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Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2012. szeptember 6. 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, Dr. 

Jusztinger János, Hausmann Mária, Pál Csaba, Pintér Gábor képviselők, 
Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorus Tímea aljegyző, Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető, Mészáros Ferencné jegyzőkönyvvezető. 

 
Igazoltan távol:  Jusztinger Krisztina képviselő 
 
A testületi ülés megkezdése előtt Székely Szilárd polgármester tisztelettel köszöntötte Reith 
János sásdi lakost, okleveles tanítót, majd a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere 
János Kar dékánja megbízásából a diploma megszerzése után a különböző szakterületeken 
végzett munkában eltöltött évek alapján 70 év utáni rubin diplomát, díszoklevelet átadta.  
 
A Pons Sociorum Egyesület nevében Godóné Hermann Eszter és Pintér Gábor képviselő az 
egyesület díját, amely a civil szféra díja a térségben, adta át Reith Jánosnak. 
 
 
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestületet és a meghívottakat. 
Megállapította, hogy a 7 fő képviselőből 6 fő jelen van, Jusztinger Krisztina képviselő jelezte, 
hogy később érkezik, így az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javasolta, hogy az írásban 
kiadott napirendi pontokon túl az alábbi napirendi pontokat is tárgyalják meg:  
 
- CÉDE pályázat műszaki tartalmának módosítása 
- Zeneiskolában részmunkaidős zongoratanár alkalmazása 
- Sásd Kultúrájáért Közalapítványban kuratóriumi elnök delegálása (zárt ülés keretében)  
 
Megkérdezte, hogy van-e valakinek más napirendi javaslata?  
Más javaslat nem hangzott el, a képviselőtestület az írásban kiadott, szóban előterjesztett 
napirendi pontokat az alábbiak szerint elfogadta:  
 
N a p i r e n d i   j a v a s l a t:  
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
 
2./ Sásd Város Önkormányzata I. féléves költségvetési beszámolója 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

 Székely Szilárd polgármester  
 
3./ Sásd Város rendezési tervének módosítása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 



4./ ÁSZ intézkedési terv módosítása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
5./ Járási hivatal kialakításával kapcsolatos időszerű kérdések  
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
6./ Átfogó értékélés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  
 
7./ Sásd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  
 
8./ A Sásdi Vendéglátó-ipari szakképző iskola helyi tanterve 
Előadó: Gáspár Andrea igazgató  
 
9./ KEOP pályázat keretében a sásdi ivóvíz tisztító területének bővítéséhez területvásárlás 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
10./ ÖNHIKI pályázat II. forduló 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  

 Székely Szilárd polgármester  
 
11./ Alsóörsi üdülő tulajdonjogának megszerzése  
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
12./ Sásd, Fáy A. 38. II. emeleti üresen álló önkormányzati bérlakás értékesítése 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
13:/ Zeneiskolába részmunkaidős zongoratanár alkalmazása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
14./ CÉDE pályázat műszaki tartalmának módosítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
15./ Egyebek 
 
16./Lakásbérleti szerződések meghosszabbítása/Egyéb lakásügyek 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
17./ Beszámoló a Humánügyek Bizottsága átruházott hatáskörben hozott döntéseiről  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
18./ Helyi kitüntetésekre javaslat 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
19./ Sásd Kultúrájáért Közalapítványban kuratóriumi elnök delegálása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 



N a p i r e n d    t á r g y a l á s a:  
 
1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy megszületett az ÁMK nyertes pályázata, 
immáron az Új Széchenyi Terv keretében. A pályázat keretén az iskolai képzési, képesség 
fejlesztői feladatokat fogja támogatni szakköri finanszírozás keretében. Többek között 
fotózási, informatikai, elektronikus sajtó, bőrműves, építészeit szakkörök, foglalkozások 
indulhatnak, Kívánja, hogy a pályázat érje el célját. Tudomása szerint nem kell biztosítani 
támogatást megelőlegező hitelt, mert kapnak rá előleget. Nagyon fontos, hogy tudnak ilyen 
célokra is költeni.  
 
Vízmű perrel kapcsolatban elmondta, hogy személye, mint I. rendű, a Sásd Város 
Önkormányzata, mint II. rendű, Dr. Kajdon Béla jegyző, mint III: rendű, Papp Melinda mb. 
aljegyző, mint IV. rendű, DRV: Zrt. mint V. rendű alperes ellen a Pécsi Vízmű Zrt. mint 
felperes által indított pert a tegnapi napon a Pécsi Városi Bíróság I. fokon lezárta, az 
ítélethirdetés szeptember 19-én lesz. A Pécsi Vízmű Zrt. ebben a perben személy szerint 
perelte be az érintetteket, és a személyes felelősséget próbál megállapítani.  A Pécsi Vízmű 
Zrt. szerint sem a jegyző, sem a polgármester nem járhatott volna el ebben az ügyben. Ők 
viszont úgy gondolják, hogy volt erre lehetőségük, és ezeket az állításukat próbálták igazolni 
a bíróság előtt. Az önkormányzatot Dr. Halmos Péter, és Garai Attila ügyvédek képviselték.  
 
A falvak a sásdi önkormányzat felé most már több mint 33 mFt-al tartoznak, e miatt az ÁMK 
tartozása is emelkedett 39 mFt-ra, ennek nagy része, 37 mFt. lejárt tartozásnak minősül. Dr. 
Halmos Péter ügyvéd megkezdte a fizetési meghagyások elindítását a tartozó falvak felé, akik 
erről értesítést kaptak. Volt olyan önkormányzat, aki nem ismerte el, volt, aki még egyezkedni 
szeretne, volt, aki tudomásul vette, és azt mondta, ha lesz pénze, akkor fizet. Sajnos ez nem 
egyedülálló jelenség, a megye több térségében hasonló helyzet állt elő. Az intézmény 
fenntartása olyan nehézségeket okoz, hogy már két gázórát is elszállítottak, egyet a közép, 
egyet az általános iskolából, a héten pedig ki kell fizetni kb. 4 mFt-ot ahhoz, hogy ne 
kapcsolják ki mindenhol a villanyt és a gázt. Nagyon sok önkormányzat küzd ilyen 
gondokkal, ki lehet mondani, hogy a finanszírozás olyan alacsony mértékűvé vált az elmúlt 
időszakban, hogy ez már lehetetlenné teszi az intézmények működtetését. A jelenlegi 
alulfinanszírozott helyzetben, többletforrással nem rendelkező fenntartókra ilyen terhet tenni 
nem szabad.  
 
Kedvező és örömteli hír, hogy a sásdi térség vállalkozásainak, önkormányzatainak, 
lakosságának gazdasági életének támogatására új bankfiók nyílt Sásdon, a Dél-dunántúli 
Regionális Bank. Ennek különösen az Erste Bank bezárása miatt van jelentősége. Úgy látják, 
hogy itt van akkora gazdasági potenciál, amit támogatni tud egy bankfiók fenntartása, 
működtetése.  
 
Az iparterületen átadásra került a Trend Papír Kft. logisztikai bázisa és csomagoló üzeme. Az 
önkormányzat részéről Dr. Kajdon Béla jegyző Úrral vettek részt az átadáson. A beruházás 
annak idején még az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében a leghátrányosabb helyzetű 
kistérségek felzárkóztatása célú Zászlós hajó program finanszírozásában indult. Ennek 
eredményeként két vállalkozás is pályázott, az egyikük befejezte a beruházást, ez a Trend 
Papír Kft. Ugyan az Új Széchenyi Terv logó van rajta, de azt elmondta a megjelent sajtó 



képviselőinek is, hogy az Új Széchenyi Terv biztosan a kifizetést intézte, ugyan is maga a 
csomag meghirdetése és a szerződéskötés még az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében 
történt. Elmondta azt is a megnyitón, hogy nagyon fontosnak tartaná, ha a hátrányos helyzetű 
térségek, települések külön a felzárkóztatása céljára valamilyen programot hirdetne meg vagy 
az uniós közvetítő szervezet, vagy a magyar kormányzat, ugyan is a jelen helyzetben egy 
Székesfehérvárral a sásdi térségnek versenyezni olyan, mint ha egy egészséges versenyzővel 
versenyezne egy paraolimpikon. Mint infrastrukturális, humán erőforrás, mint gazdasági 
szempontból a versenyhátrányunk jelentős mértékű. Ezek az üzemek így tudtak idetelepülni, 
hogy bizonyos mértékű többlettámogatást kaphattak, erre ennek a térségnek továbbra is 
szüksége van, ugyan is azt látta, hogy az azóta eltelt időszakban nem születtek további 
támogató döntések, és ezt a pályázati rendszer hiányának ítéli meg. Erre vonatkozóan írásban 
javaslatot is fog tenni megfelelő közvetítő szervezetre.  
A Trend Papír Kft. 2009-ben vált le az anyaszervezetről, önálló magyar tulajdonnal 
rendelkezik, a tulajdonos mecseknádasdi, és a Kaposszekcső-Liget lakótelepen bérelt 
telephelyükről tették át a logisztikai központot Sásdra. 2009-ben 300 millió forint forgalmat 
értek el, a válság ellenére gyorsan növelték a forgalmukat, a tavalyi évben 1 milliárd 200 
milliós forgalommal zárták az évet, Bízik benne, hogy adóbevételükkel segítik a várost is.  
 
Az önkormányzat nevében Koszorus Tímea aljegyzővel közösen köszöntötték a 90 éves  
Gruber Istvánnét, és átadtak részére Miniszter Elnök Úr diszoklevelét, melyet ebből az 
alkalomból küldött.  
 
Megkezdődött az általános iskolában a tanítás. Horváthné Szabó Éva iskolaigazgató helyettes 
indoklás nélkül lemondott a posztjáról, új igazgatóhelyettest kel megbízni a szakmai munka 
támogatására.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a május 22-i testületi ülés óta nagyon sok minden 
történt a város életében. Örömteli hír, hogy a nyáron nyert az ÖNHIKI pályázatuk, majdnem 
11 mFt-ot, de ez sajnos nem váltotta meg a világot, mert sajnos ez az összeg az elmaradt 
bevételek pótlására kellett, tehát nem lett jobb a helyzetük. Az Állami Számvevőszék részére 
a májusi döntés alapján megküldték az intézkedési tervet, melyre válaszoltak is. A 4 pontból 
kettőre fogadta el a tervet, kettőt pedig visszaadott átdolgozásra, ezt a testületnek újból 
tárgyalnia kell, Gond volt az ivóvíz ellátás biztonságával a nyáron, a lakosság ebből egyszer-
kétszer nyomáscsökkenést érzékelt. A fő ok az volt, hogy a vázsnoki ivóvizet nem adták át, 
holott erre kötelezte őket mindenféle dokumentum. Ebből volt némi vita a Pécsi Vízművel, 
ami már megoldódott, de átmenetileg öntözési tilalmat kellett elrendelni.  
 
Sajnos eredménytelen volt a nyáron megtartott liciteljárás az üresen álló Fáy utcai lakásra, 
még csak érdeklődő sem volt, annak ellenére, hogy több helyen meghirdették és köztudomású 
volt. Most ismét napirendre tűzték az értékesítést.  
 
A nyáron döntés született a járásokról, kormányrendelettel, sásdi székhellyel a Hegyháti járást 
létrehozták 25 településsel, Oroszló és Bikal kivételével lefedi a mostani kistérséget. A 
részleteket önálló napirendi pontként ismerteti majd.  
 
Módosították szintén nyáron a köznevelési törvényt, amely meghatározza az önkormányzatok 
működése kapcsán jövő január 1-től a fenntartást. Gyökeres változás lesz, hogy állami feladat 
lett a közoktatási feladatok ellátása, ennek keretében valamennyi pedagógus, aki 
közoktatásban dolgozik, mind állami alkalmazottá válik az igazgatótól a pedagógiai 
asszisztensig, de a technikai személyzet egy része nem.  



Ezt a témát szeptember végén együttes ülés keretében tárgyalni fogják, és a Polgármester Úr 
előzetesen megkereste már a fenntartásban közreműködő önkormányzatokat, onnan várnak 
majd nyilatkozatokat, és együttes ülésen hoznak majd döntést. A törvény szerint „ A 3000 főt 
meghaladó lakosságszámú önkormányzat gondoskodik az illetékességi területén lévő saját 
tulajdonában álló köznevelési intézmény feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan 
vagyon működtetéséről.” A működtetési kötelezettség tehát a sásdi önkormányzaté, 
valamennyi közoktatási intézmény esetében, a bölcsőde, a műv.ház és az óvoda nem tartozik 
bele. „ A működtetés keretében a települési önkormányzat saját forrásai terhére biztosítja a 
köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó és ingatlan 
vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket is.” E feltételek hiányában külön 
jogszabályban meghatározott módon mentesül az üzemeltetési kötelezettség alól.  
A működtetés azt jelenti, hogy a technikai személyzettel, a takarítókkal, az önkormányzat 
dolga, hogy takaríttassa az iskolát. Ha az állami alkalmazott intézmény vezetője úgy ítéli meg, 
hogy nem jól takarítják az intézményt, akkor ideszól a polgármesternek, hogy piszkos az 
iskola, oldja meg! A polgármester azt mondja, hogy nincs rá pénz, ekkora személyzete van 
csak. Az iskola igazgatója panaszt tesz a Kormányhivatalnál, és az új önkormányzati törvény 
ismeri ezt a fogalmat, hogy közszolgáltatási feladatok ellátása és annak részbeni teljesítése, 
vagy nem teljesítése, és végső soron megbírságolhatja ezen oknál fogva az önkormányzatot a 
Kormányhivatal. Tehet ilyet, ha nincs pld. kréta az iskolában, nem fordulhat elő, tehát nagyon 
nagy a felelősség. Ezt nem azoknak találták ki, mint a sásdi önkormányzat, hanem azoknak a 
jómódúaknak, akiknek lehetősége van arra, hogy saját maguk üzemeltessék az iskolát. Nem 
véletlenül módosították a törvényt. Ha nem tudják fenntartani, akkor kormányrendeleti 
feltételek szerint le lehet adni az iskolát, de erről októberben tárgyalnak önállóan.   
 
Felértékeltették az Alsóörsi üdülőt, erről külön napirendi pontban tárgyalni fognak. 10.950 
eFt-ra értékelték az ingatlant.  
 
A belső ellenőrökkel soron kívül ellenőriztette a hátralékos önkormányzatok tartozásaival 
kapcsolatos kimutatást és azok összegeit. 2007 évig visszamenőleg követelnek, de volt, ahol 
pontosítani kellett, és ha bírósági útra terelődik a dolog és bizonyítani kell, azt alá kell 
támasztani.  
 
A megyei kormányhivatal szemlét tartott a Városházán a kialakítandó járási hivatal helyének 
kialakítása, kiválasztása kapcsán. Erről később részletes tájékoztatást fog adni.  
 
A polgármesteri hivatalnál személyi változás is történt. Az adóügyi dolgozónk beteg, orvosi 
kezelés alatt áll, reméli az év vége felé már ismét dolgozni fog, de addig is Varga Szilviát 
felvették, és hogy miért, azt majd a járások kialakítása kapcsán elmondja.  
 
Elkezdődtek a közös hivatalok kialakításával kapcsolatos előkészítő munkák. Január 1-től új 
hivatalok alakulnak, melyeknek a rendező elve, hogy együttesen a 2.000 főt el kell, hogy 
érjék, vagy 7 önkormányzatnak kell társulnia. Szomszédos települések, illetve egy település 
közbe eshet. Sásdot ez annyiban érinti, hogy a közigazgatásilag határos településeket köteles 
fogadni a közös hivatal, amennyiben azt azok a települések kérik. Sásdnak most különösebb 
dolga nincs, de szeptember 24-ig minden önkormányzatnak nyilatkoznia kell, hogy mik a 
szándékaik. Vannak problémák, mert állítólag egyik mikro-térségben sincs meg a 2000 fő.  
Sásdnak döntési pozíciója abban van, hogy csak a szomszédos településeket köteles fogadni, 
mást nem. Több település is megkereste már őket ezzel kapcsolatban természetesen nyitottak 
minden megkeresésre, hiszen itt munkahelymegtartásról is beszélnek.  
 



Az EON-nal folyamatosan harcban állnak. Nagyon komoly ultimátumot kaptak, és ebben a 
törvényalkotó is hibás, mert annak idején úgy módosították a törvényt, hogy a szolgáltatást 
nyújtó cég, hogy ha 30 napon túli tartozás van, akkor egyoldalúan felmondhatja a szolgáltatási 
szerződést, és ez korábban nem 30 nap volt. Ezzel élve a korábban már megosztott 
ingatlanrészekről. a volt Keszler kocsma épületrészről, Zeneiskolától elvitte a gázórát és 
felmondta a szerződést, villany sincs, semmi sincs. Csak akkor állnak velük szóba, ha egy 
összegben az ottani több mint 800 eFt. tartozást kifizetik. Ezen kívül még az is nagy baj, hogy 
nulláról kell indítani az eljárást ahhoz, hogy legyen gázóra, ismét terveztetni, engedélyeztetni 
kell, mintha semmi sem lenne ott. Ez több hónapig el fog húzódni, úgy hogy véleménye 
szerint ebben az évben a Zeneiskola épületében sem villany sem fűtés nem lesz.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a TOT ülésen ígéretet kaptak arra, hogy a 
kistornatermet megkapják. Ezek szerint ott sincs se világítás, sem fűtés?  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató elmondta, hogy teljesen külön partnerszámon van a 
Zeneiskola és kistornaterem, de sajnos ezt mind a kettőt elvitték. Sajnos újra kell terveztetni a 
gázt, nyomáspróbáztatni, stb. ez kb. 2 hónap. 
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy akkor miért ígérték meg? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azért, mert az órák leszerelése utána történt, 
akkor ezt még nem tudták.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy az sem gyorsítaná fel az eseményeket, hogy ez egy 
oktatási intézmény?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy sajnos nincsenek erre tekintettel, ez törvény. 
Tegnapelőtt elvittek egy gázórát a középiskolából is, onnan, ahol a cukrászokat akarják 
oktatni. Ennek a törvénymódosításnak az önkormányzatokra nézve országosan ez a 
következménye. A 60 nap még kezelhető volt, de 30 nap alatt nem tudják kezelni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy 12 mFt-os tartozásuk van az EON felé, és 
innentől az összes tartozásuk fele lejárt tartozás lett, és ezért viszik a gázórákat. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a középiskolánál most fizettek ki 780 eFt.-ot, hogy 
el tudják kezdeni a tanévet. Most azon dolgoznak a pénzügyi irodával és a műszakkal egy 
behajtó cégen keresztül, hogyan kapnak részletfizetési kedvezményt. Azt mondták, hogy 
ahhoz ki kell fizetni a tartozás 30 %-át, ez jelen esetben 4 mFt! Miből? Eddig sikerült minden 
intézményben kifizetni a béreket határidőben, és nem szeretnék megérni azt, amit tavaly 
nyáron. Ahhoz, hogy ne legyen további veszteség, megoldást kell találni erre a problémára. A 
többi már következmény. Jelenleg nem tudják ezt a tartozást kifizetni, tehát szinte biztos, 
hogy idén nem lesz fűtés azokon a helyeken, ahonnan elvitték az órákat. 
 
