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Készült Sásd Város Képviselőtestületének 2012. november 15. napján tartott testületi üléséről. 
 
Ülés helye:   Városháza Sásd, Tanácskozóterem 
   7370 Sásd, Dózsa Gy. u. 32. 
 
Jelen vannak:  Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, 

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

 
Távollét nem volt. 
 
Székely Szilárd polgármester tiszteltettel köszöntötte a meghívott vendégeket, és a 
képviselőtestületet. Megállapította, hogy a képviselőtestület teljes létszámban jelen van, az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
 
Javasolta, hogy a meghívóban kiadott napirendi pontokon túl az alábbi napirendi pontokat is 
tárgyalják meg:  
 
- Lakatos Judit kórus karvezető kérelme 
- Fogorvosi körzet ellátása  
- Közbeszerzés elbírálásához döntés előkészítő bizottság tagjainak megválasztása  
 
A képviselőtestület a meghívóban kiadott és szóban előterjesztett napirendi pontokat az alábbi 
tárgyalási sorrendben egyhangúlag, vita nélkül elfogadta. 
 
1./ Lakatos Judit kórus karvezető kérelme 
2./ Tájékoztató a polgármesternek a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás működésével 
összefüggő tevékenységéről  
4./ Hegyháti Szociális Alapellátási Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások 
fenntartása 
5./ Fogorvosi ellátásra szerződéskötés 
6/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés között 
történt fontosabb eseményekről 
7./ Tájékoztató a polgármesternek a Települések Oktatási Társulása működésével összefüggő 
tevékenységéről  
8./ Beszámoló Sásd Város Polgármesteri Hivatala adóztatási tevékenységéről  
9./ DRV Zrt. ügyfélszolgálati irodának hely kijelölése 
10./ Szabó Zoltán sásdi lakos ingatlanvásárlási kérelme a sásdi 1077/1 hrsz.-ú ingatlanra  
11/ Polgármesteri Hivatal munkarendjének megváltoztatása 
12./ Szabó Lajosné Sásd, Szent Imre u. 35. szám alatti lakossal megállapodás a bérlakás 
felújítására 
13./ Közbeszerzés elbírálásához döntés előkészítő bizottság tagjainak megválasztása  
14./ Egyebek  
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N a p i r e n d   t á r g y a l  á s a:  
 
1./ Lakatos Judit kórus karvezető kérelme 
 
Lakatos Judit karnagy elmondta, hogy 20 éve vezeti a Sásdi Vegyes-kart, és 1,5 éve fordult 
elő az az eset, hogy nem kapta meg a szokásos tiszteletdíját, és ez a dolog csak göngyölődött 
hónapról-hónapra. Az október 20-i jubileumi koncert előtt kapott egy összeget, ami kb. 2 havi 
elmaradásnak felel meg, de még 16 havi elmaradás van. Most már olyan bizonytalanságban 
van, hogy úgy érzik, egyre kevésbé tud így dolgozni a kórussal. Azt szeretné, ha eldöntené a 
testület, hogy jár-e számára ez a pénz, vagy nem jár, mert akkor a későbbiekben ő is ennek 
függvényében rendezi a kórussal a dolgait.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy ez a pénz a költségvetésnél a 2-es 
3-as kosárban szerepelt, amire a Pénzügyi bizottság a költségvetés tárgyalásakor azt mondta, 
hogy ezekre nincsen pénz, ezért nem szerepel ez az összeg az költségvetésben.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez valóban így volt, ő kérte külön a Pénzügyi 
bizottságot, hogy 50 eFt-ig teljesítsen kifizetést Lakatos Judit részére, de ezt a 
képviselőtestületnek el kell fogadni.  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdasági igazgató helyettes elmondta, hogy amikor tavaly nyáron a 
dolgozók csak félhavi bért kaptak, minden más kifizetés le lett tiltva az ÁMK-nál.  
Saját maga nem csinálhat semmit, ami nem a TOT tanács határozatán, vagy a 
képviselőtestület döntésén alapszik.  
Ez a tiszteletdíj akkor szintén le lett tiltva, és arról volt szó, hogy ha a pénzügyi helyzet 
megengedi, akkor az elmaradt járandóságokat, ha a testület megszavazza, ki lehet fizetni. E 
mellett 2-es 3-as kosarat nyújtottak be a 2012-es évre, amit a Pénzügyi bizottság annak idején 
megtárgyalt és lehúzott, ezért nem eszközölhette a kifizetést, önhatalmúlag nem dönthet!  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy őt morálisan az zavarja ebben, hogy ha tudták volna, 
hogy benne van a 2-es 3as kosárban, akkor nem húzzák le, nem gondolta, hogy ez a 
járandóság a 2-es 3-as kosárban szerepel, mert ez mindig az 1-es kosárban volt. Ha másként 
nem megy, akkor most meg kell szavazni, hogy mind a Zenekar vezetőnek, mind Lakatos 
Judit karnagynak ez a pénz jár.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem szavazhatják meg, mert azzal megsértik az 
SZMSZ-t. Ez költségvetés módosító kérdés, a Pénzügyi bizottságnak meg kell tárgyalni, és 
meg kell nevezni a forrást.  
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy már megtárgyalták, és javasolják a kifizetést, főként, 
hogy ilyen hibát elkövettek, hogy nem vették észre, hogy melyik kosárban van ez az összeg, 
figyelmetlenek voltak.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a forrást nem tudták megnevezni, majd ha lesz 
pénzük, akkor kifizetik. Elmondta, hogy a Honismereti szakkör vezetőjének is járna havi 
15.000 Ft, tiszteletdíj, amit szintén nem fizettek ki.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző javasolta, hogy a képviselőtestület vizsgálja meg a kórusvezető 
kérését, a kifizetés lehetőségét. A pénzügyi iroda a költségvetési rendelet módosítását készítse 
elő, és a kifizetéshez tegye feltételként, hogy az év végi anyagi lehetőségek tekintetében 
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intézkedjen a kifizetésről. A határozati javaslata az, hogy ha a testület egyetért vele, hogy a 
Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a két művészeti csoport és a Honismereti szakkör 
vezetőjének tiszteletdíját pótlólagosan, pótelőirányzatként tervezze be, a következő testületi 
ülésen a költségvetési rendelet módosításában ez jelenjen meg, a kifizetését pedig attól tegye 
függővé és addig zárolja, amíg a pályázatok elbírálásra nem kerülnek. Tehát ha kapnak pénzt 
az ÖNHIKI-n, akkor ki kell fizetni. 
 
Lakatos Judit karnagy elmondta, hogy volt egy minisztériumi pályázat is, amit elkészített és 
meg is nyertek, elvégezte vele a munkát, és nyert összeg harmadik részletét a mai napig nem 
kapta meg. Ez az ÁMK pályázata volt hátrányos helyzetű gyermekek segítésére.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy utána néz a pályázati kifizetésnek. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ez már nagyon sokszor elhangzott, hogy utána fog 
nézni, és majd kapnak választ, csak a válaszadás az valahogy mindig elmarad. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tőle nem maradt el a válasz, ezt visszautasítja! 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ott volt például a hörnyéki buszjárat esete, ami már 
egy éve téma, hogy majd utána néz valaki.  
Maradjanak most abban, hogy a Polgármester Úr Lakatos Judit karnagy záros határidőn belül 
ígéretet ad most itt a jegyzőkönyvben, hogy választ ad. 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem fognak belőle határidőt kicsikarni, mert ő 
szabja meg a saját időbeosztását. Lakatos Judit karnagy hívja fel, adja meg a pályázattal 
kapcsolatos azonosító adatokat, hogy utána tudjon nézni. 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki az előterjesztést elfogadja, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestülete 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
102/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete Lakatos Judit karnagy kérelmében foglaltakkal 
egyetért, és elrendeli, hogy a kórusvezető, a zenekar vezető, és a honismereti 
szakkör vezető tiszteletdíját a 2012. évre pótlólagosan a pénzügyi iroda 
előirányzat szintjén tervezze be és a soron következő testületi ülésre a 
polgármester a költségvetési rendelet módosítását terjessze be.  
A képviselőtestület egyúttal megállapítja azt is, hogy a tiszteletdíjak kifizetése 
csak a pótlólagos forrásbevonással valósítható meg, ezért ezen többletforrások 
hiányában a kifizetéseket zárolja.  

   
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
  Határidő:  2012. december 15.  
Dr. Kajdon Béla jegyző felhívta a képviselőtestület figyelmét arra, hogy a 2-es, 3-as 
napirendi pont arról szól, hogy a polgármesternek be kell számolnia, tájékoztatást kell adnia 
az átruházott hatáskörben hozott tevékenységéről a TOT Tanácsnál és a Kistérségi Tanácsnál. 
Tekintettel arra, hogy mindkét társulásnál ő az elnök, ezért a munkaszervezet, illetve az ÁMK 
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igazgatója írt egy tájékoztatót ezzel kapcsolatban. Tehát nem az ÁMK-ról és nem a Kistérségi 
társulás munkaszervezetéről. van most szó, hanem a sásdi polgármester tevékenységéről.  
 
A polgármester javasolta, hogy a -2-es 3-as napirendi pontokat vegyék előre, mert az előadó 
vidéki. A testület egyhangúlag, vita nélkül elfogadta a javaslatot.  
 
2./ Tájékoztató a polgármesternek a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás működésével 
összefüggő tevékenységéről  
Előadó: Dr. Barka Tamás irodavezető  
   Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Barka Tamás irodavezető köszöntötte a képviselőtestületet. Elmondta, hogy amit a 
Jegyző Úr elmondott, az valóban úgy van, ennek ellenére szeretne rövid tájékoztatást adni a 
kistérség és munkaszervezete eddigi munkájáról.  
Az elmúlt egy év rengeteg bizonytalanság mellett, és pénzügyi nehézségek keretében telt el.  
Mindezek ellenére olyan pályázatokat tudtak lebonyolítani, amely a térségnek és Sásdnak is 
hasznára vált, 154 mFt. összegben. Sajnos az a tapasztalat, hogy két év óta, amióta az NFÜ-
nek megváltozott a munkaszervezete, a pályázatokat nem sikerült elbírálniuk, annyira 
lelassult, hogy van olyan hiánypótlás, amit már több mint fél éve benyújtottak, és azóta sincs 
elbírálva. Nagyon nehéz tervezni, mert ha ezek a pályázatok nyernének is, kérdés, hogy kik 
fogják ezt lebonyolítani, elszámolni munkaszervezet hiányában.  
Elmondta, hogy sikerült a kistérségnek egészségügyi szolgáltatóvá válni, ezért nem szűnt meg 
a Tüdőgondozó, a rendelőintézet. Ezt fenntartják és az OEP-el kötött szerződés alapján 
biztosítják a finanszírozást. A tüdőgondozót az állam jövőre át kívánja venni, de még nem 
kereste meg senki ez ügyben, hogy kinek, mikor, milyen feltételekkel kell átadni. ezt a 
feladatot a kistérség vállalta, finanszírozási szerződése van az OEP-el 2,5 mFt. vagyoni 
biztosíték terhe mellett. Erre tervezték rá az egészségfejlesztési pályázatot, amelynek az egyik 
megvalósulási helyszíne Sásdon egy fejlesztési iroda lenne. Ez is egy kérdés, hogy ha ez a 
pályázat nyer, de az állam az épületet viszi, vagy használja, akkor mi lesz.  
 
A gyermek esély pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy nagyon magas szintű szolgáltatást 
nyújt a városnak és a kistérségnek, mindenhol elismerés övezi.  
Ez a program kitűnő, és ismét kapcsolódik a munkaszervezethez. 35 főt foglalkoztatnak, még 
13 hónap van a foglalkoztatási jogviszonyukból, amely közalkalmazotti jogviszony.  
A társulásban lévő önkormányzatok nem szeretnének szabadulni a társulástól, rengeteg 
visszafizetési kötelem terhelné őket, ez csak a gyerekesély pályázatnál 562 mFt, hozzátéve a 
még 13 hónapig fennálló foglalkoztatást, illetve annak megszüntetésével járó kötelmeket. 
Vannak még a kistérségnek hitelei, lízingszerződései, a munkaszervezet dolgozóinak 
elbocsátása kapcsán a felmentések, végkielégítések, és az intézményekről való gondoskodás, 
a HSZAK működtetése, és van egy családi napközi hálózatuk is, ahol jelenleg 9 családi 
napközis csoport működik, mintegy 20-22 fő foglalkoztatása mellett. Ezt csak azért mondja 
el, mert akkor, amikor egy törvény hatályon kívül helyezésével azt tapasztalják, hogy 
bizonytalanság tör rájuk a kistérségi társulásokról szóló törvény hatályon kívül helyezése 
folytán, akkor azt gondolja, hogy ilyen feladatok, ilyen gazdasági környezetben, ilyen 
infrastrukturális környezetben, ilyen munkaerő gazdálkodás mellett nincs végiggondolva.  
Ez a személyes megjegyzése. Teljes bizonytalanságban dolgoznak és e mellett minden 
vizsgálaton megfeleltek. Ellenőrizte őket a MÁK, a Kormányhivatal, az NFÜ, mindennek 
megfelelnek, a finanszírozásuk egyelőre stabil, amellett hogy 9 mFt-ot utaltak át a közoktatási 
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intézményeknek a működéséhez. Peres ügyeik egyelőre olyan szinten vannak, hogy fizetési 
meghagyást bocsátottak ki, de ez még nem fordult perbe.  
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a hatályba lépő új jogszabály szerint a munkaszervezet 
tekintetében, eltérő megállapodás hiányában a székhely település polgármesteri hivatalába 
telepíti a munkaszervezetet. Ennek nem látja a forrását, és hogy hány fővel, milyen 
feltételekkel lehet munkatársakat felvenni, vagy áthelyezni. 
A társulás a belső ellenőrzést is ellátta, és úgy tudja, hogy erre sincs semmilyen finanszírozás 
a normatíva tekintetében. Most már csak egy fővel dolgozik a belső ellenőrzés, és úgy tudja, 
hogy az önkormányzatoknál ez továbbra is kötelező feladat.  
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte a szóbeli előterjesztést, és kérte, hogy akinek 
kérdése, hozzászólása van, az tegye fel.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy társulástól mennyi szerep kerül át a járáshoz, van-e 
már erről valami konkrétum?  
 
