kell tervezni, ami a nyugdíjaztatáshoz kapcsolódik, jutalmak, jubileumi jutalmak, 
felmentési időre eső kiadások. A hivatalban is voltak tavaly létszámcsökkentések, aminek 
végkielégítési hozadéka is volt, erre az évre már nem terveznek ilyet sem. Tavaly 29 idén 27 
fő a hivatal létszáma, ebből 25 fő köztisztviselő, és 2 fő fizikai álláshely.  
 
Az általános iskolánál 88 fővel indulnak, amiben mínusz 5 fő változás lesz. A tavalyi évben 
hozott döntésekből 4 most fog realizálódni.  
A középiskolával kapcsolatban elmondta, hogy ott is pályázatos úton lettek az álláshelyek 
csökkentve 15 és fél főre. 
 
Az 5. sz. melléklet tartalmazza a fejlesztési kiadásokat, nincs sok tervezve. A Közvill 
részvényvásárlás 10,5 mFt-ra van tervezve, ebben benne van az a 3 havi részlet is, amit tavaly 
nem fizettek ki. 2013. áprilisában lezárul, és nem kell tovább fizetni, ami nagy 10 mFt-os 
könnyebbséget fog jelenteni. 
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A felújítási kiadások között meg kell említeni a KEOP-os pályázatot, ami Sásd város 
gesztorsága alatt zajlik. A teljes költség 427 mFt, ebből 33 % a sásdi költség 142 mFt-al, a 
többi a települések között oszlik el. A kiadás domináns része 2013-ban fog jelentkezni.  
Sásd önereje ebben a pályázatban 21 mFt, amire pályázni fognak.  
A kisebbségek illetve egy törvénymódosítás miatt Roma és Német Nemzetiségi 
Önkormányzat átadott pénzeszközei ebben az évben utoljára még az önkormányzatnál 
szerepelnek, jövőre már teljesen külön számlára kapják az államtól.  
 
A költségvetésben két új elem található. 3 mft-al betervezték a Városgazdálkodási Kft 
támogatását, de ez még egy képlékeny összeg, mert nem kaptak még a Kft-től árajánlatot. A 
Sportkör támogatására ígértek a tavalyi év folyamán az ott zajló végkielégítés miatt egy 
nagyobb összegű támogatást, illetve a korábbi években kialakult 33 eFt/hó van még 
kalkulálva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tudomása van róla, hogy a Sportkör szeretné 
megpróbálni kihasználni az állami pályázat rendszert, de az a baj, hogy ez utófinanszírozott. 
Azért szeretnék megpróbálni, hogy a jövő évi bajnokin el tudjanak indulni, csak lehet, hogy 
ehhez előlegre lenne szükségük, és itt számítanának az önkormányzat segítségére. A 
tapasztalatokat megpróbálják beszerezni azoktól, akik már pályáztak, hogy mekkora 
mértékben támogatták a működésüket. Pillanatnyilag nincs még semmilyen információjuk, de 
lehet, hogy átfutó tételként szeretnének kölcsönt kérni az önkormányzattól. Ha átfutó tételként 
tervezik, akkor csak kamatköltsége lesz. Kb. 1 mFt-al lehet számolni.  
 
Pál Csaba képviselő szerint jó lenne tudni, hogy ezek a pályázatok milyen sikerrel jártak. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy megkereste őt a sportkör tagsága, és 
sérelmezik, hogy a foci nem működik. Sokan nem tudták, hogy sport normatívát már 2 éve 
eltörölték, eddig kaptak éves szinten kb. 3,5 mFt, most már semmit.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a Polgárőr Egyesület részére 
tavaly is tervezetek 100 eFt-ot, amit az egyesület az önkormányzat anyagi helyzete miatt nem 
vett igénybe, idén ismét tervezte ezt az összeget.  
Új elem, hogy a fogorvos számára a pénzeszköz átadása futó tételként szerepel az 
önkormányzat költségvetésében. Év végéig elég sok tartozást felhalmoztak a fogorvos felé, 
aminek csak az volt az oka, hogy nem kapták meg a bankszámlaszámot, amire utalni kellett 
volna a pénzt. Ezt azóta, rendezték, kifizették.  
 
500 eFt-ot az ifjú házasok támogatására. Tavaly született egy olyan döntés, hogy ideiglenes 
ezt is felfüggeszti a testület, úgy hogy erről majd külön kell dönteni.  
 