A forgalmi csomópont záró elszámolásával gond van, de nem az önkormányzat miatt. Egy 
furcsa jogi helyzet alakult ki. Polgármester Úrral közösen a Környezetvédelmi és Vízügyi 
Felügyelőséggel egyeztettek, mely szerint kellene egy olyan hatósági engedéllyel 
rendelkezniük, amit nem adnak ki, mert a Pécs Vízmű Zrt. pert indított a DRV. Zrt-vel 
szemben az üzemeltetéssel kapcsolatban, és minden ezzel kapcsolatos eljárást addig a 
Felügyelőség felfüggesztett, és e miatt a záró elszámoláshoz nem tudják csatolni az 



engedélyeket. A felügyelőségtől egy nyilatkozatot azért kaptak, amit elküldtek a 
közreműködő szervezet felé, hogy mi lesz ennek a sorsa, azt nem tudják.  
 
Székely Szilárd polgármester kifejtette, hogy szükséges becsatolni a pályázat 
elszámolásához a DRV. Zrt. használatbavételi engedélyét a közművekkel érintett szakaszra, 
illetve a DRV. használat és működési engedélyét módosító engedélyt. A Pécsi Vízmű Zrt. ezt 
megtámadta, a felügyelőség az Országos Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez 
fordult, aki szintén megvizsgálta ezt a döntést, a Pécsi Vízmű Zrt. azonban ezt is megtámadta.  
Főfelügyelőség ezért úgy döntött, hogy amíg a bírósági eljárás nem zárul le, addig nem adja ki 
ezt az engedélyt. Jelenleg nincs működési engedélye senkinek a vízszolgáltatásra Sásdon, 
mert a Pécsi Vízmű Zrt. megtámadta, és ezt egy folyó uniós pályázat sínyli meg.  
Tegnap tárgyaltak a jogi képviselőjükkel, aki mondott erre egy jogi eljárást, ahol hasonló eset 
állt fent, és ott elsőbbséget kellett kérni a bírósági döntéshozatalra, és a jogi tanácsadó szerint 
harmadik félként be kell kapcsolódni az önkormányzatnak is a perbe, ahol alá kell 
támasztaniuk, hogy súlyos anyagi veszteség éri az önkormányzatot a felperes felróható 
magatartása miatt, és kérni kell a bíróságot az elsőbbségi eljárás lefolytatására. Nyilvánvaló, 
hogy a DRV. Zrt-nek meg fogják adni az engedélyt, különben a Pécsi Vízmű Zrt-nek kell 
helytállni az anyagi kárért. Attól tart azonban, hogy a vízmű nem lesz olyan anyagi helyzetbe, 
hogy helyt álljon, úgy hogy mindenképpen sürgősen lépni kell ebben az ügyben.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a KEOP pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy az önerőre beadott 
pályázatot még nem bírálták el. A pénzügyi bizottság 3 ajánlatból kiválasztotta a 
legkedvezőbb, legolcsóbb pályázót, melynek nyertese a projektmenedzsment tekintetében az 
Inter-Szféra Kft. Pécs lett, 7.900 eFt-os megbízási díjjal. Ez a feladatellátás 2014. év végéig 
tart. Szintén ezen eljárás keretében a bizottság döntése a közbeszerzési szakértőt is 
kiválasztotta 3 ajánlatból, itt a legelőnyösebb szintén az Inter-Szféra Kft. Dr. Szilovics Csaba 
vezetésével nyert 5 mFt+ ÁFA összeggel. Ezen felül polgármesteri döntéssel, de 3 
ajánlatkérés mellett kiválasztották a műszaki tanácsadót, a legkedvezőbb Márton István 
mérnök ajánlata volt 950 eFt+ÁFA összegben. Folyamatban van, és meg is érkezett 3 ajánlat 
a nyilvánossági feladatok ellátására, itt még nincs döntés.  
Önálló napirendi pontként, polgármesteri előterjesztésként fogják ma tárgyalni az 
ingatlanvásárlást is a pályázathoz. A legfontosabb feladat itt majd a kivitelező kiválasztásával 
kapcsolatos közbeszerzési felhívás elkészítése lesz. A szakmai tartalom meghatározása most 
van folyamatban, ezért kellett a műszaki tanácsadó is. A közbeszerzési eljárás végén 
eredményhirdetés, hogy ki lesz a kivitelező, a sásdi képviselőtestület hatásköre lesz. 
Előzetesen a pályázaton részt vevő 8 település polgármestere fogja véleményezni. A 
technológiára is ők tesznek majd javaslatot, hogy melyik a jó, ezért kell a műszaki tanácsadó, 
szakértő, hogy ezt el tudják dönteni. Ez mind a 8 településre egyforma lesz. Erre kb. 
novemberben fog sor kerülni, és aztán indul meg a tényleges beruházás.  
 
A bírósági ügyekkel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos sok van belőlük. 5 folyamatban lévő 
ügyük van. Közigazgatási kártérítési per van a középiskola és az Államkincstár között. 
Szeptember végén lesz a 3.per ebben az ügyben, a tét 100 eFt. és a perköltség, úgy gondolja, 
hogy jól állnak, de ki kell várni a végét.  
 
A másik nagy per a nyáron volt. A Gropius Zrt. felszámolója bíróságon megtámadta a Sásd 
Kft. mint alvállalkozó szerződését. A tét 800 eFt.  Dr. Halmos Péter ügyvéd abban maradt a 
felszámolóval, hogy egyezséget próbálnak kötni úgy és olyan tartalommal, hogy amit az 
önkormányzat garanciában érvényesíteni szeretne a felszámoló felé, ahol elismert 1,5 mFt-ot, 
és viszonylag jobb kategóriába esik, mint a többi követelés, ennek fejébe, ha az önkormányzat 



erről lemond, akkor a felszámoló is lemondana minden követeléséről és a jövőben sem 
perelnék az önkormányzatot.  
A Somogy Megyei Bíróság, mint Cégbíróság tárgyalta az önkormányzat felszámolási 
kérelmét a Pécsi Vízművel szemben. A bíróság újabb tárgyalást tűz ki. A Pécsi Vízmű 
észrevételeire megkeresték az önkormányzatot és több kérdés tisztázása céljából kellett 
dokumentumokat, nyilatkozatokat tenni. Ezeket Dr. Halmos Péter ügyvéd elküldte a bíróság 
részére, a per tehát folytatódik. Elmondta, hogy a DRV. Zrt. már nincs a felszámolást 
kezdeményezők között, mert velük időközben a Pécsi Vízmű megegyezett. A vita azon megy, 
hogy van, vagy nincs lejárt követelés. 
 
Van egy per a jegyzői határozat megváltoztatása iránt, ezt a Pécsi Vízmű Zrt. kezdeményezte. 
E miatt voltak tegnap a bíróságon. Kiderült, hogy a feljelentést a hatalommal való visszaélés 
miatt a vízmű biztonsági cégének vezetője tette. Az eljárást ebben az ügyben megszüntették. 
Ez ügyben egyébként a sásdi rendőröket is meghurcolták, katonai ügyészség vizsgálta a 
rendőrök eljárását, de nem találtak törvénysértést ott sem. Amennyiben ebben az ügyben 
törvénysértést találnak, azt szeretnék elérni,, hogy a polgármester, jegyző, aljegyző, mint 
természetes személy álljon helyt a Vízműnek okozott károkért, és kártérítései pert indítsanak 
velük szemben, akár több millió forintos tételben is.  
 
Ma délután szintén van egy per, ez a Nagyné Mayer Ágnes kontra önkormányzat munkaügyi 
és kártérítési pere. Itt még ítélet nem várható, az önkormányzatot Dr. Porpáczy Szilvia 
képviseli.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy az utolsó testületi ülésen a sásdi 
képviselőtestület nem fogadta el az ÁMK beszámolóját. Utána volt egy TOT tanácsülés, ahol 
viszont elfogadták a beszámolót.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy kis többséggel valóban elfogadták, ő mint a 
TOT tanács elnöke, valamint 3 másik település polgármestere. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy mi motiválta a Polgármester Urat 
arra,hogy a testület döntése ellenében a TOT ülésen elfogadja a beszámolót? Azt is hallotta, 
hogy a TOT ülésre másik beszámoló készült, nem azt vitték be, amit a testület elé 
terjesztettek.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT Tanács független szerv. A 
képviselőtestület döntése és a TOT Tanácsban az ő döntése nem függ össze. A testület nem 
hozhat rá nézve kötelező döntést ebben a kérdésben.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy akkor a testület miért ül itt, ha a saját 
polgármesterük ellentétes véleményt nyilvánít.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a testület nem döntött, mert szavazategyenlőség 
volt! Se el nem fogadták, se el nem utasították, tehát nem született döntés.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, ezt úgy is értelmezhetik, hogy a testület fele 
támogatta, akkor az ugyan azt jelenti.  Ettől függetlenül a kettő között nincs összefüggés, mert 
ez azt jelentené, hogy a testület csökkentené a polgármesteri hatásköreit, hogy ha erre 
vonatkozóan megszabná, hogy a TOT Tanácsban hogy kell döntenie. Vannak olyan kérdések, 
ahol kötelezően alá kell vetnie magát ennek, de ez a döntés nem ilyen típusú döntés volt.  



 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a jegyzőkönyvben úgy szól, hogy a képviselőtestület 
többségi szavazat hiányában érvényes döntést hozni nem tudott.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy a beszámoló elfogadásából a 
képviselőtestületet ki lehet hagyni?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a testület kérte, hogy számoljon be az ÁMK a 
munkájáról. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a TOT Tanácsnak kell elfogadni a beszámolót, 
nem a képviselőtestületnek!  Mivel azonban a testületnek volt egy ilyen kérése az igazgató 
felé, ezért került napirendre és tárgyaltak róla képviselőtestületi ülésen.  
 
Dr, Jusztinger János képviselő elmondta, ezt csak azért kérdezte, mert úgy hallotta, hogy 
más tartalmú beszámoló készült a TOT Tanács ülésére, mint a testület elé.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ÁMK-nak joga van a beszámolója 
tartalmát meghatározni. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint, így már tényleg nincs semmi értelme véleményezni 
valamit, hogy ha azt követően megváltoztatják.   
 
Székely Szilárd polgármester egy gyakorlati példával válaszolva elmondta, hogy készít egy 
beszámolót, aminek bizonyos tartalma vitát kelt, lehet, hogy ott még tennivaló van. Nyilván 
való, hogy ami nem fogadható el benne, azt részt ismét vitára bocsájtja, de kéri, hogy arról ne 
döntsenek. A beszámoló tartalmát így is el lehet készíteni, tehát nem kötött tartalmú, ha úgy 
tetszik ez a beszámoló, mint a költségvetési, vagy zárszámadási rendelet, ahol nem lehet 
eltérés. A beszámoló több motívumot tartalmaz, ami a sásdi testületet is nagymértékben 
megosztotta. Tudomása szerint a testület úgy mondta el a véleményét, hogy ezt elfogadom, 
ezt nem fogadom el, tehát a sásdi testület szedte szét darabjaira a beszámoló tartalmát. Ezek 
után, a sásdi testület darabjaira, elemeire szedi a beszámolót, akkor úgy gondolja, hogy ehhez 
a beszámoló előterjesztőjének ugyan olyan joga van. A jogot egyébként nem a testület adja 
neki, tőlük független, hogy mit készít el a beszámolóban. A TOT Tanács határozhatja meg, 
hogy a beszámolóban milyen szakmai tartalmat vár el. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő a jövőre nézve személy szerint azt kérte, hogy ha a 
Polgármester Úr tudja, hogy teljesen feleslegesen ülnek itt, és döntenek, vagy nem döntenek, 
akkor szóljon előre, mert akkor ő maga részéről elmenne haza!  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az a szubjektív döntése képviselőtársának, 
hogy miért tartózkodik és miért nem, ettől függetlenül a képviselői munkával járó kötelesség, 
hogy ha úgy érzi, hogy elmondja az egyik kérdéshez a véleményét vagy sem. Ha ezt nem 
tartja munkának, az már a Képviselő Úr dolga.  
Az, hogy mikor megy haza, az szintén szuverén döntés, igazolás nélkül hiányozhat a testületi 
ülések bizonyos százalékáról, nem kötelező a részvét, az önkormányzati törvény erről 
rendelkezik.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, tisztában van mind azzal, amit a Polgármester Úr 
elmondott, de szeret úgy itt ülni, hogy annak van értelme!  



 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT Tanács ülésen elmondta, azt is, hogy 
az beszámolóval kapcsolatban nem volt egységes a sásdi képviselőtestület, tehát közvetve 
továbbította a sásdi testület véleményét is. Azt is elmondta, hogy a sásdi képviselőtestület 
ebben a kérdésben nem tudott döntést hozni, mert a fele támogatta, a fele nem támogatta, és 
szétszedték a döntést. A TOT Tanácstól azt a hatáskörét, hogy a döntését meghozza, nem 
lehet, és tőle sem lehet ezt a hatáskört elvonni, de szerinte ezt a Képviselő Úr is tudja, és 
kérte, hogy ne próbálja ráerőltetni, hogy a döntését kötelező érvényűen fogadja el. Ő ilyet vele 
sosem tenne.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy nagyon nehéz megszólalni ennyi probléma 
után, a bírósági ügyek, a perek, a sok pénz. Úgy gondolja, hogy nagy felelősség van a 
képviselőtestület vállán ebben a nagyon nehéz helyzetben. Visszautalva Dr. Jusztinger János 
hozzászólására elmondta, sokszor ő is úgy érzi, hogy nem sok értelme van annak, amiben 
döntenek, mert időközönként nem úgy vannak a dolgok, ahogy a testület eldöntötte. Rossz 
hangulatban van, és nagyon rosszul érzi magát, amikor az utcán az emberek megállítják 
különböző problémákkal.  
Elmondta, hogy július 3-án köszöntötték a Jegyző Úrral Szakáll Gézánét, aki 90 éves lett, és 
ez alkalommal köszöntöttek fel. Ezen a napon mentek a szakképző iskola diákjai Körösfőre, a 
képviselőtestület tagjaival Hausmann Máriával és Jusztinger Krisztinával június 6-án követték 
őket. Teljes egészében saját költségen utaztak és tartózkodtak ott, még a Vasvári napokra vitt 
babérkoszorút is a saját pénzükön vették meg. Ezt azért tartja fontosnak elmondta, hogy ne az 
menjen a városba, hogy a képviselők elmentek Körösfőre a város pénzén ilyen anyagi 
helyzetben. A vázsnoki kisbusszal utaztak és minden költséget maguk, a kivitt ajándékokat is 
ők fizettek. Ajándékba vitték az Alaptörvény díszkiadását, amelyet nagy örömmel fogadtak.  
 
A májusi ülésen beszéltek róla, és azóta is ezzel állítják meg az emberek az utcán, hogy 
valamit tenni kell az itt élő hajléktalan emberrel. A város közepén végzi a dolgát, vakarózik, 
és ez sajnos minden napi látvány. Hiába szól a rendőrüknek, nem tehetnek semmit. Szerzett 
már neki tiszta ruhát is, többször próbált már vele beszélni, hogy menjen el a Családsegítő 
szolgálathoz és ott lefürödjön, de ezt sem teszi meg. Naponta keresik a Deák térről, a Fáy 
utcából a szülök, hogy nem mernek leülni a padokra, mert rendszeresen ott ül, fekszik, és 
rühes, ami fertőző betegség. Beszélt ez ügyben a Dr. Albert Nóra tiszti főorvossal is, aki azt 
mondta, hogy ez ügyben nem tud semmit tenni, ezt helyben kell megoldani.  
Valamit tehát tenni kell!  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy szintén sokszor megállítják az emberek és 
szólnak, az az állomás alatti lakások állapota, ami borzasztó. Az egyik ott lakó család már 
kapott felszólítást, hogy a közterületre ne pakoljanak ki, de most ugyan ez a helyzet.  
Volt szó arról is, hogy a Humánügyek Bizottsága kimegy, terepszemlét tart és felszólítja őket 
arra, hogy nem kapnak semmit abban az esetben, ha a lakókörnyezetüket nem tartják tisztán 
és rendben. 
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy ez ügyben ő beszélt a Polgármester Úrral.  
Kb. 1 hónapja azt vette ugyan is észre, hogy a volt Malom épület elüszkösödött gerendáit 
pakolják be abba a helyiségbe, ami régen az Optika volt. Ezt közölte a Polgármester Úrral, aki 
azt mondta, hogy felszólítja és megbünteti a családot.  
Amikor ő a helyszínen felelősségre vonta e miatt a család egyik tagját, az azt válaszolta, hogy 
a Polgármester Úr megengedte neki, hogy oda bepakoljanak! 
 