Dr. Barka Tamás irodavezető elmondta, hogy nem tudják, nincs végiggondolva a feladatok 
telepítése. A HSZAK működtetésével kapcsolatban elmondta, hogy amióta adataik vannak 
számolnak, olyan finanszírozási háttér áll a rendelkezésükre, hogy abból nem lehet 
működtetni a szociális alapszolgáltatásokat. A munkaszervezetre egy forint finanszírozást 
nem látnak, a munkavállalók teljes bizonytalanságban vannak. Január 1-től előállhat az is, és 
ez nyilván nem róható fel a munkavállalónak, hogy január 2-án nem nyitják ki az irodaajtót. 
Ha teljesen bizonytalan az ő bérük finanszírozása, akkor a munkáltató megsérti a 
közalkalmazotti jogviszonyból eredő kötelezettségeit, ami miatt kártérítési felelősség is 
terheli. A dolgozó tehát nem jön be dolgozni, nem igényli le a normatívát, és innentől 
kezdődik a totális káosz, de ha valaki azt mondja, hogy be kell jönni a dolgozónak és el kell 
látni a feladatokat, akkor ehhez természetesen forrást is kell biztosítani, vagy rendezni kell a 
jogviszonyt, fel kell mondani, el kell vele számolni. Nincs végiggondolva az OEP szerződés 
sorsa sem, nem tudják azt az utódszervezetet, akinek át tudnák adni ezt a feladatot.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy nem mindenben ért egyet az irodavezető Úr által 
elmondottakkal. Ugyan is a jogalkotó ezt logikailag nagyon jól felépítette. A továbbgondolás 
viszont helyi szinten kell, hogy megtörtjén. Finanszírozási oldalon nincs végiggondolva, és 
ahol nincs végig gondolva, ott a 27 önkormányzat közös felelőssége merül fel, és ha tetszik, 
ha nem, minden pályázatokkal, többletköltségekkel járó kötelezettség a 27 önkormányzatot 
fogja terhelni. A megszüntetéssel is járnak költségek, ezeket kell a 27 településnek 
megbeszélni és forrásokat biztosítani. Ha ezt nem teszi, akkor mind a 27 önkormányzatot el 
fogják marasztalni és súlyos jogi következmények lesznek. Nem lehet a jogalkotóra 
mutogatni! Jegyzőként számtalan értekezleten vett részt, állásfoglalásokat kaptak. A legutolsó 
minisztériumi állásfoglalás egyértelműen és világosan fogalmaz.  Érinti a sásdi polgármesteri 
hivatalt, a leendő közös hivatalt, és a sásdi testületet is, valamilyen szinten nem fog tőle 
megszabadulni, arról nem is beszélve, hogy saját társulásáról van szó, és ő benne a 
legnagyobb, és mint székhely település többletfeladatai is lesznek. A kérdés az, hogy milyen 
szinten, és ki fizeti a révészt? A szervezeti átalakítás a közigazgatásban és ezt tudomásul kell 
venni, a 24. órában van! A hatályos törvények túlnyomó többsége már megvan, és január 1-től 
az Alaptörvény hatályba lép, ez az új önkormányzati törvény, és gyakorlatilag minden ebben 
van benne, csak végig kell gondolni!  
A másik oldala ennek, hogy a gazdálkodásra vonatkozólag is új törvények léptek hatályba, ez 
év januártól, ez az Áht. és az az új költségvetési törvény, amit még senki nem ismer. A 
legnagyobb baj ezzel a törvénnyel van, ugyan is a jogalkotó itt önmagához képest is jelentős 
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késedelemben van. Nem olyan rég tudják, hogy a főszámok nem állják meg a helyüket, és át 
kell dolgozni a főszámokat. Ez azt jelenti, hogy új költségvetést kell csinálni, mert ha a 
főszám nem stimmel, akkor semmi sem stimmel. A legutóbbi fórumon azt mondták nekik, 
hogy lehet, hogy december 22-én lesz meg az új költségvetés. Ezzel az a baj, hogy a 
feladatfinanszírozási összegeket ebből fogják megtudni.  
Az új Ötv. január 1-én lép hatályba. A most meglévő társulási törvények hatályukat vesztik 
2013. január 1-én, innentől az önkormányzati társulásoknak meg kell felelni az új Ötv-nek, 
csak így működhet, sehogy máshogy. Ennek a feltételnek való megfelelésnek azonban vannak 
bizonyos akadályai, feltételei. Ha ez a társulás nem megy a dolgok elébe még az idén, és már 
kevés munkanap van, akkor baj lesz. Az új Ötv. 87. §. szerint „ A helyi önkormányzatok 
képviselőtestületi megállapodhatnak abban, hogy egy vagy több önkormányzati feladat vagy 
hatáskör, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat és hatáskörének 
hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi személyiséggel rendelkező társulást hoznak létre”. Ezt 
a társulást azonban csak önkormányzati feladatra lehet létrehozni! A tüdőgondozóval máris 
baj van, mert az nem önkormányzati, hanem állami feladat, önkormányzati társulás ezt a 
feladatot nem láthatja el. Mivel ezt most tudják, a társulás tud dönteni! Fel kell mondani a 
szerződést, mert nem láthatja el a jövőben, ez le van írva.  
A társulásnak jövő év június 30-ig kell átalakulnia és módosítani a megállapodást, hogy az új 
önkormányzati törvényben előírt feltételeknek megfeleljen, De azt is mondja az új Ötv. hogy 
a társulás döntés előkészítő és végrehajtó feladatait megállapodás hiányában a székhely 
település közös önkormányzati hivatala fogja ellátni január 1-től, vagy megállapodás alapján 
bármely önkormányzati hivatal. Aki ezt ellátja abban a hivatalban, az köztisztviselő lesz 
január 1-től. A kérdés az, hogy ezt ki fizeti? Itt kell tudni az önkormányzati finanszírozás 
alapjait és a hivatal működését. A költségvetés tervezete olyan, hogy kötött 
létszámgazdálkodás lesz, meg fogja mondani, hogy hány embert lehet alkalmazni, csak arra 
ad pénzt. Ha több embert foglalkoztatnak, akkor azt ebből az állami támogatásból, ami 
elkülönített számlán lesz, nem is látja a testület és a jegyző felel érte szakmailag a 
felhasználásért, abból plusz létszám nem finanszírozható. Csak olyan embereket lehet 
foglalkoztatni, aki az Ötv-ben meghatározott hivatali feladatokat lát el. Ha a társulás feladatait 
látja itt el egy köztisztviselő, azt ebből a pénzből nem lehet finanszírozni, mert törvényellenes.  
HA felvesz ide egy embert a társulás és állományba kerül köztisztviselőként, akkor ahhoz a 
pénzt a 27 településnek össze kell adnia. Máshol már ezen dolgoznak! Kiszámolják, hogy 
mennyi ember kell, és annak összedobják a pénzét. Nincs ilyen, hogy rátolják a hivatalra és 
oldja meg, elkülönített feladatfinanszírozás van, és ellenőrzik, hogy mire használják fel. Nem 
erre adják a pénzt, és ez egy nagyon fontos szempont. A munkaszervezetet pedig december 
31-el meg kell szüntetni, ez kötelező, és jogutód nélkül kell megszüntetni, mert ellentétes az 
új Ötv-vel. Ennek következtében még a jelenlegi szervezetnek kell a megszűnésből eredő 
minden kötelezettségét teljesíteni, és még a mérlegbeszámolót is neki kell elkészítenie és 
leadni az Államkincstárnak. Ezt követően majd a sásdi hivatal átveszi tőlük a 
dokumentumokat ügyvivői szereppel. Az ott lévő vagyon, hogy mi lesz ott a jövőben, az a 
társulás dolga, hogy erről döntsön. Hogy mi lesz a dolgozókkal, ha nem kerülnek át a 
hivatalhoz többletforrás terhére, akkor mindenkinek időben fel kell mondani, átszervezés 
címén megszüntetni a munkaviszonyát. Most jönnek a többletkötelezettségek a fenntartók 
részéről, mert amennyiben nincs annyi anyagi forrása a társulásnak, hogy kifizesse a 
végkielégítéseket, akkor a 27-nek településnek kötelessége ezt összeadni, mert joggal fogja 
perelni a társulást az a dolgozó, aki nem kapta meg a végkielégítést, ha jár neki.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, mivel felsőbb jogszabályra született ez az egész, 
úgy gondolják, hogy joggal kérhetnek az államtól ezért ellentételezést, 100%-os mértékben.  
A probléma tehát valójában átmenetileg terhet ró az alapítókra ez a döntés.  
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Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a munkaszervezetnél tehát nincs mérlegelési jogkör, 
ezt végre kell hajtani, és ezért az irodavezető fog felelni személy szerint és a polgármester, 
mint elnök. Ezt már el kell indítani.  
A másik kérdés, hogy mi van azokkal a feladatokkal, amit vitt a társulás?  
A belső ellenőrzés az Ötv. szerint az önkormányzatoknak kötelező feladat, abba a létszámba, 
be kell tervezni január 1-től, ahol az önkormányzati hivatal működik, benne kell lennie a 
kötelező létszámban. Nincs annak akadálya, hogy a társulás úgy módosítsa a megállapodását, 
hogy a belső ellenőrök finanszírozásához hozzájárulnak, ami úgy jelenik meg a valóságba, 
hogy ő felveszi a belső ellenőrt január 1-től köztisztviselőként, és az érintett hivatalok a 
hivatali költségvetésből támogatást fog átutalni a belső ellenőr bérére és működésére.  
A Hegyháti Szociális Alapellátó Központ már bonyolultabb, mert abban vannak olyan 
feladatok is amelyek nem minden önkormányzatra nézve kötelezőek, illetve  csak a két 
városra. A Családsegítő Szolgálat csak a két városra, Sásdra és Mágocsra kötelező, a többire 
nem.  Erre mód és lehetőség van, hogy az államtól feladatfinanszírozás keretében maga a 
társulás kérjen támogatást. Ezt a feladatot csak annyiban köteles ellátni a társulás vagy az 
önkormányzat amennyi pénzt adnak erre, azon a szinten! Ott, ahol jelenleg 
többletfoglalkoztatás van, ott sem tud mást csinálni anyagi eszközök hiányában, mint hogy 
leépít, ezt tudomásul kell venni. A kistelepüléseknek a kötelező feladat a házi 
segítségnyújtásban van, sehol máshol. Hiába akar tehát hozzájárulást kérni tőlük a társulás, 
nem lesz miből. Ha úgy dönt a társulás, hogy megszűnik, akkor minden önkormányzat azt a 
feladatot, amit bevitt és ellátott, azt visszaveszi január 1-től, ő igényli le a támogatást és ő látja 
el. Nyilván lesznek zavarok az átmeneti időszakban. Összegezve, a 27 településnek kell 
eldöntenie, hogy a jelen lehetőségek között mit akar, tovább akarja-e vinni, olyan 
költségvetési kondíciók mellett amik várhatóak, és tud e az átalakuláshoz megfelelő 
költségvetési forrást biztosítani. A társulásnak kell azt megmondani, hogy hány embert 
vegyen fel Sásd a megállapodás alapján és a 27 település összeadja rá a pénzt. Ha nem 
mondja, akkor meg kell szüntetni. és onnantól belépnek azok a verziók, amelyeket az imént 
elmondott.  
 