A normatívákkal kapcsolatban elmondta, hogy 7 mFt-al csökkent az állami támogatás szintje 
ebben az évben. 
 
A saját működési bevételekkel kapcsolatban elmondta, hogy a helyi adók 70 mFt-os szinten 
való szerepeltetése elég jelentősen meghaladja a tavalyi tények összegek. Év végén kaptak a 
Soltút Kft-től 8 mFt. adót, amivel jelentős túlfizetésbe került a Soltút. Az iparűzési adónál 
ennyivel kevesebbet tervezetek, mert itt tervezték a visszafizetését. Kiemelendő, hogy  8,9 
mFt. van tervezve bevételként koncessziós díjként, és ugyanez a tétel fejlesztési tartalékként 
is megjelenik a költségvetésben.  
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Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy az adóbevételekkel kapcsolatban történt-e valami 
pozitív változás, hiszen az év végén elég elkeserítő volt az adóbefizetések összege.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amikor az autókat ki akarták vonni a 
forgalomból, akkor gyorsan befolyt 8 mFt. a gépjárműadóba.  
Felhívta a figyelmet arra, hogy az új önkormányzati törvény tervezete alapján a települési 
önkormányzatok SZJA adóbevételét, a gépjárműadót, és az iparűzési adó 20%-át, ami 
összesen kb. 60 nFt, azt tervezik lecsökkenteni az oktatási intézmények átadása terén. A 13. 
sz. mellékletben látható, hogy az SZJA bevétel 22,5, a gépjárműadó 25, az iparűzési adó 60 
mFt. Az SZJA bevétel az mindig realizálódik, illetve befizetik a gépjárműadót is, hogy ne 
vonják ki a forgalomból. Az iparűzési adónál szokott elmaradás lenni, mert ott nem tudnak 
mit tenni. 
Ha az oktatási intézményeket az állam elviszi, akkor kb. 13 mFt-al járnak rosszabbul, ezt 
viszont a költségvetésben közömbösíteni fogja az, hogy már nem kell Közvill részvényt 
vásárolni 2013-ban. Ennek ellenére, a becslések alapján azt mondja, hogy ha nem vinnék el az 
adókat, akkor nem biztos, hogy logikus volna átadni az oktatási intézményeiket. A 13 mFt. az 
komoly tartalék, és az idei évben még benne vannak azok a dolgok, amik az átszervezéssel 
kapcsolatosak és e miatt magas az általános iskolában a hiány a normatíván felül. Áthúzódó 
tételként még mindig van benne 5-6 mFt-os költség, ha azt is levonja, akkor azt kell mondani, 
hogy közelíti a 20 mFt-ot, amennyivel többet elvesznek, mint amennyit Sásd hozzátesz 
jelenleg az oktatáshoz, úgy hogy számukra ez nem üzlet. A mérlegelési lehetőségük azonban 
lehet, hogy szűkebb lesz, mert a falvaknál az ilyen bevételek majdnem nullák, hiszen a 
gépjárműadójuk elmegy, iparűzési adóbevétel a legtöbbjüknek nincs, úgy hogy nem nagyon 
fognak a falvak mérlegelni ebben a kérdésben, de mindenképpen tárgyalási alapot biztosít az 
önkormányzatnak az intézményátadásoknál ezeknek a számoknak a figyelembevétele.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy áthúzódó feladatként 702 mFt. 
jelentkezik, melynek jelentős tétele az ivóvízminőség javító pályázat. Ha ezt a pályázatot nem 
nézik, akkor 274 mFt-os a hitelekkel, fenntartási kötelezettségekkel, közvilágítással és a 
hitelek kamataival ez az összeg. Ha mást nem vesznek figyelembe, akkor 21 mFt-ra fog 
csökkeni ez a szám 2013-ban.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ÁSZ jelentés nagyon sérelmezte a tavalyi 
évben ezeket a számokat, de nem vette figyelembe a hatásokat és most fognak rá észrevételt 