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem beszélt vele, de sajnos az önkormányzat 
nem tudja szankcionálni. Nagyon sokszor körbejárták a jogszabályokat, hogy mit tudnak 
velük tenni. Nagyon egyszerű lenne, hogy felmondanák a lakásbérleti szerződést, de erre a 
szociális bérlakásokra vonatkozó jogszabály nem tesz lehetőséget.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy felmondhatják velük a lakásbérleti szerződést, de az 
önkormányzatnak elhelyezési kötelezettsége van, tehát, kell, hogy máshol biztosítsanak 
számukra lakhatást.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy akkor követtek óriási hibát, amikor Sásdon az 
akkori képviselőtestület lakáshoz juttatta őket. Véleménye szerint, ha következetesek, akkor 
ilyen rossz állapotú szociális bérlakásokat a későbbiekben bontással szabad hasznosítani, nem 
szabad kiadni, mert e miatt a lakókörnyezet is hamarabb lezüllik. Aki oda kerül lakó, annak 
eleve nincs pénze, hogy rendbe hozza, az önkormányzatnak sincs pénze erre. Probléma az is, 
hogy ezekbe a lakásokba illegálisan befogadnak további lakókat, akiket helyszíni szemle 
alkalmával elküldenek onnan, és akik ahogy távoznak a helyszínről, visszajönnek. Többszörös 
rendőrségi feljelentés van mindegyikükkel szemben, a múlt héten volt az utolsó feljelentés. 
Ha bármelyiküket elítélik, nem biztos, hogy a börtönbe való távollét miatt megszüntethetik a 
bérleti szerződést, amit egyébként 3 hónap után, ha a lakó nincs a bérleményben, 
felmondhatnak. Ebben a kérdéses lakásban tehát halmozott a probléma, és nincs olyan 
jogszabály, amely kimondaná, - és amit egyébként jogalkotási hibának gondol, - hogy a 
szociális bérlakás lakóira vonatkozóan nem fogalmaz meg minimális követelményrendszert.  
Reméli, hogy a Humánügyek Bizottsága nem kíván úgy dönteni, hogy a városközpontban 
megürült üres lakásokat újból feltölti, mert jelentkező minden nap akad, aki reklamál, 
követeli, jó esetben udvariasan kéri. A rossz állapotú lakásokat bontással kell hasznosítani. 
Ha megfelelő lakásprogramot hirdetnek, ahol méltó körülmények között ellehet helyezni a 
lakókat, ahol munkához lehet juttatni őket, ahol szabályok vonatkoznak majd rájuk, hogy 
milyen normákat kell betartani, akkor azt mondja, hogy szabad csatlakozni egy ilyen 
programhoz. Addig viszont a város képének a romlását jelenti, hogy ha lakáshoz juttatnak 
esetlegesen valakit, ennek következtében, ha úgy van, megsértve minden jogszabályt, tudva a 
büntethetetlenségét, befogad még egy csomó embert, és a végén olyan lakókörnyezetet alakít 
ki, ami elriasztja a környékről a többi lakót. Sajnos a Rákóczi u. 38.-ban ez tendencia! Azok 
közül, akik jelenleg lakják az ingatlant, tudomása szerint, talán egy kivételével, eljárás van 
folyamatban, minden ott lakó családnál vannak rendőrségi ügyek, nyomozati szakaszban, 
lezárva stb. Sajnos az önkormányzat nem tud semmit sem tenni, mert nincs hozzá jogkörük, 
mert nincs olyan logikai következmény, hogy ha ezt történik, akkor a lakásoddal ez lesz, stb.  
Tudja, hogy a város lakossága elvárja, hogy tegyenek valamit, de az önkormányzat nem 
büntetés végrehajtási és nem igazságszolgáltatási hatóság,  
A város lakói azt kérdezik, hogy miért nem rakják ki őket, ő fordítva kérdezi, miért rakták be 
őket azokba a lakásokba?  
 
Hausmann Máira képviselő elmondta, vannak olyan települések, ahol azt mondja a 
polgármester, a képviselőtestület, hogy ha nincs rend, akkor nem kapnak segélyt. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ő egyik ott lakó családnak sem adott segélyt. 
Sok eszköze az önkormányzatnak nincs, lakást pedig csak úgy tudnak tőlük elvenni, ha adnak 
helyette másikat.  
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy volt ott egy áramlopási ügy is, abban az ügyben mi 
történt?  
 



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a rendőrség felé a feljelentést megtették, de 
még nem kaptak értesítést a rendőrségtől, hogy milyen szakaszban van az ügy, nem kaptak 
még jegyzőkönyvet az első esetről sem.  
A második eset a múlt héten történt kb. 100 eFt. értékben, amit sajnos szintén az 
önkormányzatnak kell majd kifizetni. Villanyóra már nem volt ott, mert azt leszereltették, de 
volt egy konnektor a folyósón, amin keresztül hosszabbítóval lopták az áramot.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte a Polgármester Urat, hogy van-e valami 
információja arról, hogy a volt Gabonaforgalmi telephellyel a mostani tulajdonosnak mik a 
szándékai?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az új tulajdonos sem írásban, sem 
személyesen, se telefonon nem kereste ez ügyben.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ezt azért is kérdezi, mert a mostani piaccal is 
nagyon sok a probléma. Sokan megkeresték, főként a Fáy utcából, illetve az ottani 
üzlettulajdonosok, hogy sok szemetet hagynak ott maguk után, egyre kijjebb jönnek a kijelölt 
területről, amely az autós, gyalogos forgalomra is kezd veszélyes lenni. Továbbra is nagyon 
nagy gond a nyilvános WC hiánya, ezt a saját szemével is tapasztalta. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a buszmegállóban lévő üzemen kívüli WC-
hez kiraktak egy papírt, hogy a presszóban és a Steffl sörözőben fogyasztás ellenében, vagy 
100 Ft.-ért használni lehet a WC-t. Az elképzelhető, hogy az a papír, amit kiraktak, az már 
nincs ott, mert letépték.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy város nagyon szemetes, szörnyű, akik 
keresztül utaztak a városon vagy itt voltak, azok el voltak szörnyülködve, ezen kívül nagyon 
gazos, minden el van hanyagolva, siralmas állapot, és ez őt nagyon bántja.  
 
Kengyel Zsuzsanna igazgatónőnek elmondta, hogy nagyon meglepte, hogy Horváthné Szabó 
Éva ÁMK igazgatóhelyettes lemondott, indoklás nélkül Megkérdezte az igazgatót, hogy 
próbált-e beszélni vele, megkérdezni, hogy mi az oka a lemondásnak, illetve tett-e lépéseket 
az ügyben,hogy ebben a pár hónapban még maradjanak és együtt csinálják végig, hiszen 
januártól minden más lesz.  
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy 2010-ben ő kérte fel Horváthné Szabó 
Évát erre a posztra, hogy vállalja el ezt a feladatot, aki akkor  nagyon bizonytalan volt, hogy 
tudni fogja-e ezt csinálni. Az igazgatóhelyettest nagyon megviselte az a negatív hozzáállás, 
ami a TOT tanácsban van. Tavaly tavasszal azt mondta, hogy erre az idegfeszültségre neki 
nincs szüksége, ő tanítani szeretne, szereti a gyerekeket, nagyobb sikerélménye van a 
hétköznapi tanítói munkájában, mint vezetőként. Sokat beszélgettek ez után, és úgy tűnt, 
megnyugodtak a kedélyei, és ő is próbálta arra ösztönözni, hogy csinálják végig ezt az évet.  
Nagyon megviselte az is, amikor a képviselőtestület nem fogadta el a beszámolót, ami az 
égész éves munkájukat tükrözte, és valahol mind a ketten értetlenül álltak ez előtt a döntés 
előtt, de el kellett fogadni. Ha azt a munkát, amit a városért a városi ünnepségekért, az összes 
rendezvényért tettek a Művelődési Központ dolgozóival együtt, közösen a többi tanárral nem 
fogadják el, nem értékelik, akkor ezt nagyon nehéz elfogadni, hiszen az ember nem 
köszönetet vár, de ha már segíteni nem tud a képviselőtestület, akkor ilyen szinten ne bántsák 
őket. Aztán eltelt a nyár és jött az augusztus végi TOT ülés, ahol a következő történt: A 
tantárgy felosztásnál az angol órákat a Buzási Judit helyettesítette, és őt kérték fel, hogy heti 5 



órában lépjen be az angol órák segítésébe. Tulajdonképpen már az előterjesztés előtt 
szembesült azzal, hogy ez a tantárgy felosztásnál nem történt meg, és ezt ő számon kérte az 
igazgatóhelyettestől. Tulajdonképpen az váltotta ki nála ezt a nagy feszültséget, hogy át 
kellett volna dolgoznia a már elkészített órarendet. Tudja, hogy az igazgatóhelyettes ezzel 
nagyon sokat dolgozott, tehát ez volt nála az utolsó csepp a pohárba. A felmondását augusztus 
30-án találta meg az asztalán, ő felelős vezetőként ezt nem tette volna meg, de nem tudott 
mást tenni, mint hogy elfogadta, hiszen annak idején ő kérte fel. Azt is elmondta, hogy 
hosszas unszolás után ő biztatta arra, hogy menjen el vezetőképző szakra, mert magától nem 
ment volna el, és biztosította arról, hogy ő mindenben támogatni fogja, és ezt meg is tette. 
Most egy kicsit úgy érzi, hogy az igazgatóhelyettes cserbenhagyta.  
Biztosan hibázott ő is, mint vezető, amit lehetett tenni a kollégák jobb hangulatáért azt 
megtette.  
Elmondta, hogy amikor a májusi testületi ülésen nem fogadták el a beszámolóját, akkor ő egy 
általános beszámolót adott és csak néhány dolgot emelt ki. Úgy érezte, hogy ez nem jutott el a 
képviselőkhöz, nem értékelték azt a munkát, amit a pedagógusok túlórában, minden féle 
fizetség nélkül tettek azért, hogy a városban színvonalas, szép ünnepségek, műsorok 
legyenek. Hogy a Zene világnapján az ő ötlete alapján kimentek a városban és az embereknek 
énekeltek. Ezért készített a TOT tanácsnak olyan beszámolót, amiben napra lebontva leírta, 
hogy milyen munkát csináltak, ez talán kézzel foghatóbb volt, és jobban eljutott a TOT 
tanácsban lévő polgármesterekhez. Amit az iskolától kértek, azt mindig teljesítették, fellépett 
a tánccsoport, a kórus, a versmondók felléptek, és úgy látszik, mégsem elég.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy a májusi testületi ülés, amikor az iskola 
beszámolóját kérté, annak a célja más volt, Nem azért kérték, mert a testület megkérdőjelezi, 
hogy milyen rendezvények, programok, tanulmányi eredmények voltak, ezt nem kérdőjelezik 
meg, ezt ő is elismeri, és nem is lehetett megkérdőjelezni a beszámoló alapján, hogy azok az 
események nem történtek meg. A testület által kért beszámolónak az volt a célja, és az volt a 
témája is, hogy az iskolában felmerülő magatartásbeli problémákra, a tanulói 
létszámcsökkenésnek mi az oka. Erre kérték a választ, erre kell keresni megoldást,  
Azóta sem az Iskolaszék összejövetelen, sem a testület, sem a TOT tanács előtt semmilyen 
érdembeli döntés nem történt az óta sem! El kell, hogy mondja, hogy az iskolában nagyon 
lecsökkent a tanuló létszám, napról-napra megkeresik azzal, hogy ismét gyereket vittek el az 
iskolából, pedig még csak 4 napja kezdődött meg a tanítás. Az igaz, hogy a szülőkben is 
nagyon sok hiba van, mert elindultak egy olyan irányba, hogy ha valami nem tetszik, akkor 
fogják és elviszik a gyereket, ez is egy nagyon rossz dolog. Ő azt akarta, hogy ezt az állapotot 
állítsák meg, hozzák helyre, és tegyék az iskolát ugyan arra a színvonalra, ahol volt!  
Megkapta azt az anyagot, amit a folyamat tanácsadók készítettek az iskolával kapcsolatban, és 
személyesen is beszélt mind a 4 tanácsadóval, Ők minden problémát pontról-pontra leírtak, és 
igen is vannak problémák az általános iskolában a tanításai módszerekben is. Azért kérte el az 
anyagot és fel is olvashatna belőle, de ezt a TOT tanács ülésén sem tette meg- és ott le van 
írva pontról-pontra, hogy mi a hiba az iskolában. Úgy gondolja, hogy ezt az anyagot a 
Polgármester Úrnak is el kell olvasni, és össze kell fogniuk ebben az ügyben. Nagyon rossz 
irányba megy az iskola, és úgy gondolja, hogy a TOT tanácsülésen voltak olyan dolgok, 
amivel szerinte az igazgató helyettes csak ott szembesült. Lehet, hogy akkor tudta meg, hogy 
miden nyugdíjba vonuló álláshely a testület által zárolva van, és nem lehet meghirdetni, csak 
a testület beleegyezésével.  



Rendbe kell tenni az iskolát, mert úgy gondolja, hogy ilyen kevés gyerekkel még nehezebb 
lesz a működés, és januárban még több probléma lesz. Úgy gondolja, hogy nagyon jól képzett 
szakemberek a tanácsadók, akik olyan iskolában tanítanak, ahol 80%-ban halmozottan 
hátrányos helyzetű gyerekek vannak és mintaértékű az iskolájuk. Úgy gondolja, hogy fel kell 
velük venni a kapcsolatot.  
 
Kengyel Zsuzsanna igazgató elmondta, az Aljegyző asszony tudja, mert többször is felhívta, 
hogy olyan jelentkező nem volt, akire konkrétan, név szerint engedélyt kellett volna kérni, 
hogy alkalmazzák. Ő nem nevezett ki senkit és nem töltött be egyetlen álláshelyet sem. A 
részmunkaidő állásokat hirdették meg, ami azt jelenti, hogy felveszik őket közalkalmazotti 
státuszba, ahogy ez a zeneiskola zongoratanárával is megtörtént, és utána bízzák meg azzal a 
bizonyos számú órával, amit nem tudnak az iskola jelenlegi tantestületével megoldani. A 
pályázat óta nem vett fel és nem nevezett ki senkit. A részmunkaidőre meghirdették a 
pályázatot, és ha nem voltak jelentkezők, akkor megpróbálták saját erőből ezeket a 
feladatokat megoldani.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a tantestület úgy érzi, hogy a gyermekvédelmi 
felelősük túl nagy kompetenciával rendelkezik. Szerintük túllépi a hatáskörét néhány 
dologban. Hogy ha tanácsadóként dolgozik, akkor megértik, de úgy tudják, hogy 
gyermekvédelmi felelősként ott volt minden döntésnél, ami most fontos volt és adott 
tanácsokat, és ez zavart okozott a pedagógusok között., most hogy ilyen nagy zavarral indult 
az  év, az új tanterv felosztásoknál is a gyermekvédelmi felelős adott tanácsokat.  Nem érzi 
úgy az Igazgató Asszony, hogy inkább neki kellene dönteni az iskolaügyekben? Ahogy elnézi 
az iskola állapotát, lehet, hogy nem kellett volna rossz tanácsadókra hallgatni.  
 
Kengyel Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy Lelovics Mária az igazgató helyettessel végig 
együtt dolgozott, ő volt az, aki segített neki.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy nem csak testületi, hanem a Pénzügyi 
Bizottsági ülésen is többször szó volt az ÁMK-ról és ott is azon dolgoznak, hogy minden 
rendben legyen az ÁMK körül. Sajnos a szervezeti felépítés miatt a sásdi testületnek semmi 
köze nincs az általa fenntartott iskolához és ÁMK-hoz, és ezért bármit mondanak, attól nem 
lesz az iskolában változás.  
 
Hausmann Mária képviselő elmondta, hogy arról volt szó, hogy meg lesznek hívva a TOT 
tanács ülésére, de ez nem történt meg.  
 
Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgató elmondta, hogy a TOT ülés nyilvános, szeretettel vár rá 
mindenkit. Más részt, ha őt meghívják a Humán Bizottsági ülésre, akkor nagyon szívesen 
elmegy, de ő sem kapott meghívót. A folyamat tanácsadókra visszatérve elmondta, hogy 
olyan pedagógusokról mondanak véleményt, akik hosszú-hosszú évek óta itt dolgoznak. 
Arról, hogy ezek a pedagógusok milyen színvonalon dolgoznak, arról ő nem tehet. Amikor 
volt az első TÁMOP pályázat, akkor szinte kivétel nélkül az alsós pedagógusok vettek benne 
részt. Az új pályázatban a felsősöknek is lehetősége lesz erre. A gyermeklétszámmal 
kapcsolatban elmondta, hogy sajnos a magyar oktatási rendszer olyan, hogy 4. és 6. 
osztályban a szülők választhatnak, hogy hova íratja a gyereket, és általános jelenség, hogy a 
kisebb létszámú iskolákból a gyerekeket elviszik. 



Egyébként nem csak visznek el gyereket, hanem hoznak is. És pontosan azok miatt a lépések 
miatt utasíthatnak el tanulót, amit a testület kért tőlük. Inkább küldjenek el 4 gyereket, de 
tartsanak meg 3-at.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy azt kellene megérteni, hogy ha fogy a gyerek, akkor 
fogy a pedagógus is! Ma még ez talán nem ilyen éles, de lesznek majd bizonyos sarokszámok, 
amikor ez már nem így lesz. Mindenkinek el kell idáig jutni, osztályfőnöknek, tanárnak, 
mindenkinek a felelőssége az, hogy a gyerekeket megtartsa! El kell jutni odáig egy 
osztályfőnöknek, ha elvisznek tőle egy gyereket, akkor megkérdezze a szülőt, hogy miért?  
Mi az, hogy eltanácsolnak egy gyereket, ezt egyszerűen nem érti!  
 
