
J e g y z ő k ö n y v: 
 
Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 22. napján 
megtartott  közmeghallgatásról, mint nyilvános testületi ülésről. 
 
Az ülés helye:  Sásdi ÁMK Sásdi Általános Iskola Aulája 
   Sásd, Szent Imre u. 29-31. 
 
Jelen vannak: Székely Szilárd polgármester, Rabb Győzőné alpolgármester, Pál 

Csaba, Dr. Jusztinger János, Hausmann Mária, Galambosné 
Wágner Éva, Keresztes Richárd Jusztinger Krisztina, Kiskároly 
János, Szijártó Csaba, Hausmann Mária és Dr. Földi-Deutsch 
Eszter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús Tímea 
aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, Bódog Tamás 
műszaki ügyintéző és Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető. 

 
Hiányzik:  Skoda Dénes képviselő. 
 
 
Székely Szilárd polgármester köszöntötte a képviselőtestület tagjait és a közmeghallgatáson 
megjelenteket. Megállapította, hogy a 12 fő képviselőtestületi tagból 11 fő megjelent, így az 
ülés határozatképes és azt megnyitotta. 
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi pontokat tárgyalják meg: 
 
Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata? 
 
Miután több napirendi javaslat nem volt, a képviselőtestület az alábbi napirendi pontok 
megtárgyalása mellett döntött: 
 
1.)  Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi munkájáról 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
2.)  Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetének ismertetése 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
3.)  Közérdekű információk, tájékoztatók 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy az első két napirendi 
pontot tárgyalják együtt, mert összefüggnek 
 
A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1.)  Beszámoló a Sásd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi 

munkájáról  
Előadó: Székely Szilárd polgármester 
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2.)  Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetének ismertetése 