tenni, hogy vizsgálják felül a saját álláspontjukat. Amikor először elmentek a vizsgálatot 
végzők, akkor teljesen pozitív véleményt adtak, és amit letettek írást, az is kedvező volt. 
Aztán amit visszakaptak utána, abban már teljesen más szerepelt, és ezt nem értik, mi az oka, 
ki írta, mert nem ezt írták le először. Erre a 25 napos határidőn belül nagyon sok észrevételt 
fognak tenni, mert a megtett intézkedéseiket és a 2012-es költségvetésüket nem tükrözi az 
ÁSZ jelentés konklúziója.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az írásos előterjesztésben is 
szerepel, hogy az Áht. egyes előírásai a táblázatban is visszaköszönnek. Kérte, hogy akinek a 
költségvetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, az tegye fel.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 2006-ban 404 mFt. volt az állami támogatás, most 
355 mFt. Ez nem csak azért van, mert a normatívákat nem emelték, hanem azért, mert a 
normatív mutatószámok csökkennek, ez az általános iskolánál látható legjobban.  Azt sem 
szabad elfelejteni, hogy tavaly az állam összesen 50 mFt. ÖNHIKI támogatást adott, és 
gyakorlatilag annak köszönhető többek közt, hogy a város talpon maradt.  
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Decemberben kaptunk 40 mFt-ot, és jelenleg ezért nincsenek fizetési gondjaik. Ezek tények. 
Tavaly ilyenkor is azt mondta, hogy ha nem ad ÖNHIKI támogatásban legalább 50 mFt-ot az 
állam, akkor őszre fizetésképtelenné válik az önkormányzat, és ez sajnos be is következett. 
Idén valamivel jobb a helyzet, de nem sokkal! Az tény, hogy ha az önkormányzat nem hozza 
meg azokat az intézkedéseket nyáron, ami sok vitát kiváltott, akkor idén baj lett volna. Azok a 
döntések, amelyeket tavaly nyáron meghoztak és nem volt kellemes senkinek, azok most 
fognak beérni. Ha azok nem lennének, akkor most is olyan problémáik lennének, vagy már 
súlyosabbak, hogy már tavasszal beállna egyfajta fizetésképtelenség. Tehát igen is szükség 
van a fegyelmezett gazdálkodásra, semmilyen pluszt idén bevállalni ez a testület nem tud, 
csak akkor, ha jövőre már ezek a fejlesztési hitelek lassan kezdenek kifutni.  
A másik dolog, hogy jövő év januártól az intézményfenntartás terhétől az önkormányzat 
megszabadul, bármennyire is nem szép ezt kimondani. Az sajnos tény, hogy az intézmények 
működtetésénél megy el a ráfizetés, mert alulfinanszírozottak az intézmények, de ez nem 
újdonság, és nem az intézmények hibája. Azt sem szabad elfelejteni, hogy az óvoda immár két 
éve csúcsra járatva dolgozik, Tavaly bezárattak egy csoportot azzal, hogy két óvónőt 
elbocsátottak, az óvodát tovább terhelni nem lehet. Ha az új felállás nem indulna el január 1-
től, akkor arra kellett volna szakmailag javaslatot tenni, hogy szeptembertől egy új csoportot 
kellene indítani, mert sok a gyerek. Minden csoportban van legalább 30 gyerek, zsúfolt az 
intézmény, nem véletlen, hogy csak 7 eFt. a ráfizetés, ami nem olyan régen még 160 eFt. volt.  
Most fordult az arány, az iskolánál van probléma, mert mire normalizálódna a helyzet, 
addigra fogy a gyereklétszám, tehát ne érik magukat utol. Ennek ellenére véleménye szerint 
az iskolai foglalkoztatotti létszámot tovább faragni már nem lehet.  
 