Székely Szilárd polgármester az elhangzott problémákra, kérdésekre válaszolva elmondta, 
hogy a közterületek állapotára tett észrevételeket továbbította a városgazdálkodás 
vezetőjének, aki továbbra is munkaerőhiányra panaszkodik, illetve csak olyan közmunkásokat 
kap, akiket kötelezően be kell rendelni. Arra nincs kerete, hogy ő válasszon ki közmunkára 
megbízható embert. Építőipari közmunkásokkal dolgozik, jelentős mennyiségű feladatot kell 
teljesítenie, azon felül, hogy program van benne, amit teljesítenie kell, és el kell tartania a 
céget is. Ezt a problémát jelezte az önkormányzat felé, és jelezte a munkaügyi központ felé is, 
hogy 8 órában dolgozó emberekre lenne szüksége, megfelelő bérért. Az önkormányzat 
feladata részben a források biztosítása, eldönthetik, ha felülvizsgálják a költségvetésüket, 
hogy honnan csoportosíthatnak át, de nagyon sok mozgásterük nincs.  
Az iskola kérdésével kapcsolatban elmondta, tudni kell, hogy az ÁMK félig-meddig szuverén 
önálló szerv, nem csak költségvetési szempontból, hanem döntési mechanizmusait illetően is.  
A folyamat tanácsadókat a munkatársai javaslatára ő rendelte meg, ez az igazság. Azt, hogy 
hogyan, és milyen formában fogják az intézményvezetők megkapni, hogyan kell majd 
beépíteni a munkarészükbe, a fenntartók ezt hogyan fogják minősíteni ezt szintén az ő 
hatáskörük. Megköszönte Dr. Jusztinger Jánosnak, hogy felhívta erre a figyelmét, mert biztos 
mulasztást követett volna el. Mulasztást lehet, hogy akkor követett volna el, ha ezeket a 
vizsgálatokat nem is indítványozzák, akkor viszont nem hallotta a javaslatot, hogy meg kellett 
volna rendelni ezeket a tanácsadói javaslatokat, tehát vica-versa is igaz a kérdés. A 
képviselőnek javaslattételi és számonkérési joga van, először a javaslattételi jog következik, 
ha az mulasztásra kerül, akkor lehet a számonkéréssel élni, ez az ő logikája. Azt megbírálni, 
amit megrendelt, nem önállóan természetesen, hiszen szakértő pedagógusok javasolták, hogy 
meg kell rendelni ezeket a szakvéleményeket, és nem csak a sásdi ÁMK, hanem a térség 
összes oktatási, nevelési alapszintű intézményére vonatkozóan, ezt megtörtént, meg fogják 
kapni. Bízik benne, hogy a megfelelő intézkedéseket meg fogják hozni. Az erre vonatkozó 
komplex intézkedési tervet is a testület majd véleményezheti, hogy mit lehetne tenni. Sajnos 
azonban az véleménye, hogy elindult egy olyan folyamat, amit ezzel nem tudnak megállítani. 
Látják, hogy a tehetséges gyerekeket elviszik, ez az integrációnak egy nagyon káros és 
hátrányos hatása, amit nem fognak tudni kiküszöbölni, jöhetnek-mehetnek kormányok, 
igazgatók, képviselőtestületek és polgármesterek is, akkor is pillanatnyilag a jelenlegi arány 
az, hogy az integrációval bekerültek a hátrányos helyzetű gyerekek és bizonyos mértékben a 
szülők ezt nem képesek tolerálni. Lehet, hogy a pedagógusok sem tudták azonnal felvenni 
ebben a helyzetben a versenyt, látja azt, hogy ez a helyzet előfordult a Baranyajenői 
iskolában, ahonnan szép lassan átvándorolt az összes gyerek Sásdra, amíg be nem zárták az 
iskolát. Ugyan ez a helyzet a kisebb iskolákban jelenleg is megfigyelhető. Néha visznek oda 
gyereket, amivel tudnak példálózni, de ők is ugyan úgy látják azokat a szomorú tendenciákat, 
hogy egyrészt fogy a gyereklétszám, másrészt, aki ott van, az halmozottan hátrányos helyzetű, 
és onnan is azt látják, hogy jönnek be Sásdra. A másik a közlekedés szervezése.  



Az oroszlói gyerekeket nem íratták be Sásdra, ami szintén okot adott a létszámcsökkenésre, 
ugyan is Magyarhertelend egy az egyben odaállítja a buszát Oroszlóra és ingyen, bérmentve 
viszi őket az iskolába Magyarszékre: Sásdnak erre a célra nincs több busza és nincs több 
pénze. Sásd ugyan ezt megtette Tormás, Szágy irányába, ott növekedés volt észlelhető, a 
korábbi 2 helyett 8 tanuló iratkozott be a sásdi iskolába, míg Gödréből kiiratkoztak és erre 
felé mozdultak a gyerekek. Egészségtelennek tartja, hogy az iskolák így versenyeznek a 
gyerekekért, és nem úgy, hogy milyen színvonalat tudnak produkálni. Sajnos a hátrányos 
helyzetű gyerekeket egészen más módszerekkel kell képezni, mint amit eddig a pedagógusaik 
megszoktak, ez tény és való. Alsóban kell kezdeni a munkát, Sásdi valahol a középtájon 
kapcsolódott be a baranyajenői iskola integrálásába és az érkező gyerekek oktatásában, és ezt 
elég nehezen tudják kezelni. Bízik benne, hogy a folyamat tanácsadók erre megnyugtató 
választ fognak adni, hogy milyen pedagógiai módszereket kell alkalmazni. Azt, hogy az 
iskola ezt milyen hatásfokkal tudja adoptálni, azt kell majd a képviselőtestületnek és a TOT 
tanácsnak is véleményeznie, és egyes képviselőknek ebben az ő felelősségét megállapítani.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, bízik benne, hogy a Polgármester Úrral annyira 
nem beszéltek el egymás mellett, hogy ne értse meg, hogy miről beszélt. Örül neki, hogy 
megrendelte ezt a felmérést.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy értette, miről beszélt képviselőtársa és a 
szellemi képességeit soha nem vonta kétségbe.  
 
Pintér Gábor képviselő Alpolgármester asszonyhoz csatlakozott az ügyben, hogy sokszor 
falra hányt borsónak érzi az itt elhangzottakat. Sokszor beszéltek már ülésen a sásdi 
hajléktalanról, amin a város lakossága megbotránkozik, és impotenciával vádolja a testületet, 
hogy nem képesek semmit sem tenni ez ellen. Nem tudja elképzelni, hogy valamit ne lehet 
vele csinálni. Múltkor az iskola előtt ült, mi lesz, ha a gyerekek elkapják tőle a betegséget, 
mert állítólag fertőző, kinek a nyakába fogják varrni, ha ez megtörténik.  
A mási, a régi temető ügye. Akkora gaz van, hogy a sírokat alig lehet megtalálni, és kérdezik 
a hozzátartozók, hogy akkor minek fizessenek sírmegváltást, mikor ilyen elhanyagolt a 
temető. Tudja, hogy benzin hiány van, tudja, hogy ember hiány van, ha kell, ős is vállalja, 
hogy társadalmi munkában segít. Lépten-nyomon azt hallja, hogy semmit nem ér ez a testület, 
sok kérdésben, mert nem tudnak lépni és ez neki nagyon fáj.  
 
Egy vállalkozó azzal kereste meg, hogy lemaradt egy fontos pályázatról, nyáron lett volna 
esedékes, valamit alá kellett volna írni, de nem érték el a Polgármester Urat, és ezt 
nehezményezte.  
 
Elmondta, hogy lesz még egy per a nyakukon, a volt általános iskolaigazgató munkaügyi 
pere. Itt pár százezer forintról van szó, amit az önkormányzat ügyvédje javaslatára nem lett 
kifizetve. Lehet, hogy ez most sokkal többe fog kerülni, mert ki kell fizetni a költséget, a 
kamatot stb.  
 
Hausmann Máira képviselő elmondta, hogy nagyon csúnya volt a Szoborkert augusztus 20-
án!  Az ünnepség előtt Bódog Vilmosé, Szeifer Csaba és jómaga szedték össze a szemetet, 
hogy ne legyen ott akkora kupleráj, amikor koszorúznak! 
A régi temetőben valóban annyi gaz van és olyan szemétkupac, hogy az elképesztő. Ha az 
önkormányzat kaszáltatja azt a temetőt, akkor ne kérje az egyház a sírmegváltást! Itt soha nem 
kellett sírmegváltást fizetni  



Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ez úgy kezdődött, hogy a sásdi önkormányzat bevállalta 
a régi temető gondozását. Az önkormányzat most nagyon rosszul áll, nem tudja rendbe 
tartani, de van egyházközség is, az is tehetne valamit. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nyilván a testület nem tud mindent elvállalni. 
A hajléktalan esetében hatáskör hiánya miatt a testület nem járhat el. Az Alpolgármester 
Asszony beszélt a komlói ÁNTSZ-el, ő pedig megkereste ez ügyben a Családsegítő 
Szolgálatot, A testület két képviselője személyesen vitte el a pécsi  hajléktalanszállóra, 
ahonnan másnap hazajött. Ez ügyben tehát nem lehet impotenciával vádolni a testületet, mert 
igen is mindent megpróbáltak. A képviselőktől ez ügyben a javaslatot várja és nem a kérdést! 
A számonkérés az után következhet, ha tudják, hogy milyen jogi lehetőségeik vannak. Azt, 
hogy mit tesz a képviselőtestület és mit nem, azt láthatja, aki a testületben dolgozik. Elég sok 
döntést kell hozniuk és végrehajtani is. Lehet lovagolni a gazon, lehet lovagolni a 
hajléktalanon is, biztos, hogy életben marad a város mind a kettő mellett. Ezek nagyon fontos 
dolgok, de indikátorai annak, hogy még mindig nem észlelnek ezek szerint nagyobb 
problémát a város lakói, a testület pedig azon vitatkozik, hogy az oktatási intézményeiket, 
nem csak módszertanilag, hanem egyáltalán fizikailag működtetni tudják. Anyagi problémáik 
vannak, és ezek a nagy jelentőségű kérdések. Azon kívül mindenkinek felajánlja a lehetőséget 
a teremben is, de főleg az ennél az asztalnál ülőknek, hogy egyenként oda szállítják az illetőt, 
ahová akarják és beleegyezik! Annyi összeggel támogatják, amennyiért hajlandó megfürdeni 
akár naponta, akár hetente, de erre vonatkozóan nem halott lehetőséget. Lehet, hogy pénzért 
hajlandó lenne megfürödni, de így ingyen nem teszi meg, senki kedvéért sem!  
 
Ezután a napirendi pontot lezárta, és 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  
63/2012.(IX.6.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete a lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb  
eseményekről szóló beszámolót elfogadta. 

 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
2./ Sásd Város Önkormányzata I. féléves költségvetési beszámolója 
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető 

  Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető a beszámolóval kapcsolatban kiemelte, hogy 
félévkor mínusz 111 Mft-os folyószámla egyenlegük volt, a hitelük 120 mFt, ez 11 mFt. 
pluszt jelent a tervezetthez, az kiadások, bevételek egyenlegéhez képest.  



Ennek az az oka, hogy a fizetések ezen időszak utána keletkeztek. Az állami támogatás már itt 
volt, ezután 15 mFt-os fizetési állományt ki kellett adni július 1-el, tehát senkit ne tévesszen 
meg ez a teljesítmény. Ugyan akkor ehhez a teljesítményhez hozzá kell fűzni, hogy ezt 
tervezték. A teljesítésük majdnem időarányos, de feltétlenül egyensúlyos, ezt tervezték is év 
elején és ezt a tervet eddig tudják is tartani. Az hogy ennek a költségvetésnek a veszélyei, 
amik benne vannak, és találkoznak is vele az intézkedési terv módosításánál, amiről a 
Pénzügyi Bizottságon is sokat beszéltek, azok mind azt sejtetik, hogy a következő időszak 
roppant kockázatos lesz, és ez az időszak fogja megalapozni az idei év végét. Sajnos azt nem 
tudják, hogy a jövő évet mi alapján lehet tervezni, milyen alapkondíciókkal tudnak neki 
vágni. 
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy szeptember 15-ig kell befizetni a helyi adót, ez milyen 
kondíciót jelent?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a plusz kondíciót tekintve nem 
csak pluszforrást, hanem plusz kötelezettséget is jelent. 25 mFt. adóbevételt terveznek. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a társközségek hogyan reagáltak a felszólító levélre, 
úgy gondolja, hogy nem ijedtek meg különösebben.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy igazából besértődtek. Most, hogy 
kimentek levelek, Oroszló esetében például az történt, hogy eddig havonta fizetett, de most 
teljesen leállt, azt sem adja át. Az adóbevételre visszatérve elmondta, hogy az egy pillanatnyi 
levegővételt majd jelent, de plusz kiadások is lesznek. Szeptember végén lehet egy kis levegőt 
venni, de az EON egy 12 mFt-os tartozásról tájékoztatta őket, ennek a 30%-át szeretnék már 
kifizetni, ennek már csak bürokratikus akadályai vannak. Ez áram és gáztartozás. A maradék 
tartozást 3 hónap alatt egyforma arányban kell kifizeti. Tehát október-november-december 
hónapban egyaránt 3-3-3 millió forintot kell fizetniük, ugyan akkor fizetni kell majd aktuális 
számlákat is, ami az általányokat tekintve szintén nem egy kis összeg. Várják az ÖNHIKI-t, 
ami jó esetben október végén meg fog érkezni, ha nyernek!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a falvak tartozása kapcsán lesz majd egy határozati 
javaslata, hogy a polgármesteri intézkedést ezzel kapcsolatban a testület is erősítse meg, hogy 
ha bíróság elé kerül az ügy, akkor ne legyen ebből probléma.  
Elmondta, az önkormányzat már hónapok óta a létéért küzd! Nem azon gondolkodnak, hogy 
itt mi van és ott mi van, hanem azon, hogy hogyan adnak fizetést hónapról-hónapra, és penge 
élen táncolnak. Az ÖNHIKI, az a 11 mFt, és ezt majd látják a finanszírozási táblában, az arra 
elég, hogy ellentételezte a falvak ideig be nem fizetett részét. Nem a tavalyi hátralékokat, 
hanem az ideit! A tavalyi felhalmozott hátralékuk, több mint 20 mFt. az még mindig megvan, 
és ezért vannak bajban a beszállítókkal, ezért vannak bajban az EON-al is.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy a Sásdhoz tartozó falvak tudnak-e fizetni?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy igen, ők fizetnek. A többi településnél ez nem dac 
kérdése, hanem nekik sincs pénzük. Ma volt itt egy polgármester, aki elmondta, hogy 
elmehetnek a bíróságra, de akkor sem adnak pénzt, mert nincs miből.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, nem érti, hogy ha a saját településeinken be lehet hajtani, és 
nem álltak fejre, akkor a többek miért nem tudnak fizetni.  
 



Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ezek költői kérdések, nem tudják, majd a bíróság 
eldönti hatalmi szóval.  
Elmondta, hogy a baj nem az idei költségvetései rendelettel van, hanem azzal, hogy tavalyról 
nagyon sok, 35-40 mFt-os hátralék jött át. Nagyon régi tartozások is vannak, a gázt például 
április óta nem fizették ki az Eon-nak, nem csoda, hogy elviszik az órát!  Vannak olyan sásdi 
vállalkozók, és ezért tiszteli, becsüli őket, akik egy éve várnak 2-4 mFt-os kintlévőségükre, és 
ők kisvállalkozók, akik az önkormányzatnak adták kamatmentesen ezt a pénzt, ez itt van, ezt 
használják napról-napra azért, hogy fizetést tudjanak adni. Ezt így kell felfogni, másként nem 
lehet.  
 
A falvak tartozásával kapcsolatban elmondta, hogy 5 önkormányzattal vannak bajban, akikkel 
nem tudnak megegyezni: Szágy, Tormás, akik egyáltalán nem fizettek. Baranyajenő, amikor 
megkapta az értesítést arról, hogy jogi útra terelik a dolgot, akkor megjelent a Polgármester 
Úr és kaptak is rögtön 1 mFt.-ot, ami csepp a tengerben, mert majdnem 10 mFt-os a tartozása.  
Közvetett módon azonban úgy tudják, hogy az önkormányzat elkezdte árusítani az összes 
mezőgazdasági ingatlanát, ami kb. 10 mFt-os bevételt fog jelenteni. Ezt azzal szándékkal 
tette, hogy csökkentse Sásd felé az adósságát.  
Oroszló csak az idei részt fizetette, a tavalyi 7 mFt.-ból egy vasat nem fizetett. Bodolyabér 
adott át 500 eFt-ot egyszer, de még van 2 mFt. tartozása, és szintén ennyivel tartozik Tormás 
is, Szágy pedig 600 eFt-al. Az idei év még ezen túl terheli őket.  
Azt szeretné, ha a testület határozatba foglalná, hogy egyetért a polgármester azon 
kezdeményezésével, hogy a Dr. Halmos Ügyvédi Irodán keresztül szerezzen érvényt a 
követeléseinek, és ha nem fizetnek, akkor bírósági pert indítson ellenük.  
Természetesen ilyenkor már kamatos kamat is van. Tormás már jelezte egyébként, hogy 
bármi jöhet, fizetni akkor sem tudnak. Majd ha nem kapnak az ottani dolgozók fizetést, mint 
ahogy tavaly Sásdon sem kaptak, akkor észreveszik majd, hogy ez komoly dolog.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy van-e kérdés, hozzászólás a beszámolóval, 
illetve a másik határozati javaslattal kapcsolatban?  
 
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a féléves beszámolót elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
64/2012.(IX.6.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete Sásd Város Önkormányzata  
az írásban kiadott, jegyzőkönyv melléleteként csatolt,  
2012. évi I. féléves költségvetési beszámolóját elfogadta.  

 
  Határidő: azonnal  
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy fogadják el, hogy a Halmos Ügyvédi Iroda 
peresíthesse a követelések behajtását, ha nem vezet eredményre más eljárás.  



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  
65 /2012.(IX.6.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete egyetért a polgármester azon 
kezdeményezésével, hogy Szágy, Tormás, Baranyajenő, Bodolyabér, Oroszló 
községek önkormányzatával szembe a Dr. Halmos Ügyvédi Irodán keresztül 
szerezzen érvényt a követeléseinek, és ha nem fizetnek, akkor bírósági pert 
indítson ellenük. 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 

 
3./ Sásd Város rendezési tervének módosítása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy másfél ezelőtt, egy ingatlan adás-vétel 
kapcsán vállalták, hogy módosítják a rendezési tervet és az iparterületi melletti telek 
besorolását. A módosítás átment minden szakhatósági vizsgálaton a tervező, Dévényi és Társa 
jóvoltából, és már csak az elfogadásra vár. Erre a módosításra azért volt szükség, hogy a 
városba települő vállalkozások megfelelő gazdasági környezetbe kerülhessenek. Ezt azért 
tartja fontosnak elmondani, mert halott olyan hangokat, mi szerint nem tesznek meg mindent 
a vállalkozások letelepítése érdekében.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy amiről most szavazni kell, az egy határozat és egy 
rendeletalkotás. Ezért határozatot kell hozni a szerkezeti tervről. Ez annyiban módosul, hogy 
ami korábban szántóterület volt, az most az iparterülethez lesz kapcsolva. Ez a területet tavaly 
úgy vette meg egy vállalkozás, hogy az önkormányzat vállalta, és ki is fizetett érte 6 mFt-ot, 
hogy iparterületbe vonja ezt a területet. Ennek most értek a végére, több mint fél év alatt 28 
szakhatóság véleményezte, és még a Megyei Főépítészi Iroda. Ebbe tehát  már nem lehet mást 
beletenni, itt már döntést kell hozni, ha valami miatt módosítani kell, akkor ismét kezdődik az 
eljárás előröl.  
A szabályozási terv esetében, amely a Rendezési terv melléklete, itt már a rendeletet kell 
módosítani.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, azt tegye fel.  
 