Pál Csaba képviselő megkérdezte, hogy mi lesz a futó projektekkel?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az szintén átkerül a hivatalhoz, ahol gyakorlatilag 
felügyelik ezeket, de ha kötelező többletfoglalkoztatás szükséges amiatt, hogy ezeket a 
pályázatokat szervezeti szinten összefogja valaki, akkor a 27 önkormányzat leteszi ehhez a 
pénzét, kötelező érvénnyel, mert ha megbukik a projekt, akkor nem a társulás fog fizetni, mert 
annak nincs pénze, hanem a 27 alapító önkormányzat. Ennek a 27 településnek ezt a 
felelősséget át kell éreznie, hogy nem lehet felelőtlenül kiszállni, kiszállhat, de vannak 
kötelezettségei. Ez nem a sásdi testület, és nem a Sásdi Polgármesteri Hivatal dolga, ez a 27 
önkormányzat dolga. Éppen ezért minél előbb össze kell hívni őket, és kell mondani nekik, 
hogy erről van szó, ezzel kell számolni, és ez költségekkel fog járni. Amikor futnak a 
projektek, akkor embert kell felvenni ahhoz, hogy a projektet gondozza. Lehet egy másik 
megoldás is, pld. hogy a HSZAK mint intézményt, továbbra is a társulás tart fent, ugyan is 
gazdálkodó szervezet is. A társulási tanács január 1-től jogi személy lesz, most nem az. A 
költségvetési szerv megszűnik, helyette a társulás lép be, mint jogi személy, de nem 
gazdálkodó szervezet. A gazdálkodási feladatait valaki el kell, hogy lássa, de arra már 
többletforrást kell adnia, hogy melyik hivatal fogja ellátni. De tehet olyat is, hogy önálló 
szervezetet hoz létre, aki a gazdálkodási feladatokat ellátja. Mondhatja azt is, hogy ez a 
HSZAK lesz, önálló gazdasági szervet csinál belőle, és az látja el a gazdálkodási feladatait. 
De a többletköltségeket viselni kell!  
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Pál Csaba képviselő elmondta, az a baja ezzel, hogy ha nem tudják a forintális hátteret, 
hogyan döntsön bárki bármiben? Hiába hívják öket össze, még ha akarják is, ha nincs mellette 
forint, és azt sem tudják, hogy mit csináljanak? Akkor mi értelme van ennek az egésznek? 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a jegyző Úr már érintett egy következő 
napirendi pontot is, a HSZAK kérdését, amiben majd dönteni kell még.  
A napirenddel kapcsolatban elmondta, hogy szeretné megköszönni azt a munkát a kistérségi 
társulás minden dolgozójának, amit a települések érdekében a területfejlesztés terén, 
intézményfenntartás terén végeztek. Sikerült megmenteni a Tüdőgondozót, lehet, hogy csak 
egy évre ugyan, de ebben Dr. Barka Tamás irodavezetőnek oroszlánrésze volt. Be tudták 
bizonyítani, hogy még egészségügyi fenntartóként is életképes a kistérségi társulás és a 
jogosult a normatív lehívására.   
A HSZAK-al kapcsolatban elmondta, hogy a kistérségi társulás alapított egy vagyonkezelő és 
intézményfenntartó céget, azért, hogy lehessen a HSZAK-ot irányítani. A koncepció az, hogy 
ha lehetséges, akkor a HSZAK-ot már nem a kistérségi társulás fogja fenntartani, hanem a 27 
település fog szerződést kötni az ellátásra ezzel a céggel. A szociális ellátással kapcsolatban 
katasztrófa helyzet lesz jövőre, erről hamarosan sajtótájékoztatót fog tartani. Azt látják, hogy 
a normatívák olyan mértékű csökkenése következik be, hogy csak itt a sásdi térségben kb. 500 
ember maradhat ellátatlanul, ugyanakkor az önkormányzatok számára előírt teljesítési 
kötelezettség az ellátás biztosítása. Ez egy nagyon súlyos ellentmondás. Az állam tudja, hogy 
kötelező a szociális ellátás biztosítása, azt is látja, hogy annyira megnyírták a normatívákat, 
hogy abból nem lehet finanszírozni. A házi gondozás esetében, ami Sásdon alapvető 
fontosságú szolgáltatás, a gondozó minimálbérét sem finanszírozzák meg, az egyéb 
költségekről nem is beszélve. Azt hallotta, hogy az állam ezt is szeretné átvenni az 
önkormányzatoktól, és meggyőződése, hogy onnantól drágább lesz ez a szolgáltatás. A 
szolgáltatás egységesebb lesz.  
Azért látja kritikusan a helyzetet, mert arra vonatkozóan, amit a Jegyző Úr elmondott, nagyon 
kevés az idő. A kistérségi társulásnál 6 hónapja dolgoznak azon, hogy kiutat keressenek arra, 
hogy a jogalkotó a feladatok ellátását valahogyan előírja és ezt meg tudják oldani. Jelenleg 
nem látnak kiutat, a finanszírozás tönkreteszi ezt a kérdést. A társulás munkaszervezetében 
nagyon kiváló képzettségű szakemberekkel rendelkeznek. A tudományos akadémia és az 
ESZA Kht. is számos programjukat országos mintaprojektnek minősített és példaként állította 
az ország többi települése, kistérsége elé. A kistérségi társulás mai napon tartott 
konferenciájára az ország számos pontjáról érkeztek érdeklődök, és kb. 150 fő vett rajta részt. 
Ez nem mondvacsinált konferencia, hanem amikor valaki olyan munkát végez, hogy arra más 
is érdemesnek tartsa, hogy ezt megvizsgálja, és hogy tanuljon belőle. Tehát mindenképpen 
rombolásnak tartja a jelenlegi helyzetet és egyértelműen politikai döntésnek, hogy a kistérségi 
társulások feladatait átveszik a megyék, de még senkit nem kerestek meg, hogy a 
területfejlesztési munkát hogyan fogják átvenni. A megyében erre jelenleg normatíva nincs, 
alacsonyabb a megyei önkormányzat költségvetése, mint egy kistelepülésé. Ez a folyamat 
tehát még vissza van, de nagyon szeretné, ha már ez is elindulna, de azt mindenféleképpen 
rombolásnak tartja, hogy a kistérségi társulásokat jogutód nélkül megszüntetik, a feladatokat 
pedig ráteszik a járási székhely település polgármesteri hivatalára, ahol szintén nincs rá forrás.  
Ez a munka a kistérségnél kiképzett emberekkel magas színvonalon folyt. Az LHH 
programban több mint 2 milliárd forint közvetítésében segédkeztek. Ott voltak a 
buszvásárlások, az iskolába a rengeteg eszközvásárlás, amit a pályázatok révén nyertek. 
Olyan feladatokat tudtak megoldani, amire eddig nem volt lehetőség és forrás. Úgy látja, hogy 
kiöntik a fürdővízzel a gyereket is! A kistérség és a hivatalok tudják, hogy a feladatot el kell 
végezni és azt is tudják, hogy Budapesten nem lehet kitalálni, hogy Sásdra milyen programot 
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kell megvalósítani az itt élők érdekében. Tanulmányokat tudnak írni, de ha ennyire 
centralizáltan történik az egyes programok, fejlesztések ellátása, akkor sokszor azt látják, 
hogy a feladat céljai a megvalósulás során elvesznek. Attól, hogy az a szándék, amit úgy 
éreznek, hogy az itt élőknek fontos és meg tudták valósítani, az a későbbiekben nem fog 
eljutni hozzájuk, ha tőlük 200 km-re hozzák meg a döntéseket. 
A térség foglalkoztatására vonatkozóan elmondta, hogy volt, hogy 70 fiatalt foglalkoztattak. 
Amikor az a célja az országnak, hogy megakadályozzák a kivándorlást, nagyon fontos volt 
számukra, hogy ez a szervezet nagyon sokuniós pályázatot tudott lehívni és megvalósítani, és 
ebben fiatalok dolgoztak, akik értelmét látták az itt végzett munkájuknak és úgy látták, hogy 
ez egy valós alternatíva a külföldi munkavállalással szemben. A későbbiekben nem tudja, ki 
fogja ezt a teamet egybetartani, mert központosítva nem lehet teamet összehozni, az 
decentralizált munka, a helyben élőknek kell kialakítani, megvalósítani az elképzeléseiket. 
Budapestről maximum direktrívát lehet kiadni, hogy mit csináljanak, eztán lejön egy 
projektmenedzser cég, az megcsinálja, a végén itt lesz a fejlesztés, szeretik, nem szeretik, 
kicsit savanyú, kicsit sárga, de az övék lesz! Azt látja, hogy a szakmai szempontok súlyosan 
fognak sérülni a későbbiekben. Az, hogy hogyan tudjál megvalósítani, hogy a kistérségi 
társulás illetve az önkormányzatok a feladatellátásukat a későbbiekben is, a kötelezőt a 
szociális intézmények tekintetében, nem tudja. Levélben fog az országgyűlési képviselőhöz és 
a szakminisztériumhoz fordulni, hogy a szociális ellátás területén mutassanak nekik 
támpontot. Ugyan is a szomszéd városuk, Komló ugyan ilyen formában működteti a szociális 
alapellátását mind a sásdi térség, ők is társulási fenntartásban működtetik.  Ők sem látják a 
jövőjüket, nem tudnak biztosat, viszont azt látják, hogy ellátatlan nem maradhat a feladat. Az 
önkormányzat mindenhol olyan nehéz anyagi problémákkal küzd, hogy önállóan nem tudja 
ezeket véghezvinni. A mostani finanszírozás egyértelműen kihúzza a szőnyeget az ellátás 
biztonsága alól. Senki sem kívánja megszüntetni ugyanakkor az ellátást, de mindenképpen fel 
kell rá hívni a kormányzat figyelmét, hogy ide csoportosítson át. Egy jellemző adat, 178 
statisztikai kistérség volt az országban, szinte dettó egyforma normatívákkal, évi 24 millió 
forintos normatívával, ha azt felszorozzák 200-al, nem éri el az évi 10 milliárd forintot 
országosan. Megtartottak országosan több ezer fiatalt, egy csomó embert tudtak foglalkoztatni 
a hátrányos és nem hátrányos helyzetű térségekben, főként azokban a kistérségekben, ahol 
nagyon alacsony volt a foglalkoztatottság, és nagyon magas volt az elvándorlás. Ezeknek a 
munkaszervezeteknek a segítségével óriási mennyiségű forrást, EU-s pénzt tudtak lehozni. 
Ezután is le kell majd hozni az EU-s pénzeket, amelyek az utóbbi két évben rendkívüli módon 
elapadtak. Ott vannak a források, csak nem voltak kiírva pályázatok. A következő lépés az 
lesz, hogy nem lesz aki kidolgozza ezeket szakmailag, aki megvalósítsa őket, mert az 
önkormányzatok a mostani racionalizálás után, - mert azt ki kell mondani, hogy a járási 
központok álláshelyeket hoztak el az önkormányzatoktól,- itt a sásdi járási hivatalban a 28 
álláshely úgy jött létre, hogy a környező polgármesteri hivatalokból elvonták a státusokat, ott 
kevesebben fognak dolgozni, és a még kevesebb ember nem fogja tudni ellátni a még több 
munkát. A 10 milliárd forintnak többszörösen is megisszák a levét. Ha a 28 emberhez még 
hozzáveszi a társulás munkaszervezetének a magját, 7 embert, akkor azt látja, hogy 35 
álláshelyet fog elveszíteni ez a térség, értelmiségi álláshelyet, akik mind az igazgatás, mind a 
területfejlesztés területén gyakorlott, tapasztalt emberek voltak. Nem fogjuk tudni 
visszaépíteni a térség azt a karakterét, az a lehetőségét, amit ezzel elveszít. Ugyan is ezek az 
emberek már 8 éve bedolgozták magukat a szakmába, ismerik a munkájukat, és csak ez volt a 
szakterületük és ez a pályázatok minőségén is látszott. Hiába jön oda bárki megírni a 
pályázatot, a szakmai munkát, azt mindig nekik kellett elvégezni, és ezt a munkaszervezet 
végezte. Hogy ezt utána ki fogja elvégezni, azt nem tudja, mert sajnos úgy látja, hogy jelenleg 
a munkaszervezetben dolgozók is munkát keresnek. Nyilván ebben megpróbálnak segíteni, itt 
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tartani őket a térségben, mert számukra ez is fontos, hogy azok a fiatalok, akik jelenleg itt 
dolgoznak, ne azt mondják, hogy akkor elmennek külföldre ők is.  
 
Az átalakulással kapcsolatban elmondta, hogy erre a társulásnak minimális pénze van, 
átmenetileg tehát mindenképpen az alapítókat is érintheti anyagilag, és itt kell elmondani, 
hogy gyakorlatilag minden település fizetésképtelen ebből a szempontból.  
Mindenkinek maximálisan ki van használva a banki hitelkerete, a bankok nem akarnak 
hitelezni az önkormányzatoknak. Ha a kormány nem módosítja a határidőt, január 1-el 
végkielégítést kell adni a munkavállalónak, ha átmegy a nonprofit Kft-hez, ha nem. Ez 
további anyagi kötelmek lehetőségét villantja fel számukra, csak ez mindjárt át fog fordulni 
jogi procedúrába, mert ha a munkavállaló az utolsó munkanapján nem kapja meg a 
járandóságát, ami törvényi kötelezettség, akkor azonnal munkaügyi bírósághoz fordulhatnak, 
aki meg is fogja ítélni ezeket a juttatásokat.  
Azt látja, hogy a kormányzat a társulások megszűnésének a következményeivel nincsenek 
tisztában, és úgy látja, hogy erre nagyon kevés a rendelkezésre álló idő és nincs rá energia a 
kormányzatnál, pedig nagyon fontos lenne ezt a kérdést nem csak jogilag, hanem pénzügyileg 
is rendezni. Bízik benne, hogy a költségvetés készítésekor a kormánypárti képviselők, akik 
közül szintén sokan polgármesterek és kistérségi társulási elnökök oda figyelnek erre.  
A sásdi kistérségi társulás a hátrányos helyzete ellenére egy jól prosperáló kistérség, hiszen 
tavaly 9 mFt.-ot jutatott a települések számára az oktatáshoz, ebből 3 mFt-ot Sásdra. Sok 
helyen örülnek, ha nullásan tudnak dolgozni kistérségi szinten. A sásdi kistérségnél az uniós 
pályázatok sokat segítettek a munkaszervezet finanszírozásában, és ezért tőketartalékot tudtak 
képezni, tehát nem csak szakmailag, hanem gazdaságilag is nagyon jól működik ez a 
szervezet.  
 
Dr. Barka Tamás irodavezető megköszönte az önkormányzat támogatását, mert azt 
tapasztalta, hogy ez igazi csapatmunka volt. Legyen szó pályázatról, finanszírozásról a 
kistérség polgármesterei mindig pozitívan álltak hozzá és segítették. Soha nem volt az kérdés, 
hogy jó dolgokra adtak be fejlesztési pályázatot. 
 