A sporttal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon sajnálja, és nem érti, hogy Sásdon ennyire 
nincs igény a sportra? Ez nem a sásdi testület dolga, hogy nincs a költségvetésben a focira egy 
fillér sem! Ez a sásdi sportegyesület és az ott sportolók igénye kellene, hogy legyen, és itt 
kellene verniük az asztalt, hogy miért nincs legalább egy csapatuk! Sehol nincs az leírva, 
hogy a megyei I-ben kell focizni. Induljanak a megyei II-ben vagy III-ban egy csapattal, és 
akkor nem kell milliókról beszélni, ez a saját véleménye. Nem látja azonban azt az egy 
csapatot sem, aki azért harcolna itt, hogy focizni szeretne!  Az ő gyereke asztaliteniszezik és 
megveszi magának mindenki a csapatban az ütőt, stb, a szülők finanszírozzák, hogy a gyerek 
sportolhasson! Nem igaz az, hogy az önkormányzatnak kell kifizetni a mosási díjat, nem igaz 
az, hogy azért kell egy gondnok, hogy kimossák a sportfelszerelést! Aki focizni akar, 
minimum egy csukát vegyen meg magának. A mai világban áldozni kell, nem lehet azt várni, 
hogy a sült galamb a szájába repüljön. Ha nem igényli, vagy nem tudja vállalni, akkor nem 
kell focizni, és ne beszélgessenek arról, hogy mennyibe kerül! Azért az is szégyellni való, 
hogy egy Sásd szintű városnak nincs egy csapata, és nem látja most sem, hogy itt ülne a 
Sportkör elnöke! Nem igaz, hogy egy csapatot nem lehetne összetoborozni, hogy Sásd 
színeiben focizzanak, ilyen nincs! Miért az államtól várják, hogy pályázati pénzt nyerjenek, 
úgy látszik nincs rá igény, nem tudják magukat megszervezni, ellentétben az 
asztaliteniszezőkkel.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a teremfoci működik, fizetik a focisták a 
bérleti díjat, maguk mossák a ruháikat, stb.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a polgármesteri hivatal vezetőjeként elmondta, hogy a portás 
kérdése megkerülhetetlen! A hivatalban ez az épület portaszolgálat nélkül nem működik, az 
pedig elképzelhetetlen, hogy az ügyfelek előtt bezárja az ajtót! Már pedig fel kellett 
szereltetni egy csengőt, és lesz olyan, hogy be lesz zárva az ajtó! A helyzet a következő!  
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Amikor nincs ügyfélfogadás akkor bezárják az ajtót, aki be akar jönni az csenget, de nem fog 
ott ülni senki a fülkében, mert zárva lesz az ajtó, amikor nincs ügyfélfogadás. Amikor 
ügyfélfogadás van, akkor is egy-egy köztisztviselő a portás, akár két diplomával is! Itt 
tartunk! Ha ott ül, akkor ki végzi el a munkáját? Ez hosszú távon kivitelezhetetlen! 
Ennek a megoldására kitaláltak valamit, és úgy tudja, hogy a Pénzügyi Bizottság erről tárgyalt 
is ma. Olyan javaslatuk van, hogy a hivatal megteremti ennek a forrását, benne is van az II-es 
kosárba, csak a testület járuljon hozzá, hogy március 1-től legyen alkalmazzanak egy portást.  
Tárgyalnak az adóhivatallal, ez nem titok, hogy néhány kollégáját és őt bejelentsék 
mozgáskorlátozottként és így igényelhetnek vissza támogatást.  A dolgozóknak fel kell 
vállalni azt a kötelmet, hogy lehet, hogy orvosi vizsgálatokra is el kell menni. Ha azonban ez 
sikerül, akkor fel kell venni egy portást.  
A másik dolog, és ez nincs benne az anyagban, hogy a közösségi busz km. árát mindenképpen 
emelni kell. Egy személyre levetítve a személyautó már drágább, mint a busz, és sehol nem 
ilyen olcsó! 2005. óta nem emelték a tarifát, az üzemanyag pedig azóta 
megháromszorozódott. Ebben a kérdésben is kell tehát a testületnek dönteni.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy ez a bevételi forrás egy visszatérítendő pénz, és 
elég lesz egy ember alkalmazására?  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez nincs benne a költségvetésben, mert jelenleg ez nem 
jár. Ha nem kapják meg rá a pénzt, akkor nem lesz portás.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezt a pénz több évre vissza lehet igényelni, és egy 
személyre 4-500 eFt-ot adnak, és hárman vannak a hivatalban. Két évre visszamenőleg adták 
be az igényt, az elég lenne. Ha március 1-ig nincs döntés, akkor sajnos továbbra is a 