Havasi László helyi lakos elmondta, hogy nem volt tisztába azzal, hogy most került lezárási 
szakaszba a terv módosítása. A rendezési tervnek van egy örökségvédelmi része, ami miatt 
szerette volna, ha módosítás történik.  



Van 3 épület, amely védettségre javasoltként volt megnevezve, az egyik a Dózsa György u 
34, ami már lebontásra került, a másik a Hörnyék u.2. szám alatti ingatlanon lévő istálló és 
végül a volt Malomépület kerüljön ki ebből a javaslatból. A természetvédelmi részt szeretné 
még kiegészíteni néhány egyéb Emlékfa jellegű objektummal. A régi temetővel kapcsolatban 
az új plébános elmondta, hogy azért kérik a sírmegváltást, hogy az abból befolyó összegből a 
fák kidöntéséből keletkezett síremlékekben lévő károkat ebből tudják helyrehozatni majd.  
A város tisztaságával kapcsolatban őt is megkeresik az emberek. Ha a két Ó temető állapota 
rendeződik, akkor már egy kicsit jobb a helyzet. Tudja, hogy a városnak kevés a pénze és 
kevés az embere erre a feladatra. A hörnyéki Ó temető mindig kiesik ebből a körből, tavaly 
még tisztították, idén már sajnos nem került rá sor. Ha Erdélyben megbecsüli a Házsongrádi 
temetőt, akkor javasolja, hogy a hörnyéki Ó temető se essen ki ebből a körből.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, örül annak, hogy van a városnak egy olyan lelkes polgára, 
aki a Rendezési terv teljesülését, hatályosulását figyelemmel kíséri. Észrevette azt is, ami már 
elavult, és ezt köszöni szépen Havasi Lászlónak. Ideje lesz egy átfogó vizsgálatnak a 
rendezési tervet illetően,, erre talán jövőre sor kerülhet. 
 
Urvald Péter Honismereti Szakkör vezető elmondta, hogy az ÁMK által elnyert 
pályázatnak része az építészet, ezért az iskola 7. osztálya figyelemmel kísérné a Rendezési 
terv kialakulását, és javaslatot tennének különböző terek felhasználására, nyilván ez csak 
informális hozzászólás lenne.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a hozzászólásokat. Kérte, hogy aki a 
településszerkezeti terv módosításával egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
66 /2012.(IX.6.) KTH. számú  

határozata 
 
  Sásd Város Képviselőtestülete a mellékelt településszerkezeti terv 
  Alapján Sásd város településszerkezeti tervét jóváhagyólag elfogadja.  
 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy alkossák meg rendeletet.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzata  
8/2012.(IX.10.) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 
A helyi építési szabályzatról szóló 8/2004. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  



4./ ÁSZ intézkedési terv módosítása  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy mindenki megkapta az előterjesztésben, hogy 
az ÁSZ hogyan véleményezte a májusban elfogadott intézkedési tervüket. A tervből 2 pontot 
nem fogadtak el, a konkrét intézkedések tekintetében előírta, és ez a fontosabbik része, hogy 
nem azt várja, hogy havi bontásban adják meg, hogy mit fognak tenni, hanem havonta 
számoljanak be arról, hogy mit tettek a pénzügyi stabilitás érdekében. Az ÁSZ tehát havonta 
számon kéri, hogy mire adnak pénzt, behajtják-e az adósságokat vagy sem. Mivel a 
mozgásterüket ez jelentősen le fogja szűkíteni, ennek a következménye az, amit a pénzügyi 
irodavezető már jelzett, hogy megromlottak a viszonyok a közös intézményfenntartásban részt 
vevő településekkel. Nyilván ennek az oka az is, hogy elapadtak az ÖNHIKI finanszírozások. 
Ugyan is, amíg az ÖNHIKI finanszírozás korrekt módon  
rendelkezésre állt a kistelepülések számára is és esélyegyenlőséget biztosított, addig a 
települések az ÖNHIKI-s forrásokból az oktatási feladatokra szükséges többletforrásaikat 
biztosítani tudták. Azonban az elmúlt két évben az a tendencia, és ezt hangsúlyoznia kell, 
hogy nagyvárosok, 10.000 fő feletti települések kapják meg az ÖNHIKI-s támogatások 70-
80%-át. A kisebb települések ebből a szempontból mellékvágányra lettek terelve, emiatt 
súlyos adósságokat halmoztak fel, és e miatt Sásd is hátrányos helyzetbe került közvetve. 
Sásd is nagyon kevés ÖNHIKI-s forrást kapott, arányaiban sokkal többre lenne szükség. Ha 
látja, hogy egy megyei jogú város 1 milliárd forintot kap, 120-110 millió forint a 10.000 fő 
feletti városoknak, Sásdra pedig rádől a saját intézményrendszere, a kicsikre pedig végrehajtót 
kell küldeniük, akkor azt kell mondania, hogy ennek a rendszernek a felülvizsgálata 
rövidtávon belül szükségessé válik. Nyilván az ÁSZ ezért megteszi nekik a szükséges 
javaslatokat, hogy szerezzenek több bevételt. A 2. számú javaslat az volt, hogy képezzenek 
tartalékot a fejlesztési forrásokra és a hiány csökkentésére, mert nem fogadta el az éves 100 
eFt.-ban megjelölt tartalék mértékét. 
A tartalékképzés forrásait is meg kell jelölni, melyek azok a nem kötelező források, - nyilván 
ez önkormányzati hatáskör ennek az eldöntése, hogy ezeket kiválassza,- vagy melyek azok a 
kötelező feladataik, amiket túlzott mértékben látnak el. Az intézkedési javaslata nagyon 
lakonikus, ugyan akkor törvényes, de a munkájukat nem segíti kellő mértékben. Nyilván a 
testület is tudja azt, és vannak vizsgálataik arra vonatkozóan, hogy hol tudnának még 
spórolni, melyek azok a nem kötelező feladatok, ahol még csökkenteni kellene a kiadásokat, 
igaz, ezt megsínylené a város, a helyi ellenzék kiabálna miatta, hogy rosszul gazdálkodnak, és 
nyilván való, hogy igaza is volna neki, mert az ÁSZ ezt leírta, hogy csökkenteni kell a 
költségvetést, de mindenki másképp értelmezné. Erre vonatkozóan módosítani kell most az 
intézkedési tervüket, az életminőségre negatív irányba. Ahhoz, hogy az alacsony állami 
finanszírozásnak megfelelően a költségvetési egyensúlyukat hosszú távon meg tudják őrizni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy megértette, hogy mit akar az ÁSZ ezzel a 
tartalékképzéssel. Azt akarja látni költségvetési rendeletben, hisz az jogszabály, hogy azok a 
többletbevételek, amiket a tavalyi évről áthozva terveztek eredetileg a finanszírozási tervben 
is, azok elkülönítve legyenek kezelve, és az legyen a tartalék, hogy abból a fennálló 
hátralékokat csökkentsék, és ezt rendeletileg mondják ki. Az a javaslata, hogy a tábla 07-es 
sorában eredetileg tervezett falvaktól átvett hátralékokat adják össze 4.9 mFt-tól 1,6 mFt-ig 
decemberig összesen, valamint a 4 mFt-os ingatlan értékesítési tervezett bevételt. 



Ezzel szembe kell állítani egy tartalékot, amire kimondja a testület rendeletileg, hogy ezt csak 
és kizárólag a felhalmozott hátralék csökkentésére lehet felhasználni, Ezzel eleget fognak 
tudni tenni annak az ÁSZ elvárásának, és van tartalék, Jövőre hasonlóként kell eljárni,  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a másik forrás a költségvetésben 
még az, hogy ezek a kötelezettségek be vannak építve a költségvetésükbe.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző azt kérte, hogy ezt így fogadja el a testület, és utasítsa a 
polgármestert, pénzügyi irodát, jegyzőt, stb. hogy ennek megfelelően a költségvetési 
rendeletet dolgozza át és a következő testületi ülésre így hozza be.  
A másik észrevételre a javaslat az, hogy a módosított korrekcióval rendelkezzen a testület 
határozatilag, hogy ezen túl havonta jelentést küld az ÁSZ-nak arról, hogyan alakulnak a 
kiadások-bevételek a korrekciós tábla szerint.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye fel. 
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy aki az intézkedési tervet elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
67 /2012.(IX.6.) KTH. számú  

határozata 
 
Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszéknek Sásd 
Város Önkormányzata 2007. január 1-től 2011. június 30. közötti időszakára kiterjedő 
pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről szóló jelentését a 2012. május 22-én tartott ülésén 
tudomásul vette és a 45/2012. (V.22.) KTH. számú határozatában intézkedési tervet 
fogadott el.  
 
Az Állami Számvevőszék az intézkedési tervet csak részben fogadta el, ezért a 
képviselőtestület az intézkedési tervét módosítja, illetve kiegészíti az alábbiak szerint:  
 
1.) A képviselőtestület elrendeli, hogy a polgármester minden a testület üléstervében 
jelzett ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtása keretében számoljon be a 
lejárt szállítói állományról, a szállítókkal történt megállapodásról, illetve a tartozás 
rendezése érdekében tett intézkedésekről.  

 
Határidő: folyamatos, illetve testületi munkatervben meghatározottak szerint 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 
2.) A számvevőszéki jelentés 1.c) pontjában foglalat javaslatra elrendeli egyensúlyi 
tartalék képzését. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletében a 
finanszírozási terv 2012. évi 07-es oszlopában kimutatott többletbevételek és a 10-es 
oszlopban szereplő ingatlanértékesítési bevétel erejéig egyensúlyi tartalékot kell 
képezni. A tartalék felhasználásának feltételeit a rendelet módosítás szerint kell 
meghatározni úgy, hogy ezen tartalékot csak akkor lehet a képviselőtestület egyedi 
döntése alapján felhasználni, ha ezzel az adósság állomány csökkenthető.  



A jövő évtől 3 év időszakára, minden évre hasonló módon a finanszírozási tervben 
feltüntetett évenkénti többletbevételekkel azonos összegben egyensúlyi tartalékot kell 
képezni és felhasználásáról a költségvetési rendeletben rendelkezni kell.  
 
Határidő:  a 2012. évi költségvetési rendelet módosítására 2012. szeptember 

30.illetve az évenkénti költségvetés tervezése 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
A számvevőszéki jelentés 1 d. sorszámú javaslatára a képviselőtestület elrendeli, hogy 
a finanszírozási tábla korrigált adatait ismételten meg kell küldeni az Állami 
Számvevőszéknek, majd ezt követően havonként, folyamatosan ismételni kell.  
 
Határidő:  minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
5./ Járási hivatal kialakításával kapcsolatos időszerű kérdések  
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a kormány augusztus 13-án megjelentette azt a 
jogszabályt, amit már mindenki nagyon várt! Az a 218/2012-es Kormányrendelet a járási, 
fővárosi kerületi hivatalokról.  Ez mondja meg, hogy hol vannak járások és járási székhelyek. 
Sásdi járás nincs, Hegyháti járás van Sásdi központtal.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az övék az egyetlen járás az országba, amit 
nem a székhelytelepülésről neveztek el, hanem megtarthatta a történelmi nevét, de ez így is jó. 
Soha nem volt sásdi járás, mindig is hegyháti járás volt. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a 2012. évi XCIII. Tv. szól a járások kialakításáról.  
A kormányhivatalok megkezdték a járási hivatalok kialakítását, és előkészítését, Január 1.-én 
a járási hivatalok megkezdik a működésüket, lesz hivatala, szervezete és vezetője. Ennek 
kapcsán lesz egy törzskari szerv, ebben lesz egy vezető, annak egy titkársága, lesz egy vezető 
helyettes és az okmányiroda, ami ügyfélszolgálati irodává válik, Jelenleg tudása szerint 5 fős 
lesz ez az iroda. A törzskari szerv azt jelenti, hogy közvetlenül a járási hivatalvezetőjének az 
irányítása alá tartoznak. Két szociális ügyintéző kerül még át a járáshoz, ez már konkrétum, 
ezen felül lehetnek még ügysegédek a különböző közös hivatalok mellett működve, lehet, 
hogy részmunkaidőben, akik közvetítik az ügyfelek ügyeit, kérelmeit a járási hivatalba. Azzal 
számolnak Sásdon, hogy Mágocson kirendeltség lesz. A törzskari szerv mellé jönnek a 
különböző szakigazgatási szervek, és ez sokkal több, mint amire gondoltak! Amit tudtak az 
az, hogy lesz Gyámhivatal, ahol jelenleg ketten vannak kistérségi szinten, de úgy néz ki hogy 
öten lesznek, mert a jegyzői gyámhivatali ügyek is átmennek, Ezen felül lesz járási építésügyi 
hivatal. Most járási szinten is lesz ilyen hatósági feladatot ellátó, de az építéshatósági jogkör, 
pld. építési engedély,  továbbra is a jegyzőnél marad. Azt, hogy a sásdi jegyző illetékességi 
területe mi lesz, ezt külön jogszabály fogja meghatározni. Ezen felül lesz Állategészségügyi 
Élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási szerv, jelenleg a hatósági állatorvosok látják el ezt a 
feladatot. A járási szakigazgatási szerv dolgozói felett a munkáltató jogkört a járási hivatal 
vezetője fogja gyakorolni. E mellé bejön a Falugazdász hálózat, mint szakizgatási szerv. 
Földhivatal, munkaügyi kirendeltség is lesz állandó jelleggel a járási hivatalban. Az ÁNTSZ-
nek is lesz Sásdon járási szintű szerve. Ennek nagyon örülnek, de ebből az önkormányzatnak 
gondja is van, mert mindegyiknek irodát kell adni.  A járások kialakításáról szóló törvény azt 
mondja, hogy ezeket a Kormányhivatal kérésére, mindazon ingatlanokat és helységeket át kell 



adni a járási hivatal kialakítása céljából ahol államigazgatási feladatot fognak ellátni.  Nekik 
jegyzőknek többször is elmondták, hogy az állam nem kér, egységes vagyontörvény, a 
nemzeti vagyon alapján elvesz, és szeretné, ha ezt mindenki jól megjegyezné, mert ez így fog 
működni! Ennek szellemében megtörténtek az előkészítő munkák, úgy tudják, hogy 25 fős 
lesz a járási hivatal vezetőstül a beosztottig. Az álláshelyek azonban úgy lesznek kialakítva, és 
ez neki is új volt, hogy ezek nem többlet álláshelyek az önkormányzati álláshelyek mellett, 
hanem az önkormányzati köztisztviselői álláshelyeket átcsoportosítják az önkormányzatoktól 
a járási hivatalokhoz. Nem kerül többe a közigazgatás, csak más lesz a leosztás. Azok a 
dolgozók, akik már átmentek papíron a járási hivatalba, azoknak az álláshelyeit a sásdi 
önkormányzati hivatal el is veszített. Ez azért fontos, mert január 1-től feladat finanszírozás 
van és hivatali munkára jutó állami támogatást elkülönített számlára adja az Államkincstár, és 
az önkormányzat csak látja, de nem fut át rajta. A testület ebből a pénzből tudja megmondani, 
hogy január1-től hány álláshelyet tud kialakítani. Azonban az Állam, amikor meghatározza 
ezt az összeget, már figyelemmel lesz arra, hogy mennyi feladatkört visz el a járás, tehát már 
ennyivel csökkenti a támogatást.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a törvényben az van, hogy az állam tulajdonjogot 
nem vesz, csak használati jogot. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez így van, de ez nem jó nekik.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy ha jönnek még falvak Sásdhoz, akkor az jelenthet plusz 
munkaerőt.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ez ne biztos, mert a falvaknak eddig sem volt 
államigazgatási feladat jogköre. Országosan le kellett jelenteni valamennyi dolgozót minden 
hivatalból úgy, hogy meg kellett osztani százalékosan, hogy ebből egyes feladatkörökre a 
munkaidejéből mennyit tölt. Országosan összesítették és ebből kijött, hogy Baranya 
megyében 409 járási hivatali dolgozó kell, ebből Sásdon 25. Tehát az általuk szolgáltatott 
adatokból dolgoztak, és tőlük veszik el a létszám, amikor odateszi a dolgozót a járási 
hivatalhoz. A bajok ott jönnek, hogy ennyi szakig. szervnek mindnek iroda kell, és 
megmondja, hogy mennyi iroda kel neki, és az önkormányzatnak nincs mérlegelési jogköre! 
A törvény mondja, hogy október 31-ig kell megállapodást kötni a Kormányhivatal által 
megadott tartalommal, amit megtehet a képviselőtestület, hogy nem fogadja el, de attól az 
még január 1-én hatályba fog lépni, és utána lehet elmenni bíróságra, aki ezt vagy 
megváltoztatja, vagy nem. Néhány héttel ezelőtt már itt jártak a Kormányhivatal munkatársai 
és felmérték az önkormányzat épületeit, elsődlegesen a hivatalt. Jegyzőkönyv is készült és 
ennek keretében nézték meg a Zeneiskolát is, mint tartalék „B” verziót, ha esetleg a 
hivatalban nem férnének el. Közölte velük, hogy meg lehet nézni, de ott se villany, se gáz 
nincs jelenleg. Le is írták a jegyzőkönyvben, hogy a tartalék „B” verziót azért nem tudják 
támogatni, mert hiányzik az infrastruktúra. A hivatali épületet el tudja képzelni, ha egy kicsit 
összehúzzák magukat, lent a földszinten, úgy, ha Dísztermükből ügyfélszolgálati irodákat 
alakíthatnak ki. Ez egy érdekes felvetés, erre ő sem számított. Tehát az egész alsó szintet 
elvinnék, és lehet, hogy még az emeleten marad a Gyámhivatal és az adóirodát is elviszik. A 
földszinten az aljegyző és az igazgatás nem lesz ott, és ne lesznek ott a belső ellenőrök sem,  
Jó hír viszont, hogy az informatikusnak lehet, hogy lesz hely a járáson, azzal az irodával 
együtt, ami ott van, Új információ, hogy külsősöket nem vehetnek fel, csak a jelenleg a 
hivatalokban lévő állományból átcsoportosítással, de vannak kritériumok, és itt vannak a 
bajok!  A szakigazgatási szerveknél csak felsőfokú végzettségűeket vesznek át, azonban a 
Sásdi térséghez tartozó települések hivatalaiban nem sok a felsőfokú. Ebben az esetben ezt 