Előadó: Székely Szilárd polgármester 
 
Székely Szilárd polgármester a fejlesztések közül tavaly érték el az elmúlt időszak egyik 
legnagyobb EU-s és hazai forrás, kettős támogatását, pályázati forrását, ez a belterületi 
csapadékvizelvezető rendszerek megépítése volt Sásdon. Elmondta, hogy a 
csapadékvízrendszer tervezése során figyelemmel kellett lenni a pályázati keretekre, 
közbeszerzési szabályokra, minden egyéb dologra. A térségben összesen 6 pályázatot készített 
el a kistérségi társulás pályázatíró csoportja, ebből 5 pályázat nyert is. Erre nagyon büszkék, a 
legnagyobb összegű a városi önkormányzat pályázata volt bruttó 49,5 mFt értékben. Ebben a 
beruházásban mintegy 2430 fm árkot, illetve fedett csapadékvizelvezetőt kellett megújítani, 
megépíteni. Ez a kép a Gárdonyi utcát mutatja, itt még nem a teljes befejezett kész állapotot 
mutatja. Az árok megépítése, kivitelezése tavalyi évben befejeződött. Az elszámolása az uniós 
pályázatkezelő szerv felé a DDRFÜ felé szintén befejeződött, maradéktalanul átvették. Nem 
kellett semmit visszafizetni az elnyert támogatási összegből.  
A Deák téren 123 m földalatti vezetéket kellett megépíteni, igaz nem olyan látványos, de 
amikor nagyobb esőzés volt, akkor a két várakozni tilos tábla között egybefüggő 
tócsarendszer volt, amit „Velencének” neveztek. Azóta elkészült, és nincs probléma. 
A tavalyi év karbantartási munkái útépítési pályázaton tavaly a város önkormányzata nem 
indult, pontosan azért, mert az önerejét a nagyobb beruházásokra tartogatta. Kisebb 
útépítéseket azonban megvalósítottak, a Szent Imre utca végén lévő rész, ahol soha nem volt 
néhány  család részére aszfaltos út, most ez is elkészült.  Elmondható, hogy Sásd 100 %-ban 
aszfalttal borított utakkal rendelkezik.  Ez az út egyébként 55 m hosszú, kb. 500 eFt-ba került 
ennek elkészítése. Helyi vállalkozás, a Soltút Kft. végezte el a munkát.  
Sásd legrosszabb minőségű utcája volt annak idején az Erzsébet utca, most sem tökéletes az 
utcának az állaga. Annyi pénzük nem volt, hogy megbízzanak egy céget, hogy teljes 
mértékben leaszfaltozza, árajánlatot kértek, ennek tartalma kb. 3 mFt-ról szólt. A város 
önkormányzata akkor úgy döntött, hogy megpróbálja saját erejéből megvalósítani az 
útjavítást. Segítséget kértek a Bm. Közútkezelőtől, a segítséget megkapták hogyan kell a 
kátyúzást szakszerűen elvégezni, így végezték el a sásdi közmunkások ezt a munkát. A Soltút 
Kft-től csak az aszfaltot rendelték meg. Így ez az egész 72 eFt-ba került, így tudták 
megjavítani az utat.  
Hörnyékről érkezett panasz, Antal Attiláéktól, hogy a szőlőből lefolyó víz az rendszeresen 
megmossa a házakat, ezen az úton folyik le és nagy a hordaléka. Erre az útszakaszra 
költségvetést készítettek. A város kft-jének a dolgozói készítették el az árokrendszer 
burkolását. Ez a beruházás kb. 200 eFt-ba került úgy, hogy csak az anyagot vásárolták meg.  
A költségvetési üzem egykori irodaépületének a felújításában szintén segítettek a bérlők, a 
Leader Egyesület irodát bérelnek ebben az épületben, ők újították fel a helyiséget. 3.800 eFt-
ot fordítottak a felújításra.  
A tavalyi évben nagy horderejű felújítás történt a szoborkertben és az új városháza 
épületében. Nem kevés vitát váltott ki, hogy a művelődési központ és könyvtárnak 
átmenetileg költöznie kellett annak érdekében, hogy  a pályázati pénzt ne kelljen visszaadni, 
hanem ha határidőben fel tudják használni, akkor be tudják fejezni a beruházást. A 
szoborkertbe majd padokat fognak kihelyezni, világítást fognak kihelyezni és szemetes 
edényeket fognak elhelyezni. A kerítés elemeit a nagy vihar összetörte. A tűzoltók a veszélyes 
fákat kivágták. Füvesített, kivilágított, padokkal ellátott teret szeretnének kialakítani.  
A képen látható a Művelődési Központ és Könyvtár, látni lehet, hogy szükség van a 
felújításra, a cseréptetőzet is nagyon régi, felújításra szorul. A következő képek a jelenlegi 
Városháza felújítását mutatják be.  
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A Polgármesteri Hivatal az új helyére március 1. napjával kezdi meg a költözését, március 8. 
napjával kinyit az új Városháza. Március 12-én lesz a hivatalos átadás, amikor bárki 
megtekintheti az épületet.  
A következő kép a Családsegítő Szolgálat egykori épületét mutatja, annyit kell tudni, hogy 
jelenleg a Sásdi Többcélú Kistérségi Társulás tartja fent az intézményt. Sikerült megszervezni 
a házisegitségnyújtás szolgáltatását a kistérségnél. Azok az idősek, rászorulók, akik számára 
ez a szolgáltatás megváltást jelenthetett, ebből az épületből kapják meg a szolgáltatást 
megszervezését, irányítását. Ez valamikor egy önkormányzati szociális bérlakás volt, ahol az 
épületet felújították. Ennek felújítására, az akadálymentesítésre pályáztak. Az önkormányzat a 