Mivel a beszámolóval kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd 
polgármester kérte, hogy aki az írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt 
beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
103/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselőtestülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv  
mellékleteként csatolt tájékoztatót a polgármesternek a Sásdi  
Többcélú Kistérségi Társulás működésével összefüggő  
tevékenységéről elfogadta,  

 
  Határidő.  azonnal  
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
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4./ Hegyháti Szociális Alapellátási Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások 
fenntartása 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  

  Dr. Barka Tamás irodavezető 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.  
 
Dr. Barka Tamás irodavezető elmondta, hogy ő soha nem fog olyan előterjesztést aláírni, 
hogy az állam átveszi a tüdőgondozást, de addig, amíg az OEP szerződés felmondására 
vonatkozó határidőket be nem tartják, és hogy azonnal szűnjön meg, és hogy az ellátottak, a 
betegek itt maradnak egyik napról a másikra, nyilván ő ezt nem fogja előterjeszteni. Ha a 
törvény erejénél fogva megszűnik, akkor is azt gondolja, hogy ő, mint szakember nem fog 
úgy elmenni, hogy meg nem próbálta átadni valakinek, vagy legalábbis elrendezni a 
munkavállalók és az ellátottak függőben lévő dolgait. Nagyon nehéz ebben az időszakban 
ezeket az előterjesztéseket elkészíteni. Ők számolnak, tudják azt is, hogy pld. mit jelentene az 
Sásdnak és a többi településnek, ha a házi segítségnyújtást maguknak kellene megszervezni, 
erre vonatkozóan már vannak adataik. A törvény egyértelműen leírja, hogy a házi 
segítségnyújtást 2000 fő felett, a családsegítést 3000 fő felett, és ebben Sásd mulasztásos 
jogszabálysértésben áll, az idősek nappali ellátása. Ezeket meg kell szervezni. Úgy gondolja, 
hogy a HSZAK fenntartására vonatkozó nonprofit társaság egy jó lehetőség, akkor is, ha az 
állam majd magához vonja ezeket a feladatokat, mert akkor egy működőképes struktúrát tud 
átvenni, és akire majd bízza az irányítást annak ez egy jó alap, hogy erre építsen. A HSZAK-
ot most ellenőrizte a Kormányhivatal, a családgondozói létszámnál még 4 főt kell pótolni, a 
házi segítségnyújtásban pedig még 6 főt kell pótolni. Kiképeztek 20 segédgondozót, ebből 10-
et továbbfoglalkoztattak. A házi segítségnyújtásra óriási igény van, havonta 310 ellátott 
gondoznak a térségben! Saját diszpécserközponttal rendelkező jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás van, és át tudnák venni a komlói diszpécserközpontot is. Szigetváron ilyen 
ellátás egyáltalán nincs, tehát úgy gondolja, hogy ez a nonprofit cég tudna terjeszkedni az 
ellátásban. Azonban munkaszervezet nélkül, ember nélkül, finanszírozás nélkül, mert csak a 
házi segítségnyújtás ágán mínusz 16 mFt-al kevesebb normatívát fog biztosítani az állam. 
Jelenleg 2,5 mFt-al kevesebb, de ezt pótolták. Csak a házi segítségnyújtás megszervezése 
térségi szinten 63 mFt-ba kerül, összesen a dolgozók bérjáruléka egy hónapban közel 5 mFt, 
amit 1,5 mFt. dologi kiadás mellett biztosítanak, szerinte nagyon hatékonyan.  
Azért mondta el mindezt, mert valóban úgy gondolja, hogy mindenki maximálisan bele tette a 
tudását, a munkáját, a támogatást mindig megvolt, és ezekről kell most dönteni. A törvény ezt 
előírja, de ezeket előterjeszteni, és ebben a polgármestereknek dönteni, úgy hogy még ott van 
a gyerekesély program, a munkáltatói jogok gyakorlása, stb., nagyon nehéz.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester a Tüdőgondozó Intézettel kapcsolatban megköszönte Dr. 
Barka Tamás irodavezető munkáját, mert két évvel ezelőtt együtt harcoltak azért, hogy a 
Tüdőgondozó továbbra is működjön Sásdon. Neki is nagyon nehéz a megszűnésről beszélni, 
mert naponta találkozik a betegekkel és a mai előjegyzési rendszerben ez nagyon nehéz. Arra 
kérte Pintér Gábor képviselőt, ha ez ügyben támogatást tud szerezni Tiffán Zsoltnál, akkor ezt 
tegye meg. Úgy gondolja, hogy ezt a Tüdőgondozót, amíg a gép működik, és ami tudomása 
szerint még 4 évig engedéllyel működik, addig működnie kell. Mindent meg kell tenni ezért. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy köszönetet szeretnek mondani Dr. Barka Tamás 
irodavezetőnek, mert ha helytállóak az információi, akkor a kistérségtől kapott 3,5 mFt.-ból 
tudták rendezni a pedagógusoknak a jubileumi jutalmakat, amit ő is megkapott.  
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Rabb Győzőné alpolgármester a házi segítségnyújtással kapcsolatban elmondta, hogy 
amikor annak idején még csak a Népjóléti bizottság tagja volt, és létrejöttek a kistérségek, 
nagyon örültek annak, hogy átvették ezt a feladatot, mert már akkor alig tudták működtetni 
ezt a rendszer, és most ismét visszakerülnek oda! Ez nagyon nehéz feladat lesz, és úgy 
gondolja, hogy kár ezek a jól működő dolgok megszűnnek.  
 
Hausmann Mária képviselő a támogató szolgálattal kapcsolatban elmondta, hogy 28 
társközség tartozik hozzájuk, és van összesen egy személyi támogató végzettségű ember. és 
egy fő végzett tavaly házi gondozóként. Egy sofőr van az egész szolgálatra, nagyon sokat 
dolgoznak és teljesen padlón vannak azóta, amióta megtudták, hogy a kistérség meg fog 
szűnni. Mi lesz azokkal az idős emberekkel, akik segítő nélkül még az utcára sem tudnak 
kimenni, nem tudnak elmenni orvoshoz? 
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban több kérdés nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, 
hogy aki határozati javaslatot elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
104/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Önkormányzat Képviselőtestülete szükségesnek tartja a Hegyháti 
Szociális Alapellátási Központ által biztosított szociális alapszolgáltatások 
fenntartását. A szociális alapszolgáltatásokat a Sásdi Többcélú Kistérségi 
Társulás a Sásd és Vidéke Vagyonkezelő és Intézményfenntartó Közhasznú 
Nonprofit Kft. fenntartásában látja el, melyhez a feladatellátáshoz szükséges - 
Sásd, Arad u. 1. 312 HRSZ – ingatlant jövőbeni működtetés céljából, 
határozatlan időre továbbra is térítésmentesen biztosítja. 

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
5./ Fogorvosi ellátásra szerződéskötés 
Előadó: Koszorus Tímea aljegyző 
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a jelenlegi helyettesítési rendszert a főorvos 
Asszony a jogszabályi változásokra hivatkozva már nem fogja tudni meghosszabbítani, 
mindig csak egy évre van működési engedélyük. Azt kérték, hogy próbáljanak más megoldást 
találni, és szerinte a legkézenfekvőbb az, hogy ha ezt a mostani két körzetet is összevonják,  
 
Dr. Simon Tibor fogorvos elmondta, hogy személyesen beszélt Dr. Albert Nóra tiszti 
főorvossal, aki neki teljesen más verziót mondott. Azt mondta, hogy nem ragaszkodik a 
körzet összevonáshoz, és nem ettől teszi függővé a működési engedély megadását, hanem ez a 
döntés az önkormányzat döntése lesz.  A tisztiorvost nem zavarja, ha így működik tovább az 
ellátás, ahogy eddig.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy lehet, hogy nem zavarja, csak éppen nem ad 
működési engedélyt! 
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Dr. Simon Tibor fogorvos elmondta, hogy neki ilyet nem mondott a tiszti főorvos.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy ebben az esetben a jövő évre is kérni fogják a 
helyettesítés engedélyezését.  
 
Dr. Simon Tibor fogorvos elmondta, hogy az önkormányzat tartozik is neki.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy igen, ez valóban így van, szeretnének is 
fizetni, várják, hogy megkapják az ÖNHIKI támogatást, csak sajnos még mindig nincs döntés.  
 
Dr. Simon Tibor fogorvos elmondta, hogy nyert egy 7,3 mFt-os pályázati támogatást, a 
kifizetés feltétel ez, hogy 10% önerőt fel tudjon mutatni, és ami hiányzik neki, mert az 
önkormányzat nem utalta át részére a szerződésben foglalt pénzt. A pályázati pénzből 
panoráma röntgen gépet kíván vásárolni a rendelőbe.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy mindent megtesznek azért, hogy a tartozást 
kifizessék, de jelenleg nulla forint a van a számlájukon. A 120 mFt-os folyószámla 
hitelkeretük is teljesen ki van használva. Nem szeretnék, ha 7 mFt-os kár érné, ezért mindent 
megtesznek, hogy a tartozást rendezzék, át fogják tekinteni a költségvetésüket, és még az idén 
rendezni fogják, de nem tud pontos határidőt mondani.  
 
Koszorus Tímea aljegyző elmondta, hogy a működtetéssel kapcsolatban döntés kell hozni a 
testületnek. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki egyetért azzal, hogy 2013. évtől a fogorvosi 
ellátás az idei évhez hasonlóan működjön, az kézfelemeléssel szavazzon: 
 
Sásd Város Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
105/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete a felmondás folytán megüresedett sásdi I. számú 
fogorvosi körzet működtetését, mint ellátási kötelezettséggel rendelkező helyi 
önkormányzat a 2013. évben is átveszi. Az önkormányzat működési engedélyt kér és 
tb-finanszírozási szerződést fenntartja úgy, hogy megállapodást köt a feladatok 
ideiglenes, 1 éven keresztül történő ellátására helyettesítés útján a II. körzet vállalkozó 
orvosával, dr. Simon Tibor fogorvossal. A helyettesítő orvos a tb-finanszírozás fejében 
a saját Sásd, Szent Imre út 23. szám alatti fogorvosi rendelőben látja el a rendelést heti 
15 órában. 
 
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
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6/ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két testületi ülés 
között történt fontosabb eseményekről 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a múltkori döntésüknek megfelelően az óvoda 
pályázata benyújtásra került 90 mFt. összegben. Ha meg tudják valósítani, akkor a megyében 
a legszebb, legkorszerűbb óvoda lesz. A tervek az óvodapedagógusok egyetértésével 
készültek. A hiánypótlások határidőben benyújtásra kerültek. Az épület hőszigetelést kap, 
csoportszobát alakítanak ki, stb.  
 
A Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság megtekintette a Fáy A. u. 38. szám alatti 
megüresedett önkormányzati bérlakást, amelyre bérlőkijelölési joguk van, a kijelölés 
folyamatban van, többen érdeklődnek a lakás iránt. Örül annak, hogy fiatal rendőrök Sásdon 
tervezik a letelepülésüket. A kijelölés most már nem határozatlan idejű, hanem 8 évre adják 
ki.  
 
A szintén Fáy A. u. 38. szám alatti üres önkormányzati lakás ügyében megkereste a 
potenciális vevőjelölt és közölte, hogy eláll vételi szándékától, mert úgy látja, hogy akkora 
mértékű az elvándorlás, hogy nem éri meg ingatlanba fektetni a pénzét. 
 
A kitüntetésre javasolt személyek október 20-án átvették a kitüntetéseket, nagyon 
meghatódtak, és úgy látja, hogy jól döntettek a kitüntetések odaítélésekor. E mellett 
ünnepélyesen átadásra került a Sásdi Honismereti Téka, amit a honismeret belakott, birtokol.  
Köszöni a honismereti szakkör vezetőjének és tagjainak a munkáját a múzeum 
berendezéséért. Köszöni a Városgazdálkodási Kft. vezetőjének és dolgozóinak munkáját is az 
épület felújítása kapcsán, ők is nagyon komoly munkát végeztek. A későbbiekben, ha a 
testület is egyetért vele, igazi civil centrummá tudnák fejleszteni ezt az épületet. Ezzel 
kapcsolatban már megkereste a Deautsch Klubot és a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
vezetőjét, Galambosné Wágner Évát, aki nem zárkózott el tőle, hogy oda átköltözzenek. 
Amennyiben a civil szervezetek meg tudnak egyezni, az önkormányzat is takarékoskodni 
tudna, mert akkor a falugazdász irodát a jelenlegi helyéről fel tudnák költöztetni a Rákóczi 
utca 41 alá, és nem kellene fűteni egy iroda miatt az egész épületet a Szent Imre utcában. 
Tavaly télen közel 2 mFt-ot költöttek ott a fűtésre, ezt meg lehetne takarítani. A honismereti 
téka épületében fával fűtenek, az sokkal olcsóbb, mint a szén.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ha kapnának egy helyiséget ahol a múzeum szobát is 
el tudják helyezni, akkor ez nagyon jó megoldásnak tűnik, át fogják gondolni.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az október 20-i rendezvényen ünnepelte a 
Vegyes-kar a 20. születésnapját. A Raabai testvértelepülés is itt járt és megtekintette az új 
épületet, és itt volt a Zetelaki kórus is Erdélyből és nagyon színvonalas műsort adott.  
Az egész napi program lebonyolításáért szeretne köszönetet mondani minden résztvevőnek és 
szervezőnek, aki ezen dolgozott, mert csak elismerést kaptak a vendégektől. Külön szeretne 
köszönetet mondani a városgazdálkodás, az ÁMK, a Honismereti szakkör dolgozóinak, 
vezetőinek, a kórus tagságának a vendégek elszállásolásáért, és Rabb Győzőné alpolgármester 
Asszonynak. Köszönetet mond továbbá a középiskola vezetőinek, dolgozóinak az állófogadás 
lebonyolításáért.  
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Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy külön szeretné kiemelni Rabb Győzőné 
alpolgármester Asszony tevékenységét, a kórus és a Deautsch klub tagsága nevében is, mert 
nagyon flottul, zökkenőmentesen ment minden, kiemelkedő munkát végzett.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ünnepélyes keretek között aláírásra került a 
járási hivatal kialakításáról szóló megállapodás. Köszöni a képviselőtestületnek, hogy a 
távollétében meghozták az ezzel kapcsolatos fontos döntést. Az aláírásra a Baranya Megyei 
Kormányhivatal dísztermében került sor. Ez nagyon fontos dolog volt, a város ezért nagyon 
sokat dolgozott, és ebben is köszöni még egyszer mindenkinek a munkáját. A városnak sokat 
jelent az, hogy a régi funkciójában, a régi rangjában sikerült megtartani az eredeti szándéktól 
eltérően.  
 