üres álláshelyként tartja nyilván és majd akkor vesz fel külsőst, de az álláshelyet már elvitte 
az önkormányzattól! Van még egy rossz hír, ami a dolgozókra nézve rettenetes, ez pedig az, 
hogy állítólag valamennyi hivatalt, ami költségvetési szervként működik, december 31-el meg 
kell szüntetni, és január 1-től közös önkormányzati hivatal címen új szervet kell mindenhol 
létrehozni. Igen ám, de a kettő között nincsen jogutódlás! Hogy az Államkincstár mit szól 
hozzá, az egy másik történet. A dolgozókra nézve katasztrofális ez a döntés, ugyan is 
december 31-el mindenkinek meg fog szűnni a munkaviszonya, a jegyzőé is, pályázni kell, 
nincs jogfolytonosság, és minden olyan előny, amit 30 év alatt felhalmozott egy idősebb 
köztisztviselő, egy tollvonással el fogja veszteni, ez a végkielégítéseknél fog visszaütni, nem 
lesz senkinek, ezt elbukják december 31-el! Arról nem is beszélve, hogy január 1-el szabad a 
gazda, és azt vesznek fel az új hivatalok, akit akarnak. Ez nagyon sok helyen tragikus 
következményekkel járhat, mert belső átcsoportosításokat végeznek. Ami egyértelmű és 
világos számukra az az, hogy akármilyen döntés is lesz a férőhely kialakításában, az biztos, 
hogy nem lesz elég eszköz! Nem hoznak bútort, nem hoznak számítógépet, az 
önkormányzatnak kell adni, de ennyi nekik nincs, és helyük sincs ennyi. Úgy gondolja, hogy 
a Dísztermet nem adják, és elmondja, hogy miért nem! Ami a szent tehén ebben az egész 
átalakítási folyamatban, azok az EU-s pályázattal megvalósuló beruházások! Bármilyen 
törvényük van, nem nyúlhatnak hozzá, ugyanis megbüntethetik a Magyar Államot. Ma 
utóellenőrzésen volt itt a DDRFÜ épp a Városháza felújítása témájában, Ez a pályázat ugyan 
is nem arról szólt, hogy hivatalt újítanak fel, hanem hogy Városházát alakítanak ki! A 
Városháza az annyival több, mint a hivatal, hogy közösségi feladatokat is ellát, közösségi 
teret biztosít, és olyannak is ad színteret, amit a hivatal nem lát el. Ez a közösség tér a 
Díszterem, ami különböző családi eseményeknek, fórumoknak, üléseknek ad helyet. Meg 
fogja nézni, hogy pontosan mi szerepel a pályázatban, de a DDRFÜ felé ezt mindenképpen 
jeleznie kell.  De itt is ki van már adva a központi ukáz, mert rögtön küldik az NFÜ-nek, és az 
fog majd ebben állást foglalni.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy milyen a felsőfokú végzettségűek aránya a 
jegyzőségekben, nincs sok ember veszélyben?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy Sásdon, aki át kellett, hogy menjen az már átment. 
Annak idején nagyon sokat veszekedtek az akkori polgármesterrel, amikor az Okmányiroda 
személyi állományát feltöltötték. A polgármester középfokú végzettségűekkel akarta, hogy ne 
legyen olyan drága, ő viszont következetesen felsőfokúakat vett fel. Ha nem így történt volna, 
akkor most mind munkanélküliek lennének! Varga Szilviát azért vették fel mert úgy néz ki, 
hogy január 1-től ő át fog menni az ügyfélszolgálatra, és azért hívták át gyorsan, mert neki 
van német nyelvvizsgája, így az okmányirodában legalább lesz egy ember, aki németül meg 
tud szólalni és van róla papírja is. Bevezettek náluk azonban egy elő minősítő rendszert. A 
minisztérium kötelező jelleggel előírt, egy továbbképzésen való kötelezettséget részükre, ahol 
még IQ tesztet is csináltattak velük, és eldöntik, hogy kik azok a személyi állományból, akik 
alkalmasak arra, hogy a kormányablakban dolgozzanak, mert hiába van egyébként diplomája, 
nem az dönti el. Ez alapján a gép kiválogatja, behívják majd a Kormányhivatalba ezeket az 
embereket, és ott eldöntik, hogy alkalmas-e. Az ő minősítésüknek tehát még nincs vége. Erre 
jelentkezett Varga Szilvia és az okmányiroda összes dolgozója, Hogy ennek mi lesz a vége, 
még nem tudják, kb. egy hónapon belül le fog zárulni.  
Január 1-től nagyon komoly létszámleépítésre lehet számítani önkormányzati hivatali szinten 
mindenhol. A kisebb falvak észre fogják venni jövőre, hogy mennyi a költségvetésük, de 
lehet, hogy csak az 1/3-át kapják a jelenlegihez képest.  
A kistérségekkel kapcsolatban elmondta, hogy kiadtak egy minisztériumi állásfoglalást. 
December 31-el a jelenlegi kistérségi társulások megszűnnek, de átalakulhatnak, az új 



önkormányzati törvényben meghatározottak szerint, jogi személyiségű önkormányzati 
társulássá. De azt leírták, hogy az állam erre támogatást a jövőben már nem fog adni. Innentől 
nincs miről beszélni. Úgy saccolják, hogy december elejére a hivatalok tekintetében is tudni 
fogják, hogy mire számíthatnak jövőre. Ez nagyon kemény lesz a testületnek, amikor 
megmondja, hogy hány ember fog dolgozni a hivatalban. 
Az eszközellátottságot járási szinten értelmezik, itt a bútorokra gondol elsősorban, tehát nincs 
az leírva, hogy csak Sásdnak kell bútort adni, összeszedik majd a járásból, Mágocsról, 
Vásárosdombóról stb. Ami konkrétum ebben az ügyben az az, hogy 1-2 héten belül a 
Kormányhivatal vezetősége ki fogja jönni, hogy egy megállapodás tervezetet nyújtsanak át a 
Polgármester Úrnak a törvény alapján, hogy ők hogyan gondolják a járási hivatali székhely 
kialakítást .Azt kell majd véleményezni, és utána lehet vele jönni a testület elé.  
Az üzemeltetési költséget a járási hivatal a saját költségvetéséből fogja biztosítani, de ez csak 
a vízre, gázra, villanyra vonatkozik, azonban arra nem, hogy a fénymásolót is használják 
majd, amit az önkormányzat tart karban, mert nem hoznak sem fénymásolót, sem 
számítógépet, a hivataléra fognak rácsatlakozni.  
Sásdnak viszonylag nagy szerencséje van, hogy a Kormányhivatalban olyan vezetők ülnek, 
akik ülnek, mert ők ismerik az önkormányzat problémáit, közülük valók, és most a szakmáról 
beszél, nem a politikai hovatartozásról, hiszen a Kormánymegbízott Úr is polgármester volt  
több éven keresztül, tudja, hogy mi a bajuk, ezért maximális kompromisszumra törekszik 
minden hol. Ezért mondja, hogy nincsenek alkuhelyzetben, de próbálnak megértőek lenni egy 
határig. Az, hogy ennek a hivatalnak fel kell állnia, az egészen biztos.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a Jegyző Úr tájékoztatását, Kérte, hogy ha ezzel 
kapcsolatban van kérdés, észrevétel, azt tegyék fel.  
 
Gáspár Andrea szakképző-iskola igazgató megkérdezte, hogy a középiskolát illetően 
vannak-e újabb információk?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nincsenek újabb információk. 
 
 
A jegyzői tájékoztató után Székely Szilárd polgármester 5 perc szünetet rendelt el.  
A szünet után folytatódott a nyilvános testületi ülés.  
 
A szünetben Jusztinger Krisztina képviselő megérkezett a testületi ülésre, így a 
képviselőtestület teljes létszámban, 7 fővel folytatta munkáját.  
 
6./ Átfogó értékélés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az előterjesztésben az önkormányzat 2011. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelésről olvashattak a 
képviselők. A gyermekvédelmi törvény írja elő, hogy ezt minden évben meg kell tárgyalni. 
Ebben a napirendi pontban szokták megtárgyalni közös intézményük HSZAK beszámolóját és 
munkatervét is. Ez duplán itt van, mert van ez a Gyermekjóléti szolgálatról, mint önálló 
szakterületről, és van a teljes intézményről. Az ellátásokra vonatkozó jogszabály a következő 
évtől változtatásokat ír elő, mely lényeges pontja, hogy a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény és az óvodáztatási támogatás elbírálásának hatásköre átkerül a felállításra kerülő 



járási hivatalokhoz. A jegyzői, testületi és járási hivatali hatáskörök megosztásának az lett az 
eredménye, hogy átkerül tőlük a járási hivatalhoz az időskorúk ellátása, a normatív és alanyi 
jogú közgyógyellátás, a normatív ápolási díj, minden más feladat itt marad. Marad tehát a 
testületnél illetve átruházott hatáskörben a bizottságnál az átmeneti és rendkívüli 
gyermekvédelmi segély, polgármesteri hatáskörben a temetési segély, köztemetés. A többi 
feladat, így a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény is marad a jegyzőnél, és ez egy elég 
jelentős feladat.  
Ezen túl minden más hatósági hatáskör, jegyzői hatáskörben lévő feladatok, mint pld. az 
iskoláztatási támogatás megszüntetése iskolakerülés esetében, védelembe vétel, ezek a 
gyámhivatali feladatokkal együtt a járáshoz kerülnek.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta javasolja az előterjesztés első oldalán figyelembe 
venni a demográfiai adatokat, mert ebből mélyre menő következtetéseket lehet levonni, 
amikor keresik a gyerekeket az iskolában. Jelenleg 130-al kevesebb iskoláskorú gyermek él a 
városban, mint 9 évvel ezelőtt.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, még egy adat van, ami őt nagyon sokkolta, gyakorlatilag a 
gyerekek 40%-a valamilyen támogatást kap, ez egészen elképesztő! Ha hozzáteszi, hogy még 
mennyien lehetnek ennek a határán akkor a fele? Nagyon nagy a szegénység a városban, nem 
hitte volna! 
 
Rabb Győzőné alpolgármester megkérdezte, hogy a bűnmegelőzési együttműködés a civil 
szervezetekkel, mit takar? Ez a probléma az iskolás gyerekekre is visszavetődik. Ő úgy érzi és 
gondolja, hogy Faodú Egyesület részéről nem olyan jó az együttműködés az iskolával, nincs 
meg az igazi segítő szándék az iskola felé.  
 
Koszorus Tímea aljegyző, az előterjesztés készítője elmondta, hogy a Faudú Egyesülettel 
kapcsolatba minden évben leírja, hogy velük hivatalosan nincs együttműködési 
megállapodása sem az önkormányzatnak, sem az intézménynek. Vannak, dolgoznak. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel 
szavazzon:  
 
Gáspár Andrea szakképző iskola igazgató megkérdezte az aljegyzőt, hogy megmaradt-e az 
a kötelezettsége, hogy az iskolákat értesítik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókról?  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy az új kormányrendeletben újra van fogalmazva ez 
a kötelezettségük, ha a szülő hozzájárul, akkor egy az egyben a nyilatkozat egy példányát 
kiadják az iskolának.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a 
helyzetértékelést elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 5 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
68 /2012.(IX.6.) KTH. számú  

határozata 
 



Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a  
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló  
átfogó értékelést elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
7./ Sásd Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása  
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva,  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy egyetlen egy okból nyúlnak hozzá az SZMSZ-hez, 
ez pedig az, am miatt a legutóbbi ülésen módosították a nemzetiségi önkormányzatokkal 
kötött együttműködési megállapodást, ez pedig a 2012. január 1-én hatályba lépett új, 
nemzetiségek jogairól szóló törvény. Újrafogalmazták a törvényi változásoknak megfelelően 
a Polgármesteri Hivatal által biztosított adminisztratív és gazdálkodási feladatok teljesítésére 
vonatkozó kötelezettséget és megállapodás tartalmát. A korábbi jogszabály ismerte azt a 
fogalmat, hogy kisebbségi szószóló, ezt most egy az egyben törölték a törvényből. Volt egy 
54-es szakasza, ami csak ezzel foglalkozott, ezt most kivették belőle.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye fel.  
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, kérte, hogy módosítsák a rendeletet.   
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi rendeletet alkotta:  
 

Sásd Város Önkormányzata  
9/2012.(IX.10) önkormányzati  

r e n d e l e t e 
 

A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló, többször 
módosított 14/2003.(XI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló és egységes 

szerkezetbe foglalásáról szóló 11/2010.(X.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletéként csatolva 
 
8./ A Sásdi Vendéglátó-ipari szakképző iskola helyi tanterve 
Előadó: Gáspár Andrea igazgató  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Gáspár Andrea szakképző iskola igazgatója elmondta, hogy folyamatosan változnak a 
követelmények, és folyamatosan változik a szakképzés rendszere, ezért kénytelenek mindig új 
szakmai programmal jönni. Megszűnt viszont az a kötelezettség, hogy szakértővel szak--
értetni kellene, helyette a képviselőtestületnek kell elfogadni. Az előterjesztés tartalmazza, 
hogy mi az, ami szükségessé tette. Van azért néhány probléma, pont a törvényi változások 
miatt a szakképző iskolával kapcsolatban Alapító okiratot kell módosítani. Az SNI –vel 
kapcsolatban megfogalmazások törlődtek, illetve újak jöttek be, és az a követelmény állt elő, 
hogy meg kell jelölni konkrétan a szakmákat, amiket oktatnak a középiskolában az OKJ 



számokkal együtt. Mivel kifutó képzések vannak ez sem olyan egyszerű, mert a kifutó és az új 
OKJ számát is meg kell jelölni benne. Az új tanévben úgy tudnak elindulni, hogy sok új 
fizetős tanulójuk is van, akik másodszakmára jelentkeznek. Tavaly voltak először fizetős 
tanulóik, és az egy főre jutó bekerülési költség alapján kiszámolták a térítési illetve tandíjat, 
ami tavaly 56.000 Ft. volt, az idén pedig 66.920 Ft.  
Az idei tanévet nem volt könnyű elindítani, mert pontosan a szakképzés változásai miatt 
arányban tolódott el a képzés, mégpedig a szakmai képzés javára. Ennek az lett a 
következménye, hogy az a kolléga, aki eddig szakmai órákat tartott annak sokkal több órája 
lett, és teljes munkaidőben kell foglalkoztatni, viszont a közismereti órákat tartó tanárnak 
sokkal kevesebb, és e miatt részmunkaidőben foglalkoztatottá vált. A cukrászképzés miatt 
történt ez. A tantestületük összetételében olyan változások történtek, hogy a német tanárnő 
gyermeket vár, ő helyettesítette a még GYES-en lévő Keresztesnét, Aki előttük volt német 
tanár, Dicsőné Kollman Csilla viszont éppen vissza tud jönni GYES-ről, úgy hogy a 
kismamák váltogatják egymást. 
Tudja, hogy nagy port kavart fel, hogy az iskola titkár augusztus 1-én elment az intézménytől.  
Helyette egy pedagógus kolléganő, aki eddig is nagyon sokat segítette a munkáját, azt 
mondta,hogy nagyon szívesen vállalná ezt az évet. Szakmai szempontból ez azért jó, mert a 
következő tanévben így is, úgy is kötelező lesz igazgatóhelyettest választani. Ez eddig nem 
volt kötelező, ő mindig szerette volna, de soha nem volt rá lehetőség, most viszont kötelező 
lesz. Ha kötelező lesz, akkor ennek a kolléganőnek pontosan annyi óráját fedték most le 
helyettesítéssel, illetve egy óraadóval, mint amennyit majd adni kell neki jövőre 
igazgatóhelyettesként. Tehát ezt az átmeneti időszakot kell csak így átvészelni, és a következő 
évben majd ő lesz igazgatóhelyettes, neki meglesznek az órái, elmegy az óraadó, nem lesz 
túlórája a helyettesítő kollégának és már meg is oldották a problémát, tehát nem kell újra 
átszervezni. Ahhoz képest, ha most felvett volna egy középfokú végzettségű embert, akinek 
meghatározzák az alapbérét, és a kolléganő megmarad a saját állásában a saját munkáival 
osztályfőnökként két szakos pedagógusként, akkor ez 20.000 Ft-al többe került volna havonta, 
mint így. Tehát anyagilag és szakmailag sem jártak rosszul, sőt!  
 
Nagy örömükre a sportcsarnokba mehetnek testnevelés órát tartani, de jelezték már felé, hogy 
nincs takarítva a terem! A középiskolában van egy 6-órás takarítónő, lehetséges-e, hogy ő 8 
órában takarítson, és akkor a Közösségi házban a tornatermet, öltözőt, folyosót, amit 
használnak, azt kitakarítaná reggel, mielőtt kezdődnek a tornaórák.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, nem érti, hogy az iskolában a két 8 órás takarítónő miért nem 
tudja ezt megcsinálni, ha a középiskolát egy takarítónő 6 órában rendbe tudja tartani! 
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgatóhelyettes elmondta, hogy a két takarítónőnek 7000 
m2-t kell kitakarítani. Egyébként most kapott 3 embert 30 napra közmunka keretében.  
 
Rabb Győzőné polgármester szerint el kell fogadni ezt az ajánlatot, mert így legalább ki lesz 
rendesen takarítva, és tudja mindenki, hogy állandó gond a Közösségi ház takarítása!  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez egy plusz fél álláshely, ennek a 
költsége havonta a járulékokkal együtt 30. 000 Ft. lenne.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az utolsó negyedévre ez 120 eFt.-al 
módosítaná költségvetésüket.  
 