köztisztviselők adják felváltva a portaszolgálatot.  
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke szerint talán változni fog a közmunkaprogram is, ami 
most abnormális, és akkor tudnak embereket alkalmazni ilyen feladatokra.  
A költségvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy ha 2004 óta vizsgálják, és az idei évet is 
hozzáveszik, akkor 140-150 mFt.-ot vittek el a várostól 8 év alatt. Ezt visszavonulással már 
nem lehet pótolni. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az idei évet valahogy ki kell húzniuk, 
és a jelenlegi intézményszerkezetet meg kell őrizni, nem lehet senkinek sem célja, hogy a nem 
kötelező feladatokkal, közép és zeneiskola, baj legyen. Úgy kell indítani a 2013-as évet, hogy 
ez az intézményhálózat ne sérüljön! Számára ez egy alapelv.  
Megvizsgálták a 2-es, 3-as kosarat, és arra jutott a bizottság, hogy ebből nem lehet teljesíteni 
semmit, ezek kívánságok. Ahhoz, hogy ezt az évet túléljék, kb. 50 mFt-os ÖNHIKI-re idén is 
szükség van, ez már évek óta be van kalkulálva Sásd költségvetésében, minden kormány 
megadta, az idén rezgett a léc, de év végére szerencsére kaptak pénzt. Ami nyilvánvalóan 
romlik, az az adózási morál, és most már nem a nagyok nem fizetnek, hanem a kicsik sem. 
Teljesen felesleges lett volna helyi adót emelni, mert ezt sem tudják nagyon sokan befizetni.  
Jegyző Úr jelezte, hogy a BIOKOM Kft. felé a lakosság megint tartozik 2,2 mFt-al, amiért az 
önkormányzatnak kell helytállni. Tavaly már kifizettek 600 eFt.-ot, és most itt van megint egy 
ekkora összeg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ajánlkozott egy követeléskezelő. Lassan 
eljutnak arra szintre, hogy sok a tartozás összege és már a város költségvetését is meg tudja 
ingatni. Nem tudja elképzelni, hogy egy évben 10 eFt-ot nem lehet kifizetni szemétszállításra.  
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Amikor pár évvel ezelőtt már megvizsgálták a nem fizetők névsorát, és abból kb. 10% volt 
olyan, akire azt lehetett mondani, hogy valóban nem tudja kifizetni. Aki havi 20 eFt.-ból él, 
annak ez nagy teher, de nem ez volt a többség!  
Meg kell nézni alaposan a listát, és ha nem tudnak vele dűlőre jutni, akkor egy 
követeléskezelővel fel kell venni a kapcsolatot. A tolerancia egy bizonyos mértékig működik, 
azonban az adók beszedése az önkormányzatnak kötelessége.  
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke a társközségek tartozásával kapcsolatban elmondta, 
reméli, hogy havonta fizetnek, és nem az lesz, hogy megint év végén derül ki, hogy mennyi 
tartozást halmoztak fel. Év közben is folyamatosan tudni kell, hogy hogyan állnak.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy van olyan település, amelyik 1,8 
mFt-os túlfizetésben van, és van aki tartozik. Az év eleji rendszeres fizetés az nem szokott 
gondot okozni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy általában amikor bejön az adóbevétel, akkor 
szoktak fizetni. A 17 mFt-ot valószínűleg szinten fogják tudni csak tartani, és előbb-utóbb be 
kell hajtani rajtuk. Az idei évben az intézményi költségvetések emelkedtek. A polgármesterek 
azt mondták, ha el is fogadják a költségvetést, nem biztos, hogy tudják tartani a fizetés 
ütemét, erre kalkulálni kell. Van, aki nem tud folyamatosan fizetni, csak amikor bevételhez 
jut. Baranyajenőnél és Tarrósnál biztos gondok lesznek, a többiek tudnak majd fizetni. 
Baranyajenő elvileg egy év alatt ki tudná most fizetni a hátralékát, mert nulla forintot költ a 
Polgármesteri hivatala fenntartására, mert Gödre így fogadta. Arányaiban mérten Baranyajenő 
az, aki a legkevesebbet fizetett be, nála jóval kisebb települések többet fizettek. Ha ide 
kerültek volna a körjegyzőségbe, akkor mindjárt jobb lett volna az arány. Baranyajenő 
tartozása az össz. tartozás felét kiteszi. Oroszló mindig fizetett, ahogy egy kis pénzhez jutott, 
több mint 3 mFt-ot kifizetett.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző szerint meg kell bízni egy ügyvédet, hogy menjenek a felszólítások, 
fizetési meghagyások.  
 