A közmunkaprogrammal kapcsolatban elmondta, hogy a sásdi önkormányzat jelezte, hogy a 
közmunkák közül a mezőgazdasági közmunkaprogramban is szeretne indulni, és szintén 
jelezték a szándékot az építőipari és a téli közmunkaprogramra is. Erre azért is szükség van, 
hogy azoknak a családoknak, akik nehéz helyzetben vannak, legalább ezt a 47.000 Ft-os 
lelhetőséget biztosítani tudják. Azt még mindig sérelmezi, hogy a kötelező feladatok 
ellátására nincs közmunkaprogram, csak esetileg egy-egy hónapra. Nagyon nagy gondokkal 
küzd az ÁMK a foglalkoztatottság terén. Többször megkereste a gazdasági igazgató ez 
ügyben, és megkeresték a szakácsok is, hogy mennek el a szakácsnők, nem lesz, aki főzzön! 
 
Az intézmény átadás-átvétellel kapcsolatosan elmondta, hogy a Belügyminisztériumban jártak 
egy konferencián, ahol a téma a közfoglalkoztatás és az oktatási intézmények átadás-
átvételének előkészítése volt, illetve a jövő évi költségvetés és az önkormányzatok 
adósságának átvállalása. Mindegyik kérdéskörben kérdéseket tett fel az előadókhoz. Az 
adósságátvállalással kapcsolatban annyit már tudnak, hogy ez a gátja az ÖNHIKI 
támogatásnak. Javaslatot tett, és írásban is meg fogja ezt tenni a Belügyminisztérium számára, 
ugyan is a településgazdálkodási feladatokra az eddigi jogszabályi javaslat alapján a 2011-es 
normatívát kapják a települések.  Ez mind nagyon szép, viszont Sásdon 2011-ben a 
karbantartóikat negyed évig nem foglalkoztatták, a városgazdálkodásnak egy forintot sem 
adtak, mert egyszeri bevételből, amit a Gropius Zrt-től kapott eltartotta magát. Ezt el is 
mondta ott az illetékesnek, aki ezt mondta, hogy egy minimális eltérés lehet a normatívától, 
de ugyanakkor van egy 80 milliárdos tartalék, úgy hogy várja a javaslatokat. A harkányi 
jegyző köszönetet mondott neki ezért a kérdésért, mert ugyan evvel a problémával küzd 
Harkány is. Ha valaki tudja előtte 2 évvel, hogy oda kell költségelni, mert az lesz a bázis év, 
ezt előre közölni kell, hogy bázis év lesz, mert így önhibájukon kívül nem tudnak jövőre 
településgazdálkodást folytatni. Ide minden pénz kevés, idén még virágosításra sem tudtak 
költeni, közfoglalkoztatásból a településgazdálkodás feladatait megoldani nem lehet, ez 
látszik. Ugyan ez igaz a temetőgazdálkodásra is, amit Sásd közfoglalkoztatásban old meg, 
mert nincs a városnak pénze. Ezen felül egy forintot sem tudnak ráfordítani, úgy hogy itt is 
változtatást kell a jogszabályon tenni, mert a temetőgazdálkodás kötelező feladat minden 
önkormányzat számára. Ez a bejelentés több önkormányzatot hidegzuhanyként ért, mert 
akinek nem volt pénze finanszírozni és pályázati forrást hozott be rá, illetve a 
városgazdálkodásra céget alapított, az most gondban van, mert normatív szinten, mivel 
feladatfinanszírozás van, erre gondolni kell. A megnyugtató az, hogy azért van a 80 milliárdos 
tartalék, mert nem gondolhattak mindenre a költségvetés tervezésekor, és a kivételes eseteket 
tudják kezelni. Fontosnak érzi, hogy ezt jelezte, mert így tudják a problémájukat, amit 
levélben is le fog írni.  
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Az oktatási intézményekkel kapcsolatban sok kérdése volt. Először is egy bírálatot 
fogalmazott meg. A prezentáció során elmondta, hogy azért nem indult még meg az oktatási 
intézmények átadás-átvételi eljárásának az előkészítése, mert ez egy annyira széleskörű és 
bonyolult feladat lesz, hogy egyeztetni kellett rengeteg társminisztériummal és az érintett 
felekkel. Elmondta, hogy ezt a magyarázatot elfogadhatatlannak, a késedelmet 
megmagyarázhatatlannak tartja ezen a szinten!  Megkérdezte, hogy mikor kezdődik meg az 
átadás-átvétel előkészítése? Az önkormányzatnak ezzel rengeteg feladata lesz, szabályokat 
kell tudni a létszámokra vonatkozóan. Állítólag az átadás-átvételnél fontos dolog lesz a 2012. 
december 31-i létszám, ez lesz a bázis. Viszont a működtetést és a fenntartást kettéválasztják. 
A fenntartás alatt értik a szakmai bérek kifizetését, a működtetés alatt pedig a technikai, tárgyi 
feltételek biztosításának a finanszírozását, azaz a takarítás, konyha, ottani gazdálkodás, 
utcasöprés, udvartakarítás, szemétszállítás, közüzemi szolgáltatások, fűtés, világítás, főzés. Az 
önkormányzat elkészítette az erre vonatkozó elképzelését, mert el kellett küldeni a 
minisztériumnak. Kimutatták, hogy az önkormányzatnak csak az intézmények fenntartásából 
és működéséből mint egy 100 millió forintot meghaladó hiánya származik, az elmaradt 
kistérségi normatíva ezt további 80 mFt-al növeli, és a települési önkormányzatok, akik 
szintén hozzájárultak az intézmény fenntartásához, egytől-egyig úgy nyilatkoznak, hogy nem 
tudnak hozzájárulni. Ez alapján a közel 200 mFt-ot is meghaladhatja az intézmény működési 
hiánya, amit az önkormányzat saját forrásból biztosítani nem tud, tehát a működtetést nem 
tudják megoldani és vállalni.  
Az ÁMK konyhával kapcsolatban is kérdést tett fel. Az óvodák itt maradnak fenntartásilag, 
viszont az  ÁMK-val kapcsolatban az EU-s pályázat miatt törvényi kötelezettségeik vannak, 
hogy fenntartási időben egyben kell tartani őket. Erre vonatkozóan is lesznek jogszabályok, 
amelyek még nem születtek meg.  
A „mikorra” vonatkozóan azt mondták, hogy 18 napon belül meg fogja keresni a járási 
tankerület vezetője, és ő fogja megkapni azokat az útmutatásokat, ami alapján az átadás-
átvételi eljárás lebonyolódik. Bemutatkozott a hivatalban a járási tankerület vezetője, 
Kocsisné Walter Ilona személyében, ez első megbeszélést le is folytatták. Itt elmondta, hogy 
az első feladat számára, hogy egy helyet kell neki találni. Elmondta, hogy az általános 
iskolában erre van alkalmas hely, de a tankerület vezető elmondta, hogy a megyei vezetők 
állásfoglalása az, hogy nem szeretnék, ha a székhely település iskolájában lenne ez kialakítva, 
mert ez a többi település felé nem lenne pártatlan. Két lehetőséget tudott felvázolni, mivel a 
városházán hely már nincsen, a Szent Imre utca 14. szám alatti irodaház, ami majd kiürül, 
illetve Kocsisné Walter Ilona kérte, hogy megnézhesse a Kistérségi társulás irodáját. 
Ezért az önkormányzatok pénzt kérhetnek, mert nem kötelesek térítés nélkül átadni, de ez 
majd a későbbi megállapodás tárgya lesz, ha a működésre pénzt kell adni, akkor erre is lehet 
majd pénzt kérni. Amint újabb információ lesz, a tankerület vezető tájékoztatni fogja erről 
képviselőtestületet. A pedagógusok és a gyerekek érdekében a lehető leg zökkenő- 
mentesebben kell lebonyolítani ezt a folyamatot. A tankerületi igazgató tud róla, hogy 
problémák lesznek, tud róla, hogy racionalizálni kell, látja ez előtte álló feladatok sokaságát, 
és bízik benne, hogy a testület együttműködő lesz, és ő is ugyan ezt kéri a testülettől. A 
pedagógusok és az iskola érdekeit kell maximálisan szem előtt tartani.  
 
Megkezdték az ivóvíz pályázat megvalósítását, elkészült a közbeszerzési meghívás, 
megtörtént ezzel kapcsolatban két szakmai egyeztetés. Az EU önerő alap pályázatuk nyert, a 8 
mFt. előleg már a számlájukon van, de ezt csak erre használhatják fel.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző kérte a képviselőtestület tagjait, hogy úgy kalkulálják az idejüket, 
hogy bármikor előfordulhat, hogy rendkívüli testületi ülést kell tartani.  
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A járási hivatallal kapcsolatban elmondta, hogy Tollár Mónika úgy nyilatkozott, hogy nem 
kíván átmenni a járási hivatalhoz, továbbra is az önkormányzatnál kíván maradni január 1-től, 
és így üres álláshelyként fogják ezt a helyet átadni.  
 
Megkezdődött a járási hivatallal összefüggő, a működtetési költségekre vonatkozó 
megállapodás előkészítése. A törvény értelmében január 31-ig ezt a megállapodást meg kell 
kötni. Elviekben megállapodtak már, hogy m2 arányosan fogják az épület működtetésének a 
költségeit viselni. A járási hivatal vezetőjének lesz költségvetési kerete, amivel gazdálkodhat.  
 
A hivatalvezető személye már ismert, kinevezés még nincs, állítólag december elején kapják 
meg a megbízást.  
 
A közös hivatalok létrehozása az a téma, ami miatt lehet, hogy rendkívüli ülést kell majd 
tartani. A parlament előtt van egy olyan önkormányzati törvénymódosító javaslat, ami ezzel 
kapcsolatban az átmeneti szabályokat tartalmazza. Ahogy a törvény megjelenik, meg van a 
jogalapjuk ahhoz, hogy tárgyaljanak a csatlakozásra váró településekkel. Mindenki tudja, 
hogy a jelenlegi 6 településük már határozatban jelezte, hogy jönne, és Gödre is valószínű, 
hogy jönni fog. Azt tudni kell, hogy sem Gödrét, sem Baranyaszentgyörgyöt nem kötelesek 
fogadni, azonban van egy elvi döntésük arról, hogy Sásd mindenkit fogadni fog, aki jönni 
szeretne. A feltételeket, általános elveket még ki kell munkálni, amit először Sásdnak kell 
megvitatni. A Polgármester Úrral együtt úgy gondolják, hogy ugyan az a felállás maradjon, 
ami eddig is volt, és a törvény erre lehetőséget ad, hogy Sásd városvezető szerepe továbbra is 
megmaradjon. Itt a jegyző munkáltatói jogáról, a közös önkormányzati hivatal 
költségvetésének elfogadásáról és a létszám meghatározásról van szó, ez továbbra is Sásd 
kizárólagos joga legyen. Amit Sásdnak biztosítani kell, az, hogy a feladatot ellássák, és, hogy 
Gödre ne érezze magát mostohagyereknek. Úgy gondolják, hogy Gödrében egy kirendeltséget 
egy fő állással meg lehetne oldani. Az is megvan már, hogy a megállapodásnak mit kell 
tartalmaznia, és ez érdekes lesz, mert ebbe kell a létszámot úgy betenni, hogy nem ismerik a 
finanszírozási keretet. Abban sem egészen biztos már, hogy január 1-el fel lehet állítani ezt a 
társulást, ez lehet, hogy február 1. lesz. A törvény alapján legkésőbb március 1-ig kell felállni 
a közös hivataloknak. Február elején már tudják a költségvetés, tudják a létszámot, és a 
törvény fogja megmondani, hogy hány embert ismer itt el, és mennyire ad pénzt, tehát 
nincsenek döntéshelyzetben.  
 