bérlakást az intézmény működésébe adta, melynek felújítása elkészült. A házisegitségnyújtás 
fejlesztése területén további pályázatot nyújtott be az intézmény. Sásdnak a saját intézménye 
volt egykor. Átadta a kistérségi társulás részére, magában sásdi fenntartásban mintegy 7-8 
mFt-os deficit volt  az intézmény működésén, a kistérség révén viszont többletszolgáltatást 
tudott biztosítani, többletnormatívát tud lehívni. Így jelenleg az intézmény tavaly  6,5 mFt 
többletet termelt a kistérség költségvetésében, az idei évben pedig nullszaldósra tervezik a 
működését. Az intézmény benyújtott egy pályázatot a házisegitségnyújtás fejlesztésére. Ez azt 
jelenti, hogy az ápolási díjon lévő, jelenleg gondozók továbbfoglalkoztatására, képzésére 
pályázatot nyújtott be a sásdi kistérség. Házigondozó végzettséget fognak szerezni, ez kettő 
éves képzés.  
Tavaly benyújtottak egy pályázatot a DDRFÜ-höz a helyi önkormányzatok fejlesztését célzó 
leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázati keretére. Ebből a pénzből szintén járdákat 
szeretnének felújítani, parkolókat felújítani, a pályázat nyert. Ahogy az idő engedélyezi, 
megkezdik a kivitelezést. A kivitelezést szintén a városgazdálkodási kft-jük végzi.  
A képen látható parkoló kb. 150 m2 nagyságú, gyepráccsal fogják leborítani, a gyeprácsot is 
maguk gyártották. Pályázaton nyertek egy térkőgyártó, térbetongyártó gépet és vettek hozzá 
gyeprácssablont is, ennek segítségével  készítették mindezt.  
Szintén a művelődési központ és könyvtár mellett lévő járdát kit kell takarítani, járdalappal 
van lerakva. A Kossuth L. utcai járda, a Kaposvári utcában mindkét oldalon lévő járda, a 
Móricz Zs. Utcában lévő járdák kerülnek felújításra, a munka bruttó értéke 11 mFt lesz, bízik 
abban, hogy április végéig ezek a munkák befejeződnek.  
Komoly vitát váltott ki a forgalmi csomópont felújítása, azóta ezt a beruházást hivatalosan is 
megkezdték, a támogatási szerződést megkötötték. Erre azért volt szükség, mert ha ezt nem 
teszik meg, akkor a támogatási összeget vissza kellett volna adni. Ez az a forgalmi 
csomópont, ahol naponta kb. 9000 jármű halad át. Az ingatlantulajdonossal, aki ott szemben 
lakik nem sikerült megállapodni. Úgyhogy  ennek elkészítésére készítettek egy B verziót. Ez 
alapján 2 m-rel odébb kerül a csomópont megvalósítása. Ennek a beruházásnak a várható 
befejezési ideje június 30. A tervek már készen vannak, a finanszírozásra is megkötötték a 
szerződést.  
A következő kép a rendőrség jelenlegi épületét mutatja. Az elhelyezésükről is majd dönteni 
kell, mert ez az épület alkalmatlan a működésükre. Ennek helyére szeretnék, ha megvalósulna 
a mentőállomás. A mentőszolgálatnak egy EU-s pályázat lehetőséget is biztosított. Annyit 
mondtak, hogy benyújtják a pályázatot és ha tulajdonukba adják az épületet, akkor 
szeptember hónapra mentőállomást fognak létesíteni Sásdon. Megkérdezték, hogy milyen 
feltételei vannak ennek. Annyit mondtak, hogy az önkormányzatnak területet kell mindössze 
számukra biztosítani, ők majd megépítik az épületet. Viszont ragaszkodtak ahhoz, hogy az a 
terület a főútvonal mellett legyen központ fekvésben. Túl sok lehetőségük erre vonatkozóan 
nem volt. A rendőrség már többször kérte tőle, hogy szükség van a rendőrőrsnek egy másik 
épületre. A tervek szerint a 16 fős állomány 22 főre fog emelkedni.  
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Az épületet tulajdonába adták a mentőszolgálatnak azzal, hogyha nem valósítják meg az 
elképzelésüket, azaz nem építik fel Sásdon a mentőállomást, akkor vissza kell adniuk az 
önkormányzat tulajdonába.  
A képen látható a volt Keszler kocsma épülete, ez már nem üzemel. A nagy iskolafelújitási 
pályázat keretén belül szeretnék ezt az ingatlant felújítani.  
A kistérségi társulás benyújtott egy pályázatot a sásdi térség ifjúságainak tartalmas programok 
szervezésére, un. Ificentrum létrehozása néven. Ahol először 27 mFt-ban gondolkodtak, de a 
térségből Alsómocsolád is gondolkodott, viszont a térségből csak 1 pályázhat. Ekkor 
megállapodtak polgármester kollégájával, hogy Sásd adja be ezt a pályázatot, hiszen ebben a 
térségben több fiatal van. Viszont a rendelkezésre álló keretösszeg az ugyanúgy a két 
településre maradt, úgyhogy 57 mFt-ra pályáztak. Ez egy olyan komplex foglalkozási 
lehetőséget kíván a fiatalok részére nyújtani, ami jelenleg még egyedülálló. Benyújtottak egy 
pályázatot az épület külső felújítására is, ez jelenleg bírálat alatt van.  
Elmondta, nagyon büszke a kistérség pályázatíró csoportjára.  
Ezen a képen a Honismereti Szakkör ülése látható, mely a művelődési házban volt még. A 
Honismereti Szakkör idén lesz 50 éves. Ők is költöztek, jelenleg a volt vizmü épületében 