Pál Csaba Pénzügyi Bizottság elnöke a fejlesztési mérleggel kapcsolatban elmondta, hogy 
van a KEOP beruházás, amit az EU önerő alap segítségével próbálnak megvalósítani, de ez is 
utófinanszírozott. 
A közösségi busz díját 120 Ft/km-ban javasolja megállapítani a bizottság. 
 
Székely Szilárd polgármester a KEOP pályázat önerejével kapcsolatban elmondta, hogy 
annak a féléves kamatköltsége meghaladja az 1 mFt-ot, és azzal számolni kell, hogy mire 
benyújtják a pályázatot, mire a pénzügyi elszámolás megérkezik, az hosszú idő.  A Közösségi 
ház pályázatnál májusban kifizették a számlát, itt van már február, és az államtól még nem 
kapták meg a 95 mFt-ot.  
 
 
Hausmann Mária képviselő megkérdezte, hogy a polgármesterek mit szólnak a 
költségvetéshez:  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a közös intézmények költségvetésével 
kapcsolatban a 98 eFt-ot sokallták, megemlítették, hogy a költségcsökkentő intézkedések 
hatása nem látszik, és ezért nem tudják, hogy volt-e értelme.  
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Tájékoztatta őket, hogy a költségcsökkentő intézkedések mellett volt, amit likvid nem tudtak 
kifizetni. Ha nem hozták volna meg nyáron az intézkedéseket, akkor még nagyobb lett volna 
az összeg, és lehet, hogy márciusban, áprilisban összeomlik a költségvetés. 
A Zeneiskolával kapcsolatban várt felvetéseket, de a polgármesterek elfogadták az érvelést 
arra vonatkozóan, hogy ebben az évben már ne nyúljanak az intézményhez. A koncepciót 
mindenki ismeri, tehát a köznevelési törvény változása miatt ne ők törjenek pálcát a gyerekek 
zeneművészeti oktatása felett, hanem majd vizsgálja meg az új fenntartó, hogy mit tart 
jogosultnak és mit nem. A költségvetés I. fordulójának megtárgyalásán és elfogadásán minden 
település túl van.  
 
Rabb Gyözőné alpolgármester elmondta nem tudja jól értelmezte-e a TOT tanácsülésen azt, 
hogy a könyvtárosi állás januártól főállásban lesz?  
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy 2013 január 1-től átvesz az állam de a 
köznevelési törvény egyes rendelkezései 2013. szeptembertől, illetve 2014. januártól, tehát 
fokozatosan kerülnek bevezetésre.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy amit a költségvetésben a TOT még függőben 
hagyott, az egy 5 órás túlóraigény az általános iskolánál, ami éves szinten 600 eFt, és ami a 
sásdi költségvetést kb.350 eFt-ban érinti, és a német nemzetiségi oktatás miatt van rá szükség. 
Erről nem hozott döntést a TOT tanács.  
 
Mivel több kérdés, észrevétel a költségvetéssel kapcsolatban nem volt, Székely Szilárd 
polgármester kérte, hogy aki a költségvetés főszámait elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon 
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, 1 Nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
11/2012.(II.13.) KTH. számú  

határozata 
 
   Sásd Város képviselőtestülete Sásd Város Önkormányzata  

2012. évi költségvetési rendelettervezetét 1.898 mFt. bevételi-kiadási  
főszámokkal elfogadta.  

 
   Határidő:  azonnal 
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a Pénzügyi Bizottság javaslatát, miszerint a 2-
es, 3-as kosarat a zárolt tételek között szerepeltesse, 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 
12/2012.(II.13.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság  
javaslata alapján a 2-es, 3-as kosarat a zárolt tételek között  
szerepelteti. (0 Ft-al)  

 
   Határidő:  azonnal 
   Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy amennyiben a forrást 
előteremtik. abban az esetben a Polgármesteri hivatal 1 fő portás alkalmaz, az kézfelemeléssel 
szavazzon.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
13/2012.(II.13.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város képviselőtestülete a Polgármesteri Hivatalnál hozzájárul 
új álláshely létesítéséhez abban az esetben, ha a hivatal a 
foglalkoztatásra szükséges forrást többletbevételként biztosítani tudja.  
A többlet forrás megléte esetén lehet csak az álláshelyet betölteni.  
 

   Határidő:  azonnal  
 Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
   Dr. Kajdon Béla jegyző  

 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a közösségi busz üzemeltetésével kapcsolatban 
a Pénzügyi Bizottság javaslatával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
14/2012.(II.13.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város képviselőtestülete a Pénzügyi Bizottság  
javaslata alapján a Közösségi busz tarifáját 120 Ft/km-ben  
határozta meg 2012. február 15. napjától.  
 