 



Gáspár Andrea Gáspár Andrea szakképző iskola igazgató elmondta, hogy vannak azért 
problémák, és néha furcsa dolgokkal kell szembesülnie. Tudja, hogy úgy sem fog történni 
semmi, és tudja, hogy nem tehet róla senki, hogy sokkal jobban alul vannak finanszírozva, 
mint amennyire kéne, hogy legyenek. Ezen kívül úgy érzi, most jött el az az idő, amikor 
néhány dolgot muszáj elmondania, ami nagyon kellemetlenül érintette. Például, amikor 
felhívja augusztus elején az érettségi és szakmai vizsga elnöke, hogy nem kapta meg a 
tiszteletdíját, az nagyon kellemetlen, és tudják, hogy az Oktatási Hivatal küldte ide, és tudják, 
hogy a Kereskedelmi Kamara küldte ide.  
Szintén nagyon kellemetlen, amikor a gyerekek ösztöndíja nincsen kifizetve még augusztus 
elején és a szülő már jön, és reklamál. Amikor olyanokkal találkozik, hogy a Magyar 
Államkincstárnál olyan adatok vannak berögzítve, amihez neki semmi köze nincs, amikor a 
saját zsebéből finanszírozza meg a középiskola 40.000 Ft-os ellátmányát, mert nincs 
ellátmány, amikor a saját mobiljáról intézi  hónapokig az iskola ügyét, mert nincs kifizetve a 
telefonszámla, amikor nincs ellenőrző könyv a mai napig az iskolában, mert nincs kifizetve az 
előző számlájuk a nyomdában és ezért nem küldik az ellenőrző könyveket. Nem hozzák ki a 
WC papírt, papírtörlőt, mert szintén nincs kifizetve az előző számlájuk. Nem szeretne 
hozzátenni semmit, és nem kell, hogy bárki hozzátegyen bármit, csak egyszer szerette volna, 
ha ezt mindenki tudná.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy középiskola tantervének a módosítását a 
Humánügyek Bizottsága megtárgyalta és javasolja elfogadásra. Az alapító tervezet pedig 
annyiban változik, hogy az SNI-s tanulóknak az új köznevelési törvény szerinti teljes SNI 
fajtáját felsorolta. Ezt követően az SNI-i szakértővel közösen az igazgató választott ezekből, 
és megmondta, hogy mely fogyatékosság típusokat tudják az iskolában fogadni. Így maradt az 
érzékszervi, az értelmi, vagy a beszédfogyatékos, az összes többi ebben az iskolában nem 
vehető fel. A 13. pontnál az évfolyamok száma a szakközépiskolai oktatásnál 6 évfolyamra 
módosul.  A 17. pontban a foglalkoztatási jogviszonyok kibővülnek a vállalkozási jellegű 
jogviszonnyal. Ezek a leglényegesebb változások. Ezekkel a változtatásokkal kéri, hogy 
fogadják el az Alapító okirat módosítását.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy valóban volt olyan eset, hogy nem 
tudtak béreket kifizetni az intézménynél. Volt olyan férj, Zima Attila, aki személyesen bejött, 
amiért nagyon becsüli, és egyenesen megkérdezte, hogy miről van szó, és amikor elmondta 
neki, akkor azt válaszolta, hogy várnak türelmesen, már látják, hogy mi a helyzet. Senki más 
nem jött! Ami az érettségivel kapcsolatos pénzeket illeti elmondta, hogy a pedagógusoknak is 
tartoztak a bérrel, ezt éppen olyan tartozásként kezelte, mint a többiekét. Nem tudja tolerálni, 
ha valaki a kapcsolatain keresztül, telefonon fenyegetőzve, azt mondja, hogy majd telefonál a 
Kormányhivatalba XY-nak aki neki jó barátja, követel valamit, azt gondolván, hogy 
előnyöket élvez másokkal szemben. Egyébként azóta már kezelték a helyzetet, mindenki 
megkapta a pénzét, kifizették már az ellenőrzőket is. Egyébként úgy gondolja, hogy Nagy 
Róbert ÁMK gazdasági igazgató, és Csajághy Miklós Zeneiskola igazgató is felolvashatott 
volna ilyen levelet, mert ott is voltak ilyen helyzetek. Talán annyi van még a dologban, hogy a 
Gáspár Andrea és Csajághy Miklós igazgatók érzik, hogy nem kötelezően ellátandó feladatot 
végző intézményeket vezetnek. Ugyan úgy próbálják kezelni őket is, mint a többi oktatási 
intézményt, még ha nem is Sásdról járnak ide dolgozni többségében, de azért vannak sásdi 
pedagógusok is, és elsősorban a rendszeres béreket kell kifizetni. Utána jön az, hogy legyen 
áram, hogy tudjanak fűteni stb. A múlt héten akarták elvinni a középiskolából a villany és gáz 
órát, és hogy ez ne történjen meg, ki kellett rögtön fizetniük 700 eFt.-ot. Nekik ilyenre apró 
kis tartalékaik vannak, ezt nem tudják XY bérére fordítani. Vannak olyan lehetőségek, és 
ezzel élni is fognak, ami nem tűri meg azt, hogy ilyen kifizetéseket teljesítsenek, például egy 



olyan számlát kifizessenek, amivel szemben ott áll az intézmény világítása, ami stratégiai 
eredetű, és amit nem szabad feladni.  
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a középiskola 202-2013-es tantervét elfogadja, 
az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
69/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 
    

Sásd Város Képviselőtestülete a sásdi Vendéglátó-ipari Szakképző  
Iskola által beterjesztett 2012-2013 évi tantervét elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a középiskola alapító okiratának módosítását 
elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
70/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 

 
Sásd Város Képviselő-testülete a Sásdi Vendéglátóipari Szakképző Iskola utoljára 
2011. augusztus 29-én módosított alapító okiratát módosítja, az intézmény 
közfeladatát, alaptevékenységét és alapfeladatát a Nemzeti köznevelésről szóló 
törvény alapján állapítja meg, törli az alapító okiratból a vállalkozási tevékenységre 
vonatkozó rendelkezéseket, valamint az intézmény típusának megjelöléséből a 9-10. 
évfolyamos képzést. Az alapító okiratot kiegészíti az évfolyamok iskolatípusonként 
történő megállapításával, a szakképzés szakmacsoportjai, szakképesítései és az oktatás 
ágazatainak megnevezésével. 
A képviselő-testület az intézmény módosító okiratát és az egységes szerkezetű, 
módosított alapító okiratát a jegyzőkönyv mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 
 

Határidő:  okiratok aláírására és benyújtására 2012. szeptember 14. 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a takarítói állás 6 órásról 8 órásra való 
emelésével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
 



Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
71/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Sásdi Vendéglátóipari  
Szakképző Iskola állományában lévő takarítói állást 6 órásról 8 órásra emelje, lés 
ennek megfelelően a 2012.évi költségvetési rendeletét módosítsa.  

 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
9./ KEOP pályázat keretében a sásdi ivóvíz tisztító területének bővítéséhez 
területvásárlás 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
A polgármester elmondta, hogy 026//1 hrsz.-on található sásdi I számú kút a Petz malomnál. 
Mellette fúrnának egy kutat, az a 026/3 hrsz-ú ingatlan, amely a Sásdi Agro Zrt. tulajdonában 
van. A 026/1-ből 352 m2 –et kell megvásárolni. Egyeztetett az Agro Zrt. vezérigazgatójával. 
Niedling Gyulával, aki a tarrósi kutat vette alapul, ahol a tarrósi önkormányzat 10 éve 200 
eFt-ért vette meg tőle a területet, így a Sásdnak szükséges területért 500 eFt-ot kér.  
A pályázat finanszírozza az ingatlan vásárlását, hogy mikor pontosan, ezt nem tudja,mert a 
pályázat szállítói finanszírozású. Az ezen felüli még az önkormányzatot terheli az 
ingatlanmegosztás költsége és a művelési ágból való kivonás költsége, de ez is szerepel a 
pályázatban.  
Kérte, hogy akinek kérdése, észrevétele van, az tegye fel. 
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy abba nem köthetnek bele, hogy irreálisan magas 
áron veszik a területet?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a közvetítő szerv e miatt nem fog kifogást 
emelni, mert a pályázatban külön soron szerepelt ez a tétel, és a pályázat elbírálásakor a bíráló 
bizottság ezt külön sorban megismerte, és elfogadta.  
A polgármester kérte, hogy hatalmazzák fel az adás-vételi szerződés aláírására.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
72/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármester,  
hogy a KEOP pályázat keretében a sásdi ivóvíz tisztító területének  



bővítéséhez a Sásdo Agro Zrt-vel az adás-vételi szerződést megkösse.  
Az adásvétel tárgya a Sásdi Agro Zrt. tulajdonában lévő sásdi 026/1 hrsz-ú 
352 m2 területű külterületi, szántóföld megnevezésű ingatlan.  
Az ingatlan vételáraként az eladó által kért 500 eFt-ot elfogadja. 
 
Határidő:  azonnal  
Felelős  Székely Szilárd polgármester 

 
10./ ÖNHIKI pályázat II. forduló  
Előadó: Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető  

  Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a számításai szerint 115.663 ezer 
forintra lehet pályázni, és ha ebből annyit nyernek, amennyit az I. fordulón nyertek, akkor már 
örülhetnek, mert ez sokat segíthet az intézmények működtetésében.  
Kérte, hogy az előterjesztés alapján nyújtsák be a pályázatot.  
 
Mivel kérdés, észrevétel nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki ezzel 
egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
73/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 

 
1. Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete Magyarország 2012.évi központi 

költségvetéséről szóló 2011.évi CLXXXVIII Törvény 6. számú mellékletének 
2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos 
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására. 

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

I./ A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-én 1000 fő feletti. 
II./ A települési önkormányzat helyi adók bevezetéséről döntött és 2012. évben 

ilyen jogcímen 68.950 ezer forint összegű bevételt tervez. 
III./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét vagy módosított 

költségvetési rendeletét 115.663 ezer forint összegű működési célú hiánnyal 
fogadta el.  

IV, 1 Az önkormányzat az Ötv szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett.  

IV. 2.  Az önkormányzat 2011. évi zárszámadását a könyvvizsgáló elfogadta.  
V.  Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény 50.§. 

(1). a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok 
követelményeinek megfelel.  



 
Határidő: 2012.szeptember 10.  
Felelős:  polgármester  

 
11./ Alsóörsi üdülő tulajdonjogának megszerzése  
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az igazgató Asszonnyal már beszéltek arról, hogy a 
Nemzeti vagyonról szóló törvény értelmében sem lehet önkormányzati intézménynek saját 
vagyona, ami végrendeletileg került az iskola tulajdonába. A Balatonfüredi földhivatallal Dr, 
Simon Zoltán ügyvéd urat megbízva többször egyeztettek, és a 7 tulajdonoshoz kerülne át egy 
tulajdonba adási szerződéssel. Pénz nem mozog, de az érték majdnem 11 mFt az ingatlan 
értékbecslés alapján, amit a képviselők megkaptak. Ennyivel gyarapodna a 7 önkormányzat 
vagyona, az iskolai tulajdoni részarányok szerint. Amennyiben a sásdi testület így dönt, akkor 
a többi 6 talapülés csatlakozik hozzá és a földhivatalban átvezetik a tulajdonjogot.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy erről az ingatlanról beszélt Dr. Győrpál 
Árpád közjegyzővel, aki akkor dolgozott, amikor az üdülő az iskola tulajdonába került. 
Személyesen beszélt vele, és azt mondta, hogy nem javasolja, és nem tanácsolja azt, hogy 
most ilyen gyorsan döntsenek ez ügyben, ugyan is a végrendeletbe az áll, hogy az általános 
iskolába dolgozó és az onnan nyugdíjba vonult pedagógusoknak az üdülését biztosítsa ez a 
nyaraló, és ha ez nem az iskola tulajdonában marad, akkor ez nem biztosított a továbbiakban.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az új törvény szerint nem maradhat az iskola 
tulajdonában. Ha nem teszik meg a tulajdonszerzést, és az iskola átkerül az államhoz és ezt 
észreveszik, akkor vissza fog szállni ez az ingatlan az állam tulajdonába.  
 
Pintér Gábor képviselő szerint az államnak nem tulajdon, hanem csak használatba vételi 
joga lesz az iskolával kapcsolatban.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, a probléma nem ez! Van egy olyan végrendelet, amely 
úgy szól, hogy az iskola tulajdonába ráhagyta az ingatlant. Ez a végrendelet önmagában 
törvénysértő, és ami törvénysértő, az semmis! Ennek következtében elveszti az iskola a 
tulajdonjogot, és végső soron vissza fog kerülni az államra.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy annak idején a közjegyző átadta ezt a 
hagyatékot.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, mivel ebben a kérdésben még további 6 fenntartó 
önkormányzat érintett, ezért vegyék le a napirendről ezt a kérdést, és a szeptember végére 
együttes testületi ülésen tárgyaljanak róla. A képviselőtestület egyetértett a polgármester 
javaslatával.  
 
12./ Sásd, Fáy A. 38. II. emeleti üresen álló önkormányzati bérlakás értékesítése 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a képviselőtestület korábbi döntése 
értelmében 4,4 mFt. vételárért meghirdették a Fáy u. 38. szám alatti üresen álló bérlakást 



értékesítésre. Sajnos még csak érdeklődő sem volt a lakás iránt ilyen alacsony áron sem. 
Javasolta, hogy a vételárat lecsökkentve ismételten hirdessék meg az ingatlant, az helyi 
rendeletük erre lehetőséget biztosít.  
Volt olyan jelentkező, aki azt mondta, hogy 3,5 Mft-ot hajlandó érte adni. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az önkormányzat ide vonatkozó helyi rendelete 
szerint az üresen álló bérlakásokat liciteljárás keretében lehet értékesíteni, Újból meg kell 
tehát hirdetni liciteljárásra, csak alacsonyabb szinten.  A szakértő 4,4 mFt-ra értékelte, a 
testület ezt fogadta el, meghirdették, teljesen eredménytelenül, Azt kellett megnézni, hogy a 
rendeletük alapján tudnak-e alacsony vételárat indulóként kikötni. A rendeletben ugyan is az 
van, hogy a lakás forgalmi értékét a képviselőtestület határozza meg, az nincs sehol leírva, 
hogy annyinak kell lenni, amennyinek a szakértő megállapítja. Mivel a korábbi liciteljárás 
eredménytelen volt, nyilván drága volt a lakás. Azt el tudja képzelni, hogy induló árként azt 
az árat vegyék alapul a rendeletük alapján, amelyik lakásra elővásárlási jog van. Mert az 
elővásárlási joggal terhelt lakások esetében a vételár a forgalmi érték 80%-a, és ez legyen az 
induló ár, és erre lehessen licitálni.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy az értékbecslés érvényes-e még?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy 90 napig érvényes, májusban készítették. 
Amennyiben lejárt, újat kell készíttetni, de az is benne van a rendeletben, hogy ennek a díját 
az ingatlan vételárába be kell építeni, az járulékos költség.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolt, hogy a lakást 3.550.000 Ft. értékben, licit eljárás 
keretében ismételten meghirdessék, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
74/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete liciteljárás keretében értékesítésre  
meghirdeti a tulajdonát képező Sásd, Fáy A. u.  
38. II/9. szám alatti üresen álló önkormányzati bérlakást.  
Az ingatlanszakértő értékbecslése alapján az induló értésékesítési  
árat 3.550.000,-Ft.-ban állapítja meg.  

 
  Határidő:  azonnal 
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
 
13./ Zeneiskolában részmunkaidős zongoratanár alkalmazása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT tanács ülésén Csajághy Miklós és 
Kengyel Zsuzsanna igazgatónő felvetettek egy javaslatot, miszerint az intézmény szakmai 
működéséhez elengedhetetlen a zongoratanári álláshely felszabadítása, mivel ennek 
hiányában el kell küldeni az erre szakra beiratkozott gyerekeket. 
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezetője elmondta, hogy 2012. június 15-én Dergez Zoltán, a 
Sásdi ÁMK Zeneiskolájának zongoratanára bejelentette, hogy új munkahelyen kezdi a 
következő tanévet. Zeneiskolánknak így nincs zongoratanára, ami valamennyi tanszakon 
tanuló zeneiskolás diák számára hátrányos, hiszen a hangszeres fellépések kísérete is csak a 
zongoratanár közreműködésével lehetséges. Az a kérés, hogy helyette heti 12-15 órában, 
részmunkaidőben, határozott időre, 2013. június 15-ig Balatoni Sándor Attila zene-és 
orgonatanár alkalmazásához járuljanak hozzá.  
A testület hozott egy olyan döntést, hogy minden megüresedett álláshely esetén jelezni kell a 
testületnek, ha azt be kívánják tölteni, mert ehhez a képviselőtestület engedélye szükséges.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azért hozták ezt a döntést, és ezt le is adták az 
ÁSZ-nak, amikor elfogadták a konvergencia programjukat, hogy minden egyes álláshelyet a 
képviselőtestület engedélyéve lehet felszabadítani, és addig zárolva van, és ha ez erre 
vonatkozó határozatot nem hozzák meg, akkor az intézmény szabálytalanul jár el.  
 