kerültek elhelyezésre.  
Szintén a leghátrányosabb kistérségek fejlesztését célzó programban sikerült kiharcolni egy 
keretösszeget, 75 mFt-ot, amit városi múzeumok, városi gyűjtemények, illetve könyvtári 
szolgáltatások fejlesztésére lehet felhasználni. Szeretnék, ha az új közösségi házban lennének 
elhelyezve véglegesen. A pályázatot befogadták, bíznak abban, hogy nyerni fog.  
Az épületre a 75 mFt-ból 26 mFt-ot szeretnének költeni. Az épület jelenleg 40 önkormányzat 
tulajdonában van. Ahhoz, hogy erre bármilyen építési engedélyt kapjanak, vagy bármit, 
szükségük volt valamennyi önkormányzat beleegyezésére. Valamennyien megadták a 
hozzájárulásukat.  
Ezen a képen az iparterület látható, jelenleg ez a Soltút Kft. melletti parcellát mutatja Sásd 
felé. Elkülönítettek egy pályázati forráskeretet 2 ingatlanra. Mindkettőt megvásárolták. Ennek 
az ingatlan fejlesztésére pályázni lehet, akár 35 mFt-ban. A tulajdonos gépeket szeretne 
gyártani, a pályázatát már benyújtotta. Bíznak abban, hogy munkahelyek fognak létesülni. 
A közösségi ház területe kb. 2500 m2 nagyságú. A látható teremnek a felújítását, a lenti 
konyháét, az óvodáét, az okmányirodáét, nagyon sok felújítást foglal magában. Nagyon nagy 
munkát igényelt ennek a komplexumnak a tervezése. A tervek jók voltak, a Dél-Dunántúlon 
egyedül Sásdnak engedélyezték, hogy ne csak felújítást végezzen, hanem új épületet is 
létesítsen. Ez azért volt nagyon fontos, mert amikor benyújtották a pályázatot, mert akkor a 
város képviselőtestülete azon gondolkodott, hogy tudnak-e ebből tornacsarnokot építeni. A 
testület elkészíttette a terveket. Fontos a középiskolának is, hogy legyen tornacsarnoka. 
Elmondta, hogy  február 4-én aláírták a szerződést és február 19-én már a 31.153.469,-Ft 
megérkezett. Nagyon büszke arra, hogy ezt sikerült elérni. Nagyon sokat dolgozott ezen a 
város, az intézmények dolgozói, a képviselőtestület.  
Az iskolaépület  Mária utcai szárnya jelenleg már üres, a héten megkezdődik a felújítása. A 
képeken látható, hogy mennyire lelakott és azonnali felújításra szorul.  
A képen látható az okmányiroda jelenlegi épülete. A városháza fejlesztése egybefügg a 
fejlesztési pályázattal. Szerettek volna már bölcsődét létesíteni, de nem tudtak rá helyet 
biztosítani. Új építését nem támogatták, helyet biztosítani kellett volna hozzá. Az 
okmányiroda elköltözik az új városháza épületébe. A jogszabály mintegy 10 fő felvételét 
engedélyezi. 2007. évben már végeztek felmérést, akkor 17 szülő jelezte, hogy igényelnék a 
bölcsődei ellátást.  
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A képen látható parkolót a Szent Imre utcában található. Ez az a parkoló, amikor ezt 
szükségesnek ítélték meg. Jelenleg ezen a héten megjelentek a gépek, toronydarut raknak le 
Sásdon. A közbeszerzési eljárást az  a cég nyerte, aki a megyei önkormányzatnál  a 
Tudásközpontot építi. Kikötötték, hogy mikorra kell befejeződnie a műszaki átadás-átvétel 
utolsó határidejének is, ami szeptember 11. Az átadó ünnepséget szeptember 18-ra tervezik.  
A mai nappal elkezdődött a munka, az alapot kezdték ásni.  
A képen látható rajz az épület alsó szintjét mutatja, ez a tornacsarnok, nemzetközi 
kosárlabdapálya méretű. Hatalmas étteremmel fog rendelkezni az épület. A konyha kb. 30 
mFt-ba kerül. Alkalmas lesz ez az épület egyben rendezvények tartására is. Az emeleti részen 
kerülnének elhelyezésre a különböző helyi csoportok, a felső szintet szinte teljesen elfoglalják 
a művelődési központ és könyvtár nagy olvasóterme és a többi helységei. Komoly 
számítástechnikai terem is működni fog, illetve konferenciaterem is. A könyvtár így önállóan 
is tud majd programokat szervezni. Szakköröknek is lesz lehetőségük funkcionálni. Ez egy 
látványterv, ami most látható. A tervezéskor elhúzható paravánfalakat terveztek. A tervezők 
nyilvános testületi ülésen bemutatták tavaly a terveiket. Kulturális programok: borverseny, 
farsangi bálok, szavalóversenyek, stb.  
A tervezett épület helyén volt tavaly a „Szűréssel az életért” program keretében egy kamion, 
ahol sok vizsgálatot végeztek, nagyarányú érdeklődéssel vette a lakosság.  
A képen látható a tavalyi évben a Nyárbúcsúztató rendezvény, színvonalas rendezvény volt a 
fellépők részéről.  
A képen látható az idei Nyugdíjas Bál, nagyon jó hangulat volt, sokan részt vettek a bálon.  
Bízik abban, hogy a városnak ez a közössége ezek által a programok révén, ami 
infrastruktúrával rendelkezik, fejlődni fog.  
Ehhez a munkához sok sikert kívánt és megköszönte mindenkinek aki ehhez a munkához 
segítséget nyújtott, támogatását adta.  
 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásd Városi 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi munkájáról szóló beszámolót fogadja el. 
 