Ami nagyon fontos és sürgető lesz a testületnek, az a köznevelési intézmények átadása-
átvétele, ez sürgősebb és fontosabb, mint a hivatal. A törvény javaslat a parlament előtt van 
sürgősséggel ezzel kapcsolatban. A törvény hatálybalépésétől számított 10 napon belül a 
döntéseket meg kell hozni. A testület már meghozta azt a döntését, hogy át kívánja adni a 
köznevelési intézmény fenntartását, működtetését az államnak. Igen ám, de ezek az 
intézmények a Zeneiskola, általános iskola, középiskola, az ÁMK viszont nem erről szól! 
Éppen ezért a törvénytervezet azt mondja, hogy ha megbontható és nincs egyéb akadálya, 
akkor csak ezeket az intézményeket, feladatokat viszi el, a többi itt marad. Az óvoda, a 
Művelődési központ és könyvtár, a gyermek és szociális étkeztetés, a konyha az itt marad az 
önkormányzatnál. Továbbiakban egy átalakított társulási formában működtetik közösen, Az 
még vita tárgya, hogy kell-e továbbra is ÁMK-t fenntartani ilyen szűkített tartalommal.   
Az is benne van a törvényben, hogy ott, ahol EU-s pályázatokkal megvalósult projekteket 
érint az átszervezés, abban az esetben csak akkor lehet szétszedni az ÁMK-t, hogy ha a 
közreműködő szervezet úgy nyilatkozik, hogy ez visszafizetési kötelezettséggel nem jár!  
Holnap a közreműködő szervezetnek, a VÁTI-nak levelet fognak írni, hogy nyilatkozzon, 
hogy érinti-e a szerződési kötelezettségüket vagy nem. Amennyiben fennáll a visszafizetési 
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kötelezettség, ami nyilván az államra száll át, akkor nem szedheti szét az ÁMK-t, onnantól 
viszi az állam az egészet, tokkal-vonóval, és a törvényjavaslat szerint vissza fog szerződni az 
önkormányzat felé az oktatási intézményfenntartó központ nevében a tankerületi igazgató a 
közös finanszírozást illetően. Az önkormányzat fogja megkapni az óvodára, bölcsődére és a 
művelődési központra a feladatfinanszírozási támogatást, az önkormányzat fogja átadni, és 
majd eldöntik, hogy kér-e még hozzá pénzt, mert kérhet! Ennek ebben az évben még meg kell 
történnie. Hihetetlen szoros a határidő, nem tudja, hogy fogják ezt megcsinálni, sok az ünnep, 
kevés a munkanap. A törvényjavaslat 2. sz. melléklete tartalmazza azt a megállapodást, amit 
meg kell kötni. Rengeteg adatot kérnek intézményenként, de amikor lejelentették a testület 
döntését, már elektronikus úton rengeteg adatlapot adtak, amit már kitöltöttek.  
 
A dolgozókkal kapcsolatban elmondta, hogy törvényjavaslat szerint valamennyi dolgozót át 
fognak venni, a könyvelőket is, háttérdolgozókat is, ha meg van a képzettségük. Hogy utána 
mi lesz a sorsuk, az egy másik történet. A köznevelési törvénynek azért vannak pozitívumai 
is!  A köznevelési törvény alapján az óvodát már megnézték, hogy a feladatfinanszírozás 
értelmében hány embernek kell dolgozni az óvodába, és kiderült, hogy hihetetlen mértékű 
létszámfejlesztés kell január 1-től. Ha ez a feladatfinanszírozásban is így köszön vissza, akkor 
ez sikertörténet lesz az óvodánál. Az iskolánál hasonló lesz a helyzet. Lesz, ahol leépítés lesz, 
mert annyi a gyereklétszám amennyi és olyan a csoport amilyen, de összességében a kisegítő, 
technikai dolgozók esetében nincs pardon. Nincs ilyen, hogy egy takarítónő van, mert leírják, 
hogy hány takarítónő kell létszámarányosan. Kell-e asszisztens, akik elmentek, lehet, hogy 
vissza kell őket csábítani.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy azt azért elmondták nekik, hogy örüljenek 
neki, hogy ez van a tervezetben, de egyelőre ne vegyek fel egy dolgozót sem, mert ez még 
változhat, és több nem lesz, csak kevesebb.  Meg kell várni, amíg kiforrja magát a jogszabály, 
decemberben megszületik a költségvetés.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy az azért sajnálatos, hogy kinevezett tankerületi 
vezető évek óta perben áll az önkormányzattal, illetve az ÁMK-val, az elmaradt pénze. 
Nagyon szomorú, hogy többszöri kérése, telefonbeszélgetése ellenére nincs jelen az ÁMK 
igazgatója, mert nagyon sok kérdése lenne vele kapcsolatban. Annál is inkább, mert legutóbb, 
amikor meghívták, akkor csak a Pénzügyi bizottsági ülésen vett részt, a testületi ülésen már 
nem és nem tudtak kérdéseket feltenni.  
Sajnálatos módon még mindig van 500 eFt. amit tudomása szerint nyerni fog a volt igazgató, 
a tárgyalás most lesz 21-én. Ezt a bérkülönbséget már megítélték a számára. Az egyik dolog 
már értelmetlenné tenné a tárgyalást, mert szerencsére megkapta a MÁK-tól a 
közalkalmazotti státusz megerősítését, mert egy éven keresztül igazgató Asszony nem tudta 
ezt elintézni, bizonyos fékek működtek a MÁK-nál, amik most valami miatt megenyhültek és 
most hirtelen megkapta ezt a papírját, ami szükséges volt ahhoz, hogy elvállalhassa a 
tankerületi igazgató pozíciót. Most olyan problémával küszködik, mivel hiányzott ez az egy 
éve, éppen most kapta volna meg a 30 éves jubileumi jutalmát, és ezt most nem tudja 
megkapni, és azt sem tudja, hogy e miatt most hova forduljon. Elképzelhető, hogy az ÁMK 
igazgatóval polgári perre fognak menni e miatt. Azt kérni a testülettől, illetve az 
önkormányzattól, hogy ha már ilyen viszonyba kerültek a tankerületi igazgató Asszonnyal, 
akkor tegyék ezt az egész tárgyalást okafogyottá, és próbálják meg a pénzügyi követeléseit 
kielégíteni.  
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy az igazgató Asszony így is-úgy is megkapja 
ezt a pénzt, mert bíróság megítéli neki. Tudja, hogy ki kell fizetni a kötelezettséget, de 
jelenleg nincs pénzük, ezt a képviselő Úr is tudja.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy igen, ezzel tisztában van, de ha megkapná az 
összeget, akkor a kamatot már nem kellene megfizetni, ellentétben a bírósági ítélettel.  
Mindenképpen súrlódásmentesen, új lapot kezdve kell együttműködniük, ez mindkettőjük 
érdeke.  
 
Elmondta, hogy ismét fennáll egy pénzügyi követelés a sásdi tantestület részéről, melyet 
írásban fogalmaztak meg a képviselőtestület felé, és őt kérték fel, hogy ez ismertesse. Leírták, 
hogy az elmúlt években kötelezően elrendelt túlórák, helyettesítések valamint a minőségi 
bérpótlékok nem kerültek kifizetésre. Azt kérik, hogy nevezzenek meg egy ebben kompetens 
személyt, aki felelősséggel tájékoztatja a tantestületet a kifizetésekről. Ezúton tisztelettel 
meghívják a Polgármester Urat, Jegyző Urat, a Pénzügyi irodavezető Urat és a 
képviselőtestület tagjait, valamint Kengyel Zsuzsanna ÁMK igazgatót és Nagy Róbert 
igazgató helyettest a 2012. november 19-én tartandó rendkívüli tantestületi értekezletre, mert 
szeretnék, hogy ha járandóságaikat nem jogi úton kellene kiharcolni, A levelet a tantestület 
minden tagja aláírta.  
Elmondta, hogy személy szerint őfelé most nincs elmaradása az ÁMK-nak, megkapta a 
jubileumi jutalmát, amit még egyszer köszön Dr. Barka Tamás irodavezetőnek, akinek nagy 
része volt benne.  
A tantestület azért is fogalmazta meg ezt a kérést, mert hamar itt lesz január 1, és utána nem 
látják biztosítottnak ezeknek a jogos pénzeknek a kifizetését. A kollégák felé ő elmondta, 
hogy próbáljanak egy kis türelemmel lenni, várják az ÖNHIKI támogatást.  
Szeretné, hogy ha a tantestületi ülésen részt vennének és megnyugtatnák a pedagógusokat, 
annál is inkább, mivel tudomása szerint a minőségi bérpótlékot és a jubileumi jutalmat is 
törvénytele másra költeni, de ez sajnos megtörtént, másra lettek költve ezek a pénzek, ezek 
lejöttek az államtól és nem kapták meg a pedagógusok.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezek a pénzek nem jöttek le, ezek nem célzott 
támogatások, ezt a fenntartónak az általános bevételeiből kellene finanszíroznia. Ha csak az a 
pénz lenne, ami lejön, akkor a pedagógusok havonta a fizetésük 60%át kapták volna a 
bérüknek. Még mindig ott tartanak, hogy a konyha tartja el az ÁMK-t, és ezért van a konyhán 
43 mFt. mínusz. Amit az állam finanszíroz, az a pedagógusok bérének a 60%-ra elég.  
Pillanatnyilag az van, hogy a sásdi vállalkozók hiteleznek arra, hogy a sásdi pedagógusok a 
bérüket megkapják, és ezért a sásdi vállalkozóknak tartoznak, a pedagógusok viszont 
megkapták a bérüket!  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy tudomása szerint az állam a pénzintézetek felé 
fennálló tartozásokat fogja kiegyenlíteni, a többit azt nem.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy tájékozódni fog az ÁMK igazgatótól, 
gazdasági vezetőtől és a pedagógusoktól is, mert nem tudja pontosan mi az az „évek alatt 
felhalmozott, kötelezően elrendelt túlóra”.A minőségi bérpótlékot tudomása szerint rendezték,  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy minőségi bérpótlékot az óvodában tudomása szerint 
havonta kifizetik. A zeneiskolában hasonló módon havonta kifizetik. Az általános iskolában a 
2011-2012-es tanévben és idén a mai napig egy fillért sem kaptak. Hogy ez most hova tűnt és 
még néhány dologra szeretnének választ kapni, 
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Pál Csaba képviselő elmondta, ezt nem érti, mi az, hogy az egyik megkapja a másik nem?  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy a minőségi bérpótlék az nem 
normatíva, az nem jön. Erre egy keretet kell biztosítani, ami 5.250 Ft/fő havonta. Minden 
intézménynek van erre egy saját szabályzata, amiben leszabályozza, hogy ezt a pénzt hogyan 
osztja ki. Lehet úgy, mint az óvoda, és a zeneiskola, hogy havonta kifizeti. Az általános 
iskolában azonban, és ezt még anno Kocsisné Walter Ilona akkori igazgató vezette be, úgy 
csinálja, hogy nem ad mindenkinek, ezt a keretet fenntartja, és ebből év közben jutalmazást 
ad, általában évente két alkalommal. Ezt a pénzt tehát nem kötelező havonta elkölteni, ez egy 
keretet, és az adott évben kell elkölteni, december 31-ig. Tavaly vállalta a testület, hogy 
ezeket a pénzeket nem osztja ki, ez volt az egyik júliusi intézkedés, hanem majd az idén 
bepótolja.  Ha jól tudja, ezt be is pótolták, kifizették a tavalyit.  
 
Nagy Róbert ÁMK gazdaság igazgatóhelyettes elmondta, hogy összeültek az 
intézményvezetőkkel és az igazgatóval, ahol a Zeneiskola úgy döntött, mivel ez elég kis 
összeg, nem érdemes tartogatni, havonta kifizeti differenciáltan.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető elmondta, hogy az iskolában, mivel nagy a 
pedagógus létszám, már akkora keret képződik, amit érdemes összegyűjteni.  
 
Székely Szilárd polgármester az kérte az ÁMK gazdasági igazgatóhelyettestől, hogy 
készítsenek neki egy listát a felsorolt kérdésekre, amiből kiderül, hogy mi lett kifizetve, és 
hogy válaszolni tudjon ezekre a kérdésekre.  
 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető Pintér Gábor képviselőnek elmondta, hogy a sásdi 
Többcélú kistérségi társulásnak semmi köze ahhoz, hogy a képviselő Úr megkapta a jubileumi 
jutalmát. Amiről Dr. Barka Tamás irodavezető Úr beszélt, az tavaly év végén történt, amikor 
is annyi pénzmaradványa volt a társulásnak, ezt szétosztották a tagönkormányzatok között. 
Ezen felül minden hónapban van normatíva átadási kötelezettségük.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kistérség valóban sokszor segített, de ebben 
a konkrét esetben nincs erről szó. A társulás akkor tudna valóban sokat segíteni a 
pedagógusoknak, hogy ha az iskola kistérségi általános iskola lenne, és évente 16 millió 
forinttal több normatívához jutna.  
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Ezt annak idején Zima István polgármester kollégája fejére olvasta, aki politikai okokból állt 
ki mellette, hogy a kistérség ne vegye át a sásdi iskolát. Ha ezt annak idején meg tudták volna 
tenni, akkor most nem kellene bérpótlékon és számlákon vitatkozni.  
Elmondta, hogy néhány fogalmat is szeretne tisztázni, mint például a túlóra, a kötelezően 
elrendelt túlóra, mi az, amit térítésmentesen csinálnak és mi az, ami követelés tárgyát képezi, 
amit a munkatörvénykönyve vagy a közalkalmazotti törvény szerint ki kell fizetniük. Ezekre 
várja a választ.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy pár napja kért az Igazgató Asszonytól egy kimutatást 
képviselőként, hogy a tavalyi évtől a mai napig kinek mennyi túlórája volt, és abból mennyi 
lett kifizetve. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ezt csak összesítve adhatja ki az Igazgató 
Asszony, névre szólóan nem, mert az személyiségi jogot sért. Ezt még a testületnek is csak 
zárt ülés keretében mondhatná el. Csak úgy ezt nem nézheti meg egy képviselő sem, mert az a 
személyes adattal való visszaélésnek minősül, ha az érintett tudta nélkül kiszolgáltatják, hogy 
ki, mennyit túlórázott, csak összesítve nyilvános ez az adat.  
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy ő ezt megérti, csak az a probléma, hogy egyesek 
megkapták ezt a pénzt, „plebs” pedig nem kapta meg.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, azt megkérdezheti az igazgatótól, hogy 
összességében mennyi a túlóratartozás, és abból mennyi idei, ezek mind racionális dolgok, 
amik kötelezettségként felléphetnek, mert ezek beleszámítanak a szállítói állományukba.   
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta Pintér Gábor képviselőnek a tantestület által írt levélre 
utalva, amelyben azt kérték, hogy legyenek jelen az ülésen, hogy a polgármesteri hivatal nem 
úgy működik, hogy ma kitalálnak valamit és akkor másnap általános ülést tartanak. Az hivatal 
feladatait jogszabályok és törvények határozzák meg, és itt is van egy törvényes rend. A 
jegyző a testület alkalmazottja, semmi köze nincs az általános iskola működtetéséhez, és 
Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőnek szintén nincs, nem lehet ott ezen az ülésen. Ezt 
levélben közölni is fogja. Egy szerv jogosult ebben a kérdésben eljárni az igazgatóan felül, ez 
pedig a TOT tanács, aminek a vezetője Székely Szilárd polgármester. Ha ő elmegy, akkor a 
TOT tanács elnökeként, mint irányító, fenntartó szerv vezetője jogosult, és ha úgy érzi köteles 
is ott lenni. Fentieken kívül a polgármesteri hivatal a TOT tanács működésében semmilyen 
szinten nem működik közre, hanem az ÁMK biztosítja az adminisztratív faladatokat is, ő 
küldi ki a meghívót, írja a jegyzőkönyvet, mivel önálló költségvetési szerv. Ezen az ülésen 
tehát nem vehetnek részt, mert az már hatáskör elvonás lenne.  
 