Határidő:  azonnal  

 Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
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2./ A Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással Mozgókönyvtári feladatok ellátására kötött 
megállapodás jóváhagyása 
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kistérségi társulás tanács csökkentette, 
illetve megállapodás módosítást kezdeményezett az önkormányzat számára a mozgókönyvtári 
működésre vonatkozóan. Volt egy A és egy B verzió, ez volt a kevesebb, a falvak nem tudtak 
lemondani a saját pénzeszközükről, ugyanis ők is a foglalkoztatási részéhez ragaszkodtak.  
Jelenleg ez azt jelenti, hogy a mozgókönyvtár ugyanúgy mozog, azonban könyv és folyóirat 
vásárlásra nincs lehetőség. A falvak erről tudomással bírnak, nyilván a mozgókönyvtár 
üzemeltetésre a félállást fenntartják, és a meglévő könyvállományt fogják olvasni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a fő ok az, hogy kevesebb lett a mozgókönyvtárakra 
az állami támogatás, ezért egy új megállapodást kötöttek. A gond a megállapodás e) pontjánál 
van, a tekintetben, hogy az idő ezt már felülírta. Egyrészt az ÁMK-t közvetlenül nem 
finanszírozza a kistérségi társulás, mert az új Áht-ba ütközik. Másrészt, hogy amit 
eszközbeszerzésre adnak 19x50 eFt-ot havonta, azt is a működtetésre lehet, illetve kell 
fordítani. Kéri, hogy a testület pótlólag vegye tudomásul ezt a megállapodást, másrészt lássa 
el záradékkal, egyrészt az Áht-ra hivatkozva az e) pontot változtassa meg a szerint, hogy a 
Sásdi önkormányzathoz kell nyújtani, mivel az a feladatellátó, másrészt az eszközbeszerzésre 
fordítandó összeget is működtetésre kell fordítani, a 25%-os, j) pontban meghatározott 
támogatás felett. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki előterjesztéssel egyetért, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
15/2012.(II.13.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként 
csatolt megállapodást, amelyet a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulással a 
mozgókönyvtári feladatellátásra 2011. december 01. napjával kötöttek, 
utólagosan jóváhagyja az alábbi pontosításokkal és eltérésekkel.  
- A megállapodás 15/e. pontjában meghatározott normatívát a Sásdi ÁMK 
számlája helyett az önkormányzat számlájára kell utalni, tekintettel az új Áht. 
rendelkezéseire. Az eszközbeszerzése megállapított 19 x 50 eFt. havi összeget 
a működtetésre kell fordítani, ennek következtében a városi könyvtárat 
megillető szolgáltatási díj értelemszerűen emelkedik.  
Képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester a megállapodást ezen 
feltételekkel záradékolja, illetve értesítse a kistérségi társulást a döntésről. 

 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
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3/ Beszámoló a Humánügyi Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntéséről  
Előadó: Hausmann Mária Humánügyi Bizottság elnöke  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy a kiadott anyaggal kapcsolatban van-e 
valakinek kérdése, észrevétele?  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
16/2012.(II.13.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
mellékleteként csatolt, a Népjóléti Bizottság átruházott hatáskörben 
hozott döntéseiről szóló jegyzőkönyvet elfogadta.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
4./ Egyebek 
 
Hausmann Mária képviselő a hóeltakarítással kapcsolatban elmondta, hogy a mai nap 
folyamán többen jelezték, hogy sem a polgármestert, sem az alpolgármestert nem érték el 
telefonon. Sehol nincs a városban eltakarítva a hó. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nincs egy darab közmunkásuk sem! A 
munkaügyi központ azt kérte tőle, hogy ne írjon ezzel kapcsolatban panaszt. Baranya 
megyében a Start munkaprogramot olyan „jól” kitalálták, hogy az állami nagy cégek, 
erdészet, vízügyi igazgatóság, vízi-társulat, megkapta az összes közmunkást és az 
önkormányzatoknál se a konyhára, se takarításra, se portára, se városgazdálkodásra nem adtak 
senkit!  
 