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? 
 
Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

20/2010. (II.22.) KTH. számú határozata 
 

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Sásd Városi 
Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. évi munkájáról szóló 
beszámolót elfogadta. 

 
Székely Szilárd polgármester javasolta a képviselőtestületnek, hogy a Sásd Város 
Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetének ismertetését fogadja el. 
 
Megkérdezte, hogy van-e más kérdés, hozzászólás, javaslat? 
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Más kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el, kérte a testületet, hogy szavazzanak. 
 
Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 11 igen szavazattal – ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül – az alábbi határozatot hozta: 
 

Sásd Város Képviselőtestületének 
 

21/2010. (II.22.) KTH. számú határozata 
 

   Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 
a Sásd Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési tervezetének 
ismertetését elfogadta. 

 
 
3.)  Közérdekű információk, tájékoztatók 

Előadó: Dr. Kajdon Béla jegyző 
 
Dr. Kajdon Béla jegyző tájékoztatta a megjelenteket, hogy valamennyi hivatali egység egy 
helyen lesz a Sásd, Dózsa Gy. u. 32. szám alatt. Március 8. napján hivatalosan megkezdi 
működését a hivatal. Az ügyfélfogadás irányított lesz, a bejáratnál portaszolgálat fog 
működni.  
Az országgyűlési képviselőválasztásra 2010. április 11. napján kerül sor. Főleg azon 
állampolgárok figyelmét hívta fel arra, akik igazolással kívánnak szavazni, hiszen a választás 
napját megelőző 2 nappal legkésőbb lehet igazolással szavazni. Aki más településen kíván 
szavazni, az az állampolgár a lakóhelye szerinti illetékes jegyzőtől kérhet igazolást. Az 
igazolással az ország bármelyik településén szavazhat. Az igazolás két fordulóra szól, aki úgy 
kéri, hiszen nincs lehetőség arra, hogy a két forduló között kérjenek igazolást.   
 
Székely Szilárd polgármester megköszönte jegyző úrnak a tájékoztatását. 
 
 
Kérdések, hozzászólások: 
 
Székely Szilárd polgármester lehetőséget biztosított a város lakosságának, hogy kérdéseket 
intézzenek.  
 