Pintér Gábor képviselő megköszönte és tudomásul vette a jegyző által elmondottakat. 
 
Pál Csaba képviselő elmondta, hogy annyit azért meg kell tenni, hogy a konkrét kérdésekre 
választ lehessen adni.  
 
Rabb Győzőné alpolgármester az október 20-i rendezvénnyel kapcsolatban elmondta, hogy 
nagyon szép lett az emeleti terem, és úgy gondolja, hogy ki is lehet majd használni.  
A raabai vendégek vasárnap a Városházát is megtekintették és nagyon tetszett nekik. 
Jövőre lejár a raabaiakkal kötött 5 éves együttműködés és a képviselőtestületet jövőre 
meghívták Raaba-ba, hogy ezt a megállapodást meghosszabbítsák.  
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Az utazás június közepén várható, és Pintér Gábort és zenekarát is meghívták, mert az ottani 
kórus akkor ünnepli a 20. évfordulóját, és azt kérték, hogy esti bálon ők játszanak.  
Az újtemetővel kapcsolatban elmondta, hogy sajnos amilyen a városban a halálozási 
statisztika, nagyon hamar meg fog telni. Úgy gondolja, hogy a jövő év elején el kell kezdeni a 
bővítést.  
 
Amint láthatják, a Gyógyszertár épületét és környezetét teljesen felújítják, a gyógyszerésznek 
az a kérése, hogy az épület előtt és bejáratánál lévő nagy tuják kivágását engedélyezzék, hogy 
egy másfajta parkosítást tudjanak csinálni. Ezek a tuják már annyira benőtték az épületet, 
hogy sok vidéki ezért nem találja a gyógyszertárat. Ezt majd írásban is kérni fogja.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a Hősök terén lévő régi temető kinek a 
tulajdona? Sajnos úgy néz ki a temető, mint egy szemétlerakó.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az a temető a római katolikus egyházé, össze kell 
hívni az egyházközségi elöljárókat, hogy intézkedjenek. 
 
Rabb Győzőné képviselő elmondta, hogy a felmerült egy igény arra, hogy a képviselőtestület 
és az egyházközség, az új plébános üljenek le egy beszélgetésre, és akkor ezt a mindig 
visszatérő temető problémát is meg lehet beszélni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a régi temető problémája azért is bosszantó, mert az 
évi 4000 Ft. pár bért azt be tudják szedni. Ahhoz, hogy megcsinálja a saját birtokán lévő 
dolgokat, hogy társadalmi munkát szervezzen a tagságból, azt már nem teszi meg! Ez a 
település szégyene, ami itt van a városközpontban, és nem az önkormányzat felelős érte.  
 
Székely Szilárd polgármester szerint kb. akkora joguk van a párbér sorsába beleszólni, mint 
az adóznak abba, hogy mire használják a pénzét, illetve megfogalmazni ezzel kapcsolatban az 
elvárásait. 
 
20. óra 45-kor Hausmann Mária képviselő elhagyta az ülést. 
 
Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a Hallowen partin sajnos lopások történtek, 
pénztárcák tűntek el. Sajnos általános iskolások között is vannak, akik most már köztörvényes 
bűnözőkké váltak, betörtek a zöldségboltba és több helyre. Valamit tenni kell, mert egyre több 
az ilyen eset a városban. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a Rendőrség kérte, hogy lehetőség szerint egy 
hatékony és olcsó kamararendszert építsenek ki a városba. Nem kerül vagyonokba, nem 
milliós nagyságrendben kell gondolkodni, de ezt valóban meg kellene valósítani. Tárgyalt a 
parancsnok Úrral, aki ezt kérte, mert van egy kimondottan fiatal bűn9ző csoport, akik nem 
rettennek meg semmitől, sem a rendőri fenyegetéstől, sem a kihallgatástól, pontosan tisztában 
vannak a jogaikkal. A bizonyhatósággal nagyon sokat tudnának ezen segíteni, ezért lenne 
szükség a kamerarendszerre.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a hörnyéki busszal kapcsolatban történt-e 
valami? 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy nem történt semmi, nem értek még oda, és 
attól tart, hogy decemberig nem is fognak odáig eljutni, annyi fontos dolog van jelenleg. 
Szinte naponta járnak értekezletekre vagy Pécsre, vagy Budapestre, rengeteg egyeztetést kell 
végrehajtani, és az eddig zajló folyamatok még fel fognak pörögni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy holnap jön Dr. Halmos Péter ügyvéd, aki már 
tájékoztatta arról, hogy elvesztettek egy pert a Pécsi Vízművel a felszámolási eljárás 
kezdeményezése ügyében. A Cégbíróság úgy ítélte meg, hogy nem magalapozott a kerestük 
és azért nem, mert nem vált lejárttá az a tartozás. Most Dr. Halmos Péter és a bíróság nem ért 
egyet, de ők azt fogják tenni, amit a bíróság leírt. Az ügy nincs elveszve, a bíró az 
indoklásban leírta, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy ez megváltozzon. Nem kell számlát 
kibocsátani, de bizonyos eljárási cselekményeket meg kell valósítani. Az ügyvédnek nem 
engedték, hogy fellebbezzen, hanem most leálltak, átbeszélik. A másik téma, hogy a tartózó 
településeknek kiment a felszólítás, amire egy részük nem is reagált. Úgy gondolja, hogy itt 
az ideje, hogy az Ügyvéd Úr bírósághoz forduljon, ennek a részleteit holnap fogja vele 
megtárgyalni, és várhatóan elindulnak a perek. Elmondta, hogy biztosan kedvezőtlen hangok 
jönnek vissza a sásdi önkormányzat felé. Várhatóan lesz még egy per, ami a Gropius Zrt-vel 
függ össze. Jelenleg az oktatási intézményük két liftje nem működik, márpedig ennek 
működnie kell, főként most, hogy átmegy állami tulajdonba, és a tulajdonosnak ezt biztosítani 
kell. Az alvállalkozó a tartozások miatt nem áll szóba az önkormányzattal, csak bírói úton 
tudják ezt kikényszeríteni. Ezt a pert meg is fogják nyerni, itt egyértelmű a felállás.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy jótállási kötelezettsége van az 
alvállalkozónak, ezt a TOT tanács is tárgyalta, és benne van a kiadott anyagban.  
 
Mivel több hozzászólás nem volt, Székely Szilárd polgármester kérte, hogy aki a 
beszámolót elfogadja, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
106/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete lejárt határidejű határozatok  
végrehajtásáról és a két testületi ülés között történt fontosabb  
eseményekről szóló beszámolót elfogadta.  
 
Határidő:  azonnal  
Felelős: Székely Szilárd polgármester 

 
 
7./Tájékoztató a polgármesternek a Települések Oktatási Társulása működésével 
összefüggő tevékenységéről  
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
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Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a TOT tanács mandátuma december 31-én 
megszűnik Maga az intézmény is recseg-ropog és az intézményfenntartó társulás is, nagyon 
látszik, hogy a Sásdi önkormányzat mennyi toleranciát biztosított a többi önkormányzattal 
szemben, bár ők is mindent megtettek ahhoz, hogy hozzájáruljanak az oktatási intézmény 
működtetéséhez. Sajnos nem tudnak kistérségi társulási keretek között működni és ez egy 
önkormányzatnak róható fel. Így az örökös működési és finanszírozási hiány megkeserítette a 
működtétes feltételeit, mind tárgyit, dologit, személyit, szakmait. Mindent vissza tudtak 
vezetni, arra a problémára, hogy nem tudtak embert alkalmazni, nem tudtak biztonsági őrt 
alkalmazni, nem tudták megoldani a liftkérdést. Közmunkásokat próbáltak az intézmény 
segítségére bocsátani. Az azonban látszott, hogy az önkormányzatok a mostani finanszírozási 
szint mellett nem tudják saját erejükből megoldani a működtetés feltételeit. Ezért ajánlották 
fel a működtetés lehetőségét a magyar állam számára. A TOT tanács akkor tudja jól 
működtetni az intézményt, ha ehhez megfelelő szintű az állami normatíva. Minden 
alkalommal látták a személyi feltételek hiányát, és ez nagyon súlyos probléma volt. A 
jegyzőkönyvekben le van írva a kérés, hogy mekkora munkaerőre lenne még szükség, ugyan 
ez igaz volt az óvodában is. A pályázatokban minden esetben együttműködő volt a tanács, 
támogatták ezek beadását, hogy működési forráshoz és lehetőséghez jusson az oktatási 
intézmény. A települések az oktatási intézmények fenntartásáért, működéséért több áldozatot 
hozni nem tudtak, több pénzük nem volt. Most is még fennállnak olyan követelések, aminek 
meg kell vizsgálni az alapját, és előfordulhat, hogy még itt is olyan pénzeszközökkel kell 
helytállni az alapítók részéről, amit ha vállalnak is, teljesíteni késedelmesen tudnak. Ezek 
óriási problémák! Egyes társönkormányzatok a gesztor sásdi önkormányzat felé óriási 
tartozásokat halmoztak fel. A testület döntése alapján elindították a jogi eljárást a követelés 
behajtása iránt, erre a számvevőszék is kötelezte őket. Mind ez olyan mértékben rendítette 
meg a TOT tanács bizalmát, hogy egyesek jelezték is kilépési szándékukat. Azonban ezt a 
többi település nem fogadta el, ezt év végéig megtehetik, tehát év végéig egybe marad a TOT 
változatlan összetétellel.  
A tanács javaslatait mindig meghallgatták és a testületek elé vitték megszavazásra. Egyrészt 
sajnálja, mer egy nagyon régi együttműködés fog megszűnni a településekkel, 
intézménytulajdonosokkal, másrészt azt látja, hogy nincs más lehetőségük. A pillanatnyi 
finanszírozási helyzetet nem tudják befolyásolni és felülírni. Ha kistérségi szinten 
működnének, akkor már nem a TOT tanács számolna be, hanem a társulás beszámolójába 
lenne ez betéve.  
Polgármester kollégáinak, akik a tanácsban részt vettek és lelkiismeretesen próbálták a 
települések érdekeit és a diákok, pedagógusok érdekeit képviselni, köszöni a munkát, hiszen 
nekik nehéz döntéseket kellett meghozni.  
 
Pintér Gábor képviselő megkérdezte, hogy a kiadott anyag az a TOT tanács 
jegyzőkönyveiből van összerakva. Azért kérdezi, mert az utolsó két ülésen ő is részt vett, és 
ezeket nem látja az előterjesztésben. Jobb lett volna, hogy ha minden tartalmat látnak, nem 
csak összeollózott anyagot.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a jegyzőkönyvekből kiemelt fontos dolgok 
szerepelnek az előterjesztésben, ez nem a teljes jegyzőkönyvi anyag. Elmondta, hogy a TOT 
jegyzőkönyvek az ÁMK titkárságán találhatók, bármikor el lehet kérni és elolvasni. Nem 
kötelező közzé tenni, de nyilvános.  
 
Mivel több kérdés, hozzászólás nem volt, kérte, hogy aki a beszámolót elfogadja, ez 
kézfelemeléssel szavazzon:  
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Sásd Város Képviselőtestület 5 Igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással az 
alábbi határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
107/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete polgármesternek a Települések  
Oktatási Társulása működésével összefüggő tevékenységéről szóló,  
írásban kiadott, jegyzőkönyv mellékleteként csatolt tájékoztatóját elfogadta.  