Pál Csaba képviselő szerint ez nem volt zárolva, ez pótlás. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minden zárolva volt, ahol valaki elment, azért, 
hogy a képviselőtestület megvizsgálhassa, ugyan is fogy a gyereklétszám, és ne az legyen, 
hogy el kell bocsátani valakit, amikor más elmegy magától, vagy nyugdíjba vonul.  
Mivel ebben az esetben a zongoratanár bére a költségvetésben szerepel, csak személycseréről 
van szó, javasolta, hogy az ÁMK kérésének az előterjesztés szerint tegyenek eleget.  
 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
75/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 
Sásd Város Képviselőtestülete hozzájárul, hogy Balatoni Sándor Attila zene-és 
orgonatanát részmunkaidőben, határozott idejű, 2013. június 15-ig szóló 
kinevezéssel közalkalmazotti jogviszonyt létesítsenek.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős?  Székely Szilárd polgármester  

 
14./ CÉDE pályázat műszaki tartalmának módosítása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 



Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez már 5-6 éves téma, régen megvalósult. 
Tulajdonképpen ez egy formalitás, egy utóellenőrzés során kérte a közreműködő szervezet a 
műszaki tartalom módosítását az előterjesztésben leírtak szerint.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon.  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
76/2012.(IX.6.) KTH. számú 

határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a Dél-
Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács által megítélt LEKI pályázata 
(támogatási szerződés száma: 020012207D) műszaki tartalmának 
megváltoztatását kezdeményezi a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési 
Ügynökségnél.  
A fejlesztés során a parkoló külön ki és bejáratot, valamint kiemelt, ill. 
süllyesztett szegélyt és KK Kavics Beton „London” tip. 20x10x8 cm szürke 
beton térkő burkolatot kapott. A térkövezett parkoló területe a hozzá tartozó 
úttal együtt 946, 6 m². A parkoló 20 gépkocsi befogadására alkalmas 

 
Határidő: azonnal  
Felelős?  Székely Szilárd polgármester  

 
15. Egyebek 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Zeneiskola kapcsán elhangzott, hogy jó lenne 
visszakötni a gázt és az áramot, de nem tudják visszakötni. Mire lehet számítani, hogyan indul 
meg a zeneiskolai oktatás.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez a jövő zenéje lesz, és erre az intézménynek 
most sürgősen ki kell dolgoznia valamilyen működési tervet, a fenntartónak pedig meg kell 
tenni mindent, hogy behajtsa a pénzt és visszakapcsoltassa a közműveket.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy aggódik a kistornaterem miatt is, hiszen ott is ez a 
helyzet.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez az ő felelősségük is és a többi fenntartóé is, 
ezért bízták meg az ügyvédet, hogy hajtsa be a pénzt, és az adóbevételeket is ebbe az irányba 
terelik. A Zeneiskola el tudja kezdeni a működését így is, de azt tudni kell, hogy a falvaknak 
és a TOT tanácsnak van egy kifejezett kérése, miszerint meg kell vizsgálni a zeneiskola téli 
üzemelését, hogy mennyibe kerül a lenti fűtési költség, mert a falvak azt kívánják, miután 
kevesebb gyerek jár az iskolába, ezért téli időszakra, és ez szakmaiatlan vagy sem, de 
költségtakarékosság miatt hozzák fel a zeneiskolát, mert idén nem tudják finanszírozni azt a 
részt.  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezetője elmondta, az a helyzet, hogy az általános iskola nem 
tudja biztosítani a működésükhöz a helyszínt. Egyszer néhány hónapja már, amikor az 
épületüket felújították, akkor is gond volt, nem tudták normális időben elkezdeni az órákat, és 



nem tudják a rendes időben befejezni sem, mert az egyik héten szabad a terem a következő 
héten már nem, egyszerűen az oktatáshoz szükséges dolgok nem állnak rendelkezésükre. 
Szerinte ez így elég törvénytelen dolog ez így nem működik, és egy csomó gyerek kimaradt 
tavaly is, mert tömbösítve kellett a gyerekeket tanítani.  
Elmondta azt is, hogy amikor az önkormányzat a DDOP-s pályázatot benyújtotta, akkor 
leadták a tervrajzokat, hogy a Zeneiskola ide fog kerülni, és az önkormányzat azt az 
épületrészt Európai uniós pénzből újították fel, ezért az önkormányzatnak kötelessége azon a 
helyen működtetni a Zeneiskolát. Nem szeretné ezt firtatni, jobb lenne békésen megoldani, 
mert higgyék el, meg fogja tenni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, köszöni a zsarolást, de akkor ők is sokat 
megtesznek, még a 4 hónap alatt, ha így kell beszélgetni.  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezető elmondta, nem az van benne a pályázatban, ezt biztosan 
tudja, hogy a zeneiskolát működtetni kell, igen, azon a helyen, amit uniós pénzen 
megcsináltattak! Az elmúlt TOT ülésen a polgármester azt mondta, hogy benne nincsen 
kompromisszum készség. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogy tavalyelőtt, ha nem áll mellette 
a törvény, akkor a 9 zenetanárból 2 marad, most pedig nincs épület!  Akkor lenne 
kompromisszum kész, ha ezt engedte volna, és nem tett volna meg mindent az intézményért 
és azért, hogy a városnak a jövőben legyen zeneoktatása. És igen is, ha ezt nem teszik meg, 
hogy a fűtést visszakapcsolják, akkor meg fogja piszkálni ezt a dolgot, pedig nem akarja! 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy most már a stílust is kifogásolja, nem csak a 
kompromisszum készséget!  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezető elmondta, senkit nem akar megsérteni, de az elmúlt 15-
20 évben a jegyző azzal foglalkozott, hogy a Zeneiskolát a Városháza épületéből ki tudja 
tenni. Ezt eddig meg tudta akadályozni, mert amikor bajban volt az önkormányzat, mindig 
többen voltak mellette, most ez nem sikerült, mert itt van ez DDOP-s nagy pályázatos dolog. 
Annak idején a jegyző úr azt mondta, hogy milyen jó lesz ott a Zeneiskolának, nagyobb 
helyük lesz, most onnan is el akarja űzni őket. Se villany, se világítás, ezt ő már nem tudja 
tovább tolerálni. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ennek az okát Csajághy Miklós biztosan nem 
firtatja, mert nem fenntartó, de a falvak kerek-perec megmondták, hogy a mostani oktatási 
társulási megállapodásukat nem kívánják a továbbiakban fenntartani. Egy szerencséje van a 
zeneiskolának, és ez köszönhető annak, hogy az állam átveszi, és ezért tudja kimondani az 
igazságot, az, hogy a Magyar Állam majd eldönti, hogy ki fog zeneiskolába járni, kit 
finanszíroz, és kit nem, A falvak egyértelműen megmondták,  január 1-től nem kívánnak 
zeneiskolás gyerek után finanszírozást fizetni. Jelenleg egy kistelepülésen élő gyerek után 
hozzátesznek, azaz hozzá kellene tenniük, 100.000 Ft-ot minden zeneiskolás tanuló után, csak 
az a probléma, hogy nincs ennyi pénzük. Amikor ott helyben arról kell dönteni, hogy 
elküldenek falakit a faluban és munkanélkülivé tesznek, mert az egyik szülő beíratta a 
gyerekét a zeneiskolába és utána helyi konfliktus van belőle, akkor a település úgy dönt, hogy 
ezt nem vállalják fel. Szinte egyhangú döntéssel hozzák meg azokat a határozatokat, hogy 
nem finanszírozzák a gyerekek zeneiskolai oktatását. Innentől kezdve Sásd is hasonlóképpen 
van ezzel a kérdéssel. Sásdnak ajándék pénz az, ha beiratkozik vidéki gyerek, már csak a 
normatíva szempontjából is mert, gazdaságosabbá teszi az oktatást. De hangsúlyozza, hogy ez 
Sásd számára sem kötelező feladat!  És amikor nem arról van már szó, hogy mit szeretnek és 
mit nem, mert a város azért eddig konzekvensen finanszírozta, a pedagógusok bérét kifizette, 



a zeneiskola szárnyat megcsináltatta, felújíttatta, tehát az eredményeket sem elvitatni kell. 
Pillanatnyilag meggyőződése, hogy Zeneiskola szebb és jobb helyen van, mint amikor itt, a 
felújítatlan épületben voltak. Amennyiben ez nem lesz kötelező feladat, az állam átveszi, és 
úgy szabályozza, ahogy arra lehetősége lesz, és ahogy gondolja.  
Amikor nem lesz kötelező feladat és döntési helyzetbe kerülnek, hogy a kötelezőt tovább 
tudják működtetni, érti ez alatt az általános iskolai törzsi oktatást, amit mindenképpen 
működtetni kell, akkor bizony megfontolandó dolog. Mindenhol megnyesték a költségvetést, 
és nem örömmel tették, és épp a Zeneiskola volt az, ahol ezt nem tették meg, ezen kívül 
minden kötelező feladatot ellátó intézménynél igen.  Hiú ábrándban nem kell ringatnia magát 
a Zeneiskola vezetőjének. Nem a Zeneiskola ellen irányult ez, egyedül a Zeneiskolához nem 
nyúltak hozzá, a testületnek ez a szemszöge. 
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezetője szerint csat azért nem nyúltak hozzájuk, mert a 
törvény mellett állt, különben már csak 2 tanár lenne.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy minden intézményhez hozzányúltak, és az 
általános iskolában épp olyan kellemetlen volt ezt a döntést meghozni, és épp olyan 
konfliktusokat váltott ki.  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezetője elmondta, hogy a zeneiskolának a 80%-át kívánták 
tavaly elbocsájtani. Arról volt szó először, hogy ő marad a fiával és a karnagy, ebből volt a 
vitatkozás. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy már a múlt héten is megkérdezte a Pénzügyi 
bizottsági ülésen, és ebben egyetért az Igazgató Úrral, mert ő is úgy értelmezi, hogy annak 
idején ezt a pályázatban, hogy konkrét épületekre vonatkozott a konkrét cél. Azzal, hogy most 
a maradék 4 hónapban, amíg tart a visszakötés, ha egyáltalán vissza tudják köttetni, nem 
kockáztatják ezzel azt, hogy vissza kell fizetni a pályázati pénzt?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem változtatják meg az épület funkcióját. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, viszont nem tudják működtetni a Zeneiskolát, 
áram és fűtés nélkül elég nehéz.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy villany az lesz, és a működtetésért is 
igazolható módon mindent meg fognak tenni,  
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint az, hogy mindent meg fognak tenni, vagy az, hogy 
valamint működtetnek, az nem ugyan az! Hogy ha a 300 eFt-is visszakötésen múlik a 800 
mFt, akkor inkább fizessék ki a tartozást. Inkább azt látja, hogy most elodázzák januárig, 
hogy majd csak lesz valami, csak közbe ne a 800 mFt-ot tegyék kockára!  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem odázzák el, hiszen megindítják az 
engedményeztetést és az adóbevételekből rendezni fogják.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő szerint az adóbevételetek mire ideérnek, az október lesz, és 
az előbb azt mondták, hogy 2-3 hónap, mire a gázt vissza tudják kötni.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, a jegyző úr szerint a Városháza egy „szent tehén”, amihez 
ne lehet hozzányúlni, mert EU-s pályázati pénzből készült, úgy érzi, hogy a Zeneiskola is 



ilyen, amihez becsülettel ragaszkodniuk kell! Amikor a májusi ülést tartották, akkor szó volt 
arról, hogy esetleg oda kerülne a zeneiskola, akkor a gyermekvédelmi felelős azt mondta, 
hogy el nem tudja képzelni, hogy hogyan tudnának úgy tanítani, ugyan is délutáni 
foglalkozások is lesznek. Az egyik teremben trombitálnak, a másikban tanulószoba lesz, stb, 
ez gyakorlatilag kivitelezhetetlen. Pillanatnyilag nem adottak a feltételek ahhoz, hogy az 
egyik részben egész napos oktatás folyik, a másikban pedig zeneoktatás.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy lehet, hogy ebben igaza van képviselőtársának.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jelen pillanatban többet nem tudnak tenni, 
nincs pénzük, most utalták a fizetéseket is, és úgy tudja, hogy mindeni megkapta! A fizetési 
meghagyások kimentek, és kimentek a levelek az adóra. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha annak idején a Városházát nem alakítják itt ki, 
akkor most nincs járás, és nem arról kell beszélni, hogy hol helyezzék el a Járási hivatalt.  
A Zeneiskolának ebből az épületből azért kellett elmenni, mert úgy lett megtervezve, hogy 
már kalkuláltak azzal, hogy itt járási hivatal is lehet, és már amikor tervezték, akkor azt 
mondták, hogy a földszinten lesz a járás. Az okmányirodát azért vitték oda eleve, tehát nem 
vakröpülést csináltak, hanem gondolkodtak! Néhány dolgot szeretne rendbe tenni, nehogy 
valaki rossz érzéssel menjen haza, vagy tévhitben éljen! A pályázat nem a Zeneiskoláról szólt. 
A közösségi ház építésénél a pályázatban kifejezetten indokolták, hogy a zeneiskolának 
szüksége van a közösség házra, ezt meg is tudja mutatni a pályázatban! Az emeleti 
próbatermek a zeneiskolára lettek kitalálva, az épület funkció váltása lehet, hogy bármikor 
szóba kerülhet, ez sem titok, és erre is felhívja Csajághy Miklós figyelmét. Természetesen 
minden funkcióváltás, ami van a pályázathoz képest, azt a közreműködő szervezetnek jelezni 
kell, és majd ott is levelet kell írni.! Tévedés ne essék, tudják, hogy mi a dolguk! És majd 
eldől, hogy az állam által alkotott törvények-e az erősebbek, vagy jelen esetben a helyi 
érdekek, majd ki fog ez hamarosan derülni. Tehát kár erről még beszélgetni, el fogják indítani 
ezt a folyamatot, végig viszik és majd a végét meg fogják mutatni. Erről nem kell csatát vívni, 
a probléma nem ez, hanem az, hogy a Zeneiskola hogy fog ott működni. Nem olyan régen az 
iskola vezetése azt mondta, hogy a Zeneiskolát el tudja helyezni, őt így informálták. Van egy 
felelős intézményvezetés, aki ezt mondta. Neki nem az a dolga, hogy igazságot tegyen.  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezetője elmondta, hogy az állam kiemelten támogatja a 
zeneiskolát, és ők ott fognak maradni azon a helyen!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az új köznevelési törvényt módosították, és a 
zeneiskoláról azt írja, hogy jövő évtől heti 6 órában legalább oktatni kell a gyereket, de az 
állam meg fogja szabni, hogy mennyi a térítési díj, ugyan is térítés köteles az óra, kivéve a 
halmozottan hátrányos gyerekeket, mert őket ingyen kell tanítani. Kit fog akkor tanítani 
jövőre:  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezetője elmondta, hogy 45 hátrányos helyzetű tanuló jár a 
zeneiskolába. A többi zeneiskolában 10-12 eFt. a félévi tandíj, csak a sásdi ilyen olcsó.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy jövőre az állam mondja meg, hogy mennyi lesz a 
tandíj, ki tudják majd fizetni?  
 
Csajághy Miklós zeneiskola vezető elmondta, hogy a megye más városában is ki tudják 
fizetni.  



 
Dr,. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy ha ő pécsi lenne, őt sem érdekelné, hogy ebben a 
Városházában lesz-e járási hivatal vagy sem, hanem azt hajtaná, hogy neki jó helye legyen az 
irodában. De akik itt élnek, azoknak nem mindegy, hogy a településnek és a kistérségnek 
milyen lesz a jövője. 
 
Dr. Jusztinger János képviselő elmondta, hogy Csajághy Miklós csak áramot és gázt kért!  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző ismét elmondta, hogy áram és gáz nem lesz idén. Hatósági 
engedélyeztetési eljárást kell lefolytatni, meg kell terveztetni, nem akar becsapni senkit. A 
villanyt előbb meg lehet oldani, mert ott nincs ilyen szabály, de a gáz, a más kategória. És 
nem lesz gáz a tornateremben sem. Először ki kell fizetni a tartozást,és utána indul csak az 
engedélyeztetési eljárás, 
 
Nagy Róbert ÁMK igazgatóhelyettes elmondta, hogy tavaly 2,5 hónap kemény munka 
eredménye volt az, hogy vissza tudta köttetni a gázt.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy tudomása szerint Sásd Város 
Önkormányzata felelős a központi ügyeletért. A kérdése az, hogy az ügyelet vezetőjének 
mennyi időközönként, mikor kell beszámolni a testületnek arról, hogy hogyan működik. 
Ezt azért kérdezi, mert úgy érzi, hogy sásdi központi ügyelet hamarosan össze fog omlani. 
Jelenleg 4 orvos van és 4 asszisztens.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy nincs kikötve a szerződésben rendszeres 
beszámolási kötelezettség.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy az ügyeletben dolgozó háziorvosok bízták 
meg azzal, hogy ezt mondja el az ülésen, és ha van mód és lehetőség rá, akkor az ügyvezető 
igazgató számoljon be a testületnek, az ügyelet működéséről, arról, hogy hogyan tovább! 
Volt olyan ügyeletes orvos, aki eddig itt ügyelt, de szeptember 1-től nem vállalta tovább, 
elment, mert ennyi pénzért nem hajlandó csinálni. Igazából nem látják át, hogy mennyi a 
finanszírozás, a pénz, nem tudják, hogy megfelelő-e az az összeg, amit kapnak.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az ügyelet ellátására vonatkozó szerződés 
azon részét, ami nyilvános, azt kiadhatják, ami nem, azt nem! Azt, hogy az ügyeletet ellátó 
orvos mennyi pénzt kap az ügyvezetőtől, azt nem a képviselőtestület dönti el, azt nekik kell 
megbeszélni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, hogy ha arra nem derül fény, és ez lett volna a 
lényeg, hogy éves szinten mennyi a Bt. bevétele az ügyelet ellátására, és ebből mennyi volt, 
amit kifizetett az orvosoknak, akkor nincs értelme az egésznek, akkor nem akarja, hogy 
beszámoljon az ügyvezető, mert a pénz lett volna a lényeg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az önkormányzat ebben csak a harmadik fél. 
Azt, hogy a Bt, mennyi pénzből gazdálkodik a testületnek nincs joga kutatni. Azt tudják, hogy 
mennyi jár a jogszabály illetve a lakosság után, lehet osztani. szorozni, de abban olyan 
pontatlanságok is lehetnek, amiért nem felelhetnek.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester elmondta, ő megtette, amit a háziorvosok tőle kértek, a 
testület innentől tud a problémáról. A háziorvosok egyébként a Bt. vezetőjével többször 



kezdeményezték a problémák tisztásását, de nem hajlandó leülni velük tárgyalni, 
megbeszélni, hogy mennyi ez a pénz. Ha az ügyvezető a pénzügyi háttérről zárt ülés 
keretében nem hajlandó beszélni, akkor ő nem tehet többet. 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy ezt az orvosok csak egymással tudják elrendezni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az önkormányzat csak onnantól léphet be, a 
dologban, ha a Bt. nem tudja ellátni az ügyeleti ellátást, illetve megsérti a szerződést.  
 
 
Gáspár Andrea Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy szeretnének 
benyújtani egy pályázatot 20 mFt.-ra. A pályázat célja, hogy az iskolai lemorzsolódást 
csökkentse. Azt vállalnák, hogy a 9-10 évfolyamosok két év alatt érettségi vizsgát tehetnének, 
tehát ugyan így, ahogy most működik, csak visszairatkoznának az érettségizős 
évfolyamokban. Tehát ugyan úgy itt maradnának az iskolában, csak ebből annyit 
nyerhetnének, hogy havi fix. van irodaeszközökre, 1 db. számítógépes termet fel lehet szerelni 
belőle , ECDL vizsgát kell tetetni a gyerekek X százalékával és ez iskolában mind nagyon jó 
lenne, és nincs semmi olyan paraméter, amit ne tudnának teljesíteni.  
 
Székely Szilárd polgármester megkérdezte, hogy igényelhető-e előleg a pályázat 
lebonyolítására? 
 
Gáspár Andrea Vendéglátóipari Szakképző Iskola igazgatója elmondta, hogy igen, 25 % 
lehívható.  
 
A képviselőtestület a pályázat benyújtásával egyetértett.  
 
Székely Szilárd polgármester a nyilvános ülést bezárta és a testület zárt ülésen folytatta 
munkáját.  
 
 

Kmft, 
 
 
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző  
 