Volt olyan kistérségi elnök, aki ez ügyben már írt levelet a dandártábornok Úrnak, amire azt a 
választ kapta, hogy a munkaügyi központ vezetőjének kell igazoló jelentést írni, hogy hogyan 
lehetséges az, hogy ennyi ember volt a keret, és miért nem kaptak embert az önkormányzatok.  
Azért nem kaptak, mert a nullából nem lehet adni. A munkaügyi központ is megpróbál most 
tárgyalni, hátha kapnak pár emberre keretet. Ilyen még nem volt, hogy az önkormányzatok 
nem kaptak emberek, ezt le fogja írni a Sásd és vidéke újságban is.  
A közmunkaprogram megszervezése minden szakmaiságot nélkülöz, semmilyen egyeztetés 
nem előzte meg, és semmilyen közfeladatra nem kaptak embert. A választható közfeladatra 
lehetett pályázni, örül neki, hogy ezen nyertek, de ez csak egy opcionális dolog, hogy 
lebetonozzák-e az árkokat vagy sem. Az viszont, hogy az utcákon nem lehet közlekedni, az 
nem az.  
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A Városgazdálkodás egy fűnyírótraktorra szerelt, saját maga által vásárolt toló-lappal tolja a 
havat, a traktort az ügyvezető vezeti, mert nincs ember! 4 karbantartó van, de azoknak annyi 
dolguk volt, hogy a buszmegállókat tudták csak lelapátolni a folyamatos hóesésben. Nincs 
közmunkás, és ebben a hónapban nem is lesz. Nem tudja, ki fogja a havat ellapátolni, mert 
jelenleg az állam a kötelező feladatok ellátásáról úgy gondoskodik, hogy a nagyvárosoknál ezt 
vállalkozásban megoldják, de már a 10.000 fős városokban szintén gondot okozott, mert ott is 
közmunkások végezték ezt a munkát, és most sehol sincs közmunkás.  
A munkaügyi központ felé eljuttatták az igényeket, azt mondták, hogy várjanak türelemmel, 
visszajeleztek, hogy tudnak az igényről és megpróbálják felfelé rendezni, és ne is 
panaszkodjanak az igényről. Arra gondolt, hogy nem panaszkodik, hanem ír egy cikket a 
Dunántúli naplónak és az ATV-nek és az RTL-Klubnak egy cikket, valaki biztos felfigyel rá, 
és majd akkor átgondolják az egészet, és úgy gondolják, hogy azokkal a partnerekkel, akikre 
eddig számítani kellett, egyeztet.  
 
Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy a lapáttámasztó emberek világának vége! Valóban vége, 
mert most senki nem támasztja a lapátot, csak mi másképp értjük.  
 
Hausmann Mária képviselő megkérdezte. hogy ha elolvad a hó, mi lesz a zsilipekkel?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a vízi-társulat közmunkásai megjavítják a 
zsilipeket.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Sásd Város Önkormányzata 2011. évben 
kezdeményezte településrendezési tervének módosítását. A módosításra az ipari park mellett 
elhelyezkedő 0106 hrsz-ú ingatlan ipari területbe történő becsatolása érdekében volt szükség. 
A rendezés céljaként az ipari területen új beruházás jöhet létre, amely hatására településünk 
munkahely teremtési lehetőségei javulnak. A Baranya Megyei Kormányhivatal Építésügyi 
Hivatal Állami Főépítész közbenső véleményezései eljárása miatt szükséges becsatolni a 
Képviselő-testület nyilatkozatát arról, hogy a tervezett településrendezési terv módosításában 
foglaltak összhangban állnak Sásd város hosszú távú településfejlesztési koncepciójával.  
 
A képviselőtestület a február 3-i ülésén a Polgármester Úr már elmondta, hogy miért van 
szükség a terv módosítására, és a képviselőtestület ezt tudomásul vette. Kiderült azonban, 
hogy testületi döntés is szükséges a módosításhoz.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy hozzanak döntést a településrendezési terv 
módosításáról, 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 
17/2012.(II.13.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sásd Város településrendezési tervének 
2. számú módosításához nyilatkozik, hogy a kezdeményezett településrendezési terv 
módosításában megfogalmazott fejlesztési cél összhangban áll Sásd Város hosszú távú 
településfejlesztési koncepciójában foglaltakkal.  
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Egyben Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete ismételten kinyilvánítja, hogy 
a településrendezési terv módosításának célja az ipari terület bővítése, amellyel 
támogatni kívánja a munkahelyteremtés javulását. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
 
Mivel több kérdés, észrevétel nem volt, Székely Szilárd polgármester megköszönte a 
megjelenést és a testületi ülést bezárta.  
 
 

Kmft.  
 
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  