Albrecht Ferenc sásdi lakos nem egészen világos az, hogy az új közösségi háznak ki lesz a 
működtetője, a gazdája, aki élettel tölti meg? Személy szerint úgy tűnik, hogy kibővített 
iskola lesz, de egyben művelődési ház is, sportcsarnok is. Megkérdezte, ki fogja működtetni? 
Bemehet-e a házba minden civil?  
 
Dr. Kajdon Béla jegyző a kérdésre válaszolva elmondta, hogy ez a szakmai programban is  
benne van, ez egy többcélú közösségi ház, ami sport, kultúra, iskolai oktatási célokat is 
szolgál. Napközben elsődlegesen oktatási célokat szolgál, hiszen az ÁMK keretén belül 
működik ez az egész. Gyakorlatilag összeépül az iskola jelenlegi épületével is. Az elsődleges 
szakmai célja, hogy az oktatást segítse. Másodlagosan ugyanolyan fontos mindenkinek, hogy 
a sásdi lakosok is élvezzék ennek előnyeit. Tehát kulturális rendezvények majd lesznek, 
azoknak is ez a közösségi ház fog helyet adni.  
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A művelődési központ és könyvtár itt fog működni ebben a házban, ugyanazon dolgozók 
fognak ott dolgozni, akik jelenleg is, ugyanabban a szervezésben fogják ezeket a programokat 
megszervezni, de már itt kerül megrendezésre. Amivel bővül majd ez a kínálat ezzel a 
közösségi házzal, nyilván egyfajta sportolási lehetőségre is mód és lehetőség lesz.  
Elmondta, hogy bizonyos rendezvények térítés kötelesek lesznek, ezt a házat 11 település 
tartja fent, nemcsak a közösségi házat, hanem az egész épületegyüttessel kapcsolatos 
dolgokat, ezen belül is a hét tulajdonos önkormányzat. Ha például a sportegyesület igénybe 
kívánja venni sportolás céljából, akkor ezért meghatározott díjat kell fizetni. Mindenképp 
fizetni kell, mert ez nemcsak Sásdé, hanem 11 településé, illetve a 7 önkormányzaté. A 41 
mFt-os önrészt a 7 település adja össze lakosságszámarányosan, de ettől függetlenül a 
közösségi célokra Sásd természetesen igénybe tudja venni. Arra gondoltak, hogy az előtér, 
amit láthatott az imént  a lakosság egyik oldalon van az étterem, a másik oldalon van a 
tornacsarnok, kettő között van kb. 300 m2-es előtér. Ezt azért tervezték így, hogy ezek az 
épületben belüli részt lehessen leválasztani, és a fiatalok itt akár discot is tarthatnak a 
művelődési ház szervezésében. Ennek az épületrésznek a gazdája a művelődési központ és 
könyvtár lesz az igazgatóval, ők szervezik a kulturális műsorokat. Minden olyan, ami 
alapfeladata ennek az intézménynek, azért természetesen külön fizetni nem kell, csak ha 
valamilyen belépődíjat szednek. Ami nem alapfeladata, de szolgáltatást nyújt, ott viszont 
fizetni kell.  
 
Székely Szilárd polgármester jegyző úr jogszabályszerűen elmondta, hogy miért kell fizetni 
és miért nem kell fizetni, erről mindenről az intézmény fog dönteni.  
Az a céljuk, hogy az intézmény élettel teljen meg. A könyvtár is egész nap nyitva lesz, azért 
nem kell fizetni. Bízik abban, hogy nyitott intézmény lesz.  
Elmondta, hogy a polgármesteri fogadóóráját rendszeresen megtartja. Amennyiben nem 
tartózkodik azon a napon Sásdon, akkor a Titkárságon mindig meghagyja, hogy helyette 
mikor tartja meg a fogadóóráját.  
 
Miután kérdés, javaslat nem hangzott el, Székely Szilárd polgármester mindenkinek 
megköszönte a megjelenést, a közmeghallgatást bezárta. 
 
 

Kmft. 
 
 
 
 

 
Székely Szilárd        Dr. Kajdon Béla 
polgármester         jegyző 
 
 
 