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 
 
8./ Beszámoló Sásd Város Polgármesteri Hivatala adóztatási tevékenységéről  
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a korábbi ülésen az ÁSZ jelentés kapcsán 
tájékoztatta a képviselőtestületet, hogy mekkora adókintlévőség van, és mekkora baj van, 
mert több 10 mFt. van kint. Időközben kiküldték a felszólításokat, nagyon erélyes levelet 
kapott mindenki és elkezdtek fizetni. E miatt ki tudták fizetni többek között a jubileumi 
jutalmakat is. A gépjármű adónak több mint a fele október elején még nem került befizetésre, 
és ez volt az iparűzési és a kommunális adóval is. A felszólítások után ezek jelentős részre 
befizetésre került. Sajnálatos azonban hogy már 23 mFt. a halmozott adóhátralék, és ezek 
jelentős részét nem lehet behajtani, viszont a többit igen, a vállalkozók az év végéig még 
fizethetnek be adót. Ahogy a felszólító levelek kimentek, nagyon sokan személyesen 
megkeresték a hivatalban, és megegyezett vállalkozókkal, hogy amennyiben a tőkét befizetik, 
elengedi a kamatot, ezt törvényesen megteheti, arra való hivatkozással, hogy a vállalkozás 
nehéz helyzetben van, és ez sajnos Sásdon szinte minden vállalkozóra igaz. A befizetések 
felgyorsulása ennek is köszönhető, másrészt egyes olyan vállalkozóval is megegyeztek a 
Polgármester Úrral közösen, akinek az önkormányzat tartozik, hogy fizesse be az adóját, és az 
adóját kifizetik abban a tartozásban jóváírva, amiről szó van. 
Remény van arra, hogy december végéig a költségvetésben előirányzott bevételek túlnyomó 
többsége, több mint. 90%-a be fog folyni, és ez a likviditási helyzetükön sokat fog javítani, de 
természetesen a végső megoldás a többlettámogatás.  
 
Mivel a napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem volt, Székely Szilárd 
polgármester javasolta a beszámoló elfogadást. Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az 
kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
108/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
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Sásd Város Képviselő-testülete az írásban kiadott, jegyzőkönyv 
Mellékleteként csatolt. Sásd Város Polgármesteri Hivatala  
adóztatási tevékenységéről szóló beszámolót elfogadta.  

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős:  Székely Szilárd polgármester 

 
 
9./ DRV Zrt. ügyfélszolgálati irodának hely kijelölése  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a járási hivatal kialakítása miatt az 
ügyfélszolgálatnak új helyet kell biztosítani. Ezzel kapcsolatban egy átfogó javaslatot 
ismertetve elmondta, hogy amennyiben a falugazdászokat sikerül máshol elhelyezni, akkor a 
Szent Imre u. 14. szám alatti épület megürül. A munkaügyi központ jelenleg a volt 
polgármesteri hivatal épületében használ egy irodát, a korábbi iktató helyiséget. Amennyiben 
a munkaügyi központ kirendeltségének találnak más helyet, oda át tudnák tenni a DRV. Zrt. 
ügyfélszolgálatát. A Falugazdász iroda és a munkaügyi központ is elférne a Rákóczi u. 41. 
szám alatti épületben, amennyiben a Német és Roma Nemzetiségi Önkormányzattal illetve a 
Deautsch Klubbal meg tud egyezni abban, hogy máshol biztosítanak helyet számukra.  
Javasolta, hogy a Rákóczi u. 41. szám alatti épületet jelöljék ki az ügyfélszolgálat részére.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
109/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  
2013. január 1. napjától a DRV. Zrt. ügyfélszolgálatát  
A Sásd, Rákóczi u. 41. szám alatti ingatlanon biztosítja.  
 
Határidő:  azonnal, illetve 2013. január 1. 
Felelős?  Székely Szilárd polgármester 

 
10./ Szabó Zoltán sásdi lakos ingatlanvásárlási kérelme a sásdi 1077/1 hrsz.-ú ingatlanra  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolt. 
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy a kérelemmel a Jegyző Úrnak problémája van, 
mint kiderült okkal. A gond az, hogy ugyan ezen a hrsz-on szerepel és nincs megosztva, sásdi 
gravitációs ivóvíztározója. Előbb meg kell osztatni, és csak utána lehet tárgyalni az 
értékesítésről. Tájékoztatni kell erről a vevőjelöltet, hogy meg kell osztatni és szolgalmi utat 
kell kérni.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a szóban forgó ingatlan területe 5000 m2, ebből 
2000 m2 fog elveszni a víztározó miatt.  
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Van azonban még egy gond, a terület egy része erdő és azt egy erdészeti szakértővel kell 
felbecsültetni. Azt javasolta, hogy a testület erre területre rendelje meg a megosztást, úgy 
hogy a rét részt válassza le, egyesítse a vízházzal, alakítson ki egy utat, hogy az erdő rész 
megközelíthető legyen, és a felértékelés után döntsön arról, hogy eladja.  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy erről tájékoztatni fogja az ajánlattévőt, és 
hogyha vállalja a megosztással, felértékeléssel járó költségeket, akkor értékesítik az ingatlan.  
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
110/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete sásdi 1077/1 hrsz.-ú ingatlan megosztását 
kéri a Földhivataltól.  

 
  Határidő:  azonnal  
  Felelős  Székely Szilárd polgármester  
 
11/ Polgármesteri Hivatal munkarendjének megváltoztatása 
Előadó, Dr. Kajdon Béla jegyző  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy a hatályos közszolgálati törvény megváltoztatta a 
hivatal jelenlegi munkarendjét. Jelenleg hétfőtől csütörtökig 7.30-tól 16.00 óráig dolgoznak, 
pénteken pedig 7.30-tól 13.00 óráig. Az ügyfélfogadási idő 8 órától 11 óráig, délután pedig 13 
órától 15.30-ig. Az új törvény szerint a munkaidő 8 órakor kezdődik és 16.30-ig tart, pénteken 
8 órától 13.30-ig, úgy, hogy nem vehetik ki a dolgozók közben az ebédszünetet.  Minden más 
kormányzati szerv már így működik, ezért javasolja, hogy december 1-től vezessék be az új 
munkarendet. Az ügyfélfogadási idő is változni fog e miatt, reggel 8.30-tól 11.30-ig, délután 
pedig maradna 13 órától 16 óráig. 
 
Székely Szilárd polgármester kérte, hogy a testület vegye tudomásul az új munkarendet.  
 
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
111/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete Sásd Város Polgármesteri Hivatala 
2012. december 1. napjától életbe lépő új munkarendjét tudomásul vette, az 
alábbiak szerint: 2012. december 1. napjától az általános munkarend hétfőtől 
csütörtökig 8 órától 16,30-ig tart, pénteken 8-tól 13,30-ig, az ebédszünetet 
13,30-tól kell kiadni. Ezen időszakon belül az ügyfélfogadási idő is módosul, 
délelőtt 8 óra helyett 8 óra 30-kor kezdődik és 15,30 helyett 16,00 óráig tart. 
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Határidő: 2012. december 1. 
Felelős: Székely Szilárd polgármester 
 Dr. Kajdon Béla jegyző 

 
 
 
 
12./ Szabó Lajosné Sásd, Szent Imre u. 35. szám alatti lakossal megállapodás a bérlakás 
felújítására 
Előadó: Székely Szilárd polgármester  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy Szent Imre u. 35. szám alatti önkormányzati 
bérlakásban élő bérlő jelezte, hogy megrongálódott a ház teteje, a lécek elkorhadtak. A bérlő 
50.000 Ft. értékben kölcsönt adott az önkormányzatnak, amit a fizetendő lakbéréből lelakhat. 
Ebből a pénzből vásárolták meg a léceket, csak nem volt rá pénz, de ez az önkormányzat 
kötelessége. Amennyiben vele valami történik, akkor azt kéri, hogy kedvezményezettként a 
lányával, Magyar Jánosnéval számoljanak el, tehát egy háromoldalú megállapodást kell kötni.  
A pénzt a bérlő ideadta, a tetőfelújítás zajlik. Kéri a testületet, hogy vegye tudomásul ezt a 
megállapodást, illetve, hogy ezt az összeget lelakhassa, továbbá, döntsenek arról, hogy ennek 
fedezetétül a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. támogatását 50.000 Ft-al megemelték.  
 
Kérte, hogy aki ezzel egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének  
112/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete Szabó Lajosné Sásd, Szent Imre u. 35. 
szám alatti bérlő kérelmét támogatja és jóváhagyja a bérlakás 
felújítására vonatkozó azon szándékot, amelyben bérlő a felújitás 
fejében 50.000,-Ft támogatást átad az önkormányzatnak, és a felújítás 
összegét a későbbiekben a fizetendő havi lakbérből lelakhassa. A során 
a megrongálódott háztetőt szükséges kijavítani. Az önkormányzat a 
javítási munkálatokat a Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft-vel 
végezteti el.  
 
Határidő: 2012. december 1. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
 
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
113/2012.(XI.15.) KTH. számú 
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határozata 
 

Sásd Város Képviselő-testülete elrendeli, hogy a 100 %-os tulajdonában 
álló Sásd Városgazdálkodási Nonprofit Kft. a Sásd, Szent Imre u. 35. 
szám alatti Szabó Lajosné által bérelt bérlakás tetőzetét soron kívül 
kijavitsa, és ezen munkákhoz 50.000,-Ft-ot vissza nem téritendő 
céltámogatásként a Kft. részére átutal. Az elvégzett munkákról, illetve a 
pénz felhasználásáról a Kft. éves zárszámadása keretében kell 
elszámolni. 
 
Határidő: 2012. december 15. 
Felelős : Székely Szilárd polgármester 

 
13./ Közbeszerzés elbírálásához döntés előkészítő bizottság tagjainak megválasztása  
Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy két témáról van szó. Az egyik kiemelt döntés lesz, 
amiről a sásdi testület fog dönteni amennyiben a kivitelező kiválasztásánál az ajánlatok 
megjöttek a KEOP-os beruházáshoz. Fel kell állni egy előzsűriző szakmai bizottságot, aki 
írásba foglalja a pályázatokat, értékeli a szempontrendszerek szerint, és javaslatot tesz arra, 
hogy a pályázatban szereplő települések polgármesterei, illetve a sásdi képviselőtestület kinek 
a pályázatát fogadja el, ki legyen a kivitelező. Azt javasolta, hogy az egyik tag a műszaki 
tanácsadó Márton István, továbbá Bódog Tamás közbeszerzési referens és Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezető.  
 
A műszaki ellenőrt is közbeszerzéssel kell kiválasztani, 13 mFt. nettő előirányzattal. Ez 
nyilvános, meghívásos, három pályázót kell meghívni, és közzé kell tenni, meg kell jelentetni.  
A bizottságba javasolja Nagy Lajos László pénzügyi irodavezetőt, Bódog Tamás 
közbeszerzési referenset és Mihály Péter ügyintéző, projektgazdát megválasztani.  
 
Dr. Jusztinger János képviselő megkérdezte, hogy ez egy örök pályázat, legalább 5 éve tart!  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy ez már a II. fordul, ez már a megvalósítás. Az 
I, fordulót lezárták, elszámolták megkapták a pénzt. Az I. fordulóban kidolgozták a részletes 
megvalósíthatósági tanulmányt, az volt a II forduló pályázati dokumentációja, most pedig 
meg kell valósítani a beruházást. Ehhez kapcsolódott az a területvásárlás, amiről a múltkor 
döntöttek.  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző elmondta, hogy az EU kötelezte Magyarországot, hogy ahol baj van 
a vízzel, ott egészséges ivóvizet kell biztosítani. Amikor csúszott az önerő elbírálása, akkor 
küldött a közreműködő szervezetnek egy e-mailt, amiben a leírták, hogy felfüggesztik a 
pályázat végrehajtását, mert nincs pénz. Kettő órán belül a Belügyminisztériumtól kapta az e-
mailt, hogy egy héten belül alá lesz írva a szerződés. Ez ennyire fontos a Magyar államnak, 
mert különben óriási pénzeket kell visszafizetni az unió felé. 
 
Székely Szilárd polgármester mivel több kérdés nem volt. kérte, hogy aki a bizottságok 
összetételével egyetért, az kézfelemeléssel szavazzon:  
 
Sásd Város Képviselőtestület 6 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 
határozatot hozta:  
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Sásd Város Képviselőtestületének  
114/2012.(XI.15.) KTH. számú  

határozata 
 

1./ Sásd Város Képviselő-testülete a KEOP 1.3.0/09-11-2011-0047. 
azonosító számú projekt építési beruházásához nyilvános közbeszerzési 
felhívással kiválasztandó kivitelező kiválasztásához a döntés előkészítő 
bizottság tagjainak megválasztotta: Márton Istvánt műszaki tanácsadót, 
Bódog Tamás közbeszerzési referenst, és Nagy Lajos László pénzügyi 
irodavezetőt. 
 

2./ A tárgybani projekt műszaki ellenőrének hirdetmény nélküli 
közbeszerzési eljárás keretében történő kiválasztásához a döntés 
előkészítő bizottság tagjainak megválasztotta: Nagy Lajos László 
pénzügyi irodavezetőt, Bódog Tamás közbeszerzési referenset és 
Mihályi Péter műszaki ügyintézőt. 
 
Határidő:  2013. március 30., illetve értelemszerűen 
Felelős:  Székely Szilárd polgármester  

 
Egyebek  
 
Rabb Győzőné alpolgármester azt kérte Pintér Gábor képviselőtől, hogy járjon utána Tiffán 
Zsolt képviselő Úrnál, hogy mi a helyzet a mentőállomással, mert úgy tudja, hogy nyert a 
pályázat.  
 
Jusztinger Krisztina képviselő elmondta, hogy a Zöldfa utcába végén vannak helyezve a 
betonelemek már jó ideje. Azt ott fog maradni egész télen, mert eddig semmit sem csináltak a 
vízelvezetéssel?  
 
Székely Szilárd polgármester elmondta, hogy most már nincsenek ott, elvégezték a munkát, 
mindent elpakoltak.  
 
Mivel több napirendi pont nem volt a polgármester megköszönte a megjelenést és a testületi 
ülést bezárta.  
 

Kmft.  
Székely Szilárd         Dr. Kajdon Béla  
polgármester         jegyző  


