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Dr. Sükösd Tamás polgármester köszönti a képviselőtestületi ülés keretében megtartásra 
kerülő közmeghallgatáson résztvevő polgárokat, képviselőket, hivatali dolgozókat, az ülést 
1600 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 10 képviselő 
tartózkodik az ülésteremben.  
A jegyzőkönyv egyik hitelesítőjének javasolja Tóth Béla képviselőt. Szavazásra teszi fel a 
javaslat elfogadását. A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta. 
A jegyzőkönyv másik hitelesítőjének javasolja Etelvári Zoltán képviselőt. Szavazásra teszi fel 
a javaslat elfogadását. A képviselőtestület 10 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot 
elfogadta. 
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirendi pont elfogadását. 
A képviselőtestület a javaslatot 10 igen (egyhangú) szavazattal elfogadta. 
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Dr. Sükösd Tamás: a közmeghallgatás jogszabályi kötelezettség. Általában az évnek ebben a 
szakaszában egyrészt beszámoló a 2011. évről, másrészt -talán nagyobb érdeklődésről ad 
számot - tájékoztató a 2012. évi költségvetésről és feladatokról.  
 
A 2011-es évet ez a képviselőtestület is teljes évként csinálta végig. A költségvetésünk 
ugyanúgy, mint a legtöbb magyarországi önkormányzaté kezelhető mértékű hiánnyal volt 
tervezve, nyilván pénzmaradvány is állt rendelkezésünkre 120 millió forint nagyságrendben, 
ennek ellenére 220 millió forint hiánnyal terveztük a költségvetést. A költségvetés számait 
lehetett tartani 2011-ben összességében. Mintegy 49 millió forint pénzmaradvánnyal 
fordulunk át a 2012-es évre. 2011-ben és még 2012-ben is feltétlenül szükséges - a korábbi 
nyilatkozatom kapcsán nem pontosan jelent meg - tehát hogy egyértelmű legyen 2012-ben 
kezdünk előkészülni a feladat-finanszírozásra és nem eddig kaptunk feladat-finanszírozást. 
Ezt én megítélésem szerint így mondtam a múltkor is, csak nem így jelent meg. Most egy 
nagyon komoly presszió van a központi kormányzat részéről minden intézményt és minden 
számlát, sőt magát az önkormányzati hivatalt és az önkormányzatot is teljes egészében 
szétválasztjuk egymástól. Minden feladatra csak a korábbi dokumentáció alapján fog érkezni 
normatíva, ami azt jelenti, hogy a 2012-es évben most még kevesebb szankcióval, nyártól egy 
jóval szigorúbb szankciórendszer mentén napi szinten kell jelentéseket adnunk arról, hogy 
milyen formában teljesültek a feladatok, egy adott szolgáltatást mennyien vettek igénybe. A 
finanszírozási rendszer ennek megfelelően kerül kialakításra, 2013-ban már teljes egészében 
így lesz. Emellett a 2012-es év lesz az utolsó olyan év a jelenleg hatályos ismereteink szerint 
amikor ezt a fajta intézményrendszert ebben a mennyiségben kell, hogy Sárbogárd város 
üzemeltesse. Vélhetően az oktatási intézmények kapcsán lesz egy markáns átalakulás. Még 
megjelent jogszabály nincs, de a tájékoztatókból az derül ki, hogy az alapfokú oktatásból az 
iskolákat a Magyar Állam valamilyen formában felügyelete alá fogja vonni. Az 
intézményrendszer átalakulásának első lépcsője a tűzoltóság állami felügyelet alá vonása volt, 
tehát amit eddig önkormányzati tűzoltóságnak hívtak az most állami tűzoltóság lett. 
Természetesen a tűzoltóság költségvetése eddig is elkülönülten szerepelt Sárbogárd város 
költségvetésében. Azt gondolom, hogy ezután is magunkénak érezzük ezt az intézményt, 
mivel a laktanya ugyanott van, ahol eddig volt, és a tűzoltók is itt teljesítenek szolgálatot. 
 
A 2011-es évről amit szükséges megemlíteni és nyilván a pénzmaradvány többek között 
ennek is köszönhető, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetű önkormányzatok 
támogatásában három alkalommal részesültünk. Ennek a teljes összege mintegy 66 millió 
forint volt. Az intézményeinket ugyanannyi munkavállalóval tartottuk fent, mint amennyivel 
indultunk, tehát változtatás nem volt. Leszámítva azt a törvényváltozásból eredő 
struktúraváltást, hogy ameddig 2009-ben és 2010-ben az intézményeknek segítő 
közmunkások száma még a 70 főt is meghaladta, ebből jogszabályi változás nem adott 44 
főnél többre lehetőséget. A közmunkát egyébként egész évben szintén jogszabályi keretek 
között vittük, 245 fő dolgozott a városi közmunkában és utána 40 fő a téli közmunka 
keretében, akiknek a szerződése áthúzódó szerződés, most jár le február 6. és 9. között. A 
közmunka jelentősen átalakul. Sárbogárd Város Önkormányzata pályázott az úgynevezett 
Start Munkaprogramra 2012-re, ahol a kiemelt kormányzati célok közül négyből hármat 
céloztunk meg. A külterületi utak karbantartását, árkok, csatornák karbantartását illetve az 
illegális hulladéklerakók felszámolását. Ezekre ad támogatást a Magyar Állam. Ezeket a 
munkákat mintegy 200 fővel kívánjuk végezni. Egy reális tervet volt szükséges készíteni 
azzal, hogy természetesen nagyobb mozgástér mellett magunk is tudtunk volna racionálisabb 
feladatelosztást elképzelni, de a kormányzati akarat itt a minél több munkavállaló hatékony 
hadrendbe állításáról szól és a lehető legkevesebb gépi munka igénybevételét preferálja ez a 
program. A pályázatot elkészítettük, január 9-én kellett volna, hogy induljon, de sajnos az 
egész országban sehol nem indult el. Az átdolgozása február 1-el megtörtént. Sajnos nekem 
erős kétségeim vannak, mivel február 1. holnapután lesz, a mai napig még értesítés sincs, 
hogy ez megindulna, így pld. az orvosi vizsgálatokat és egyebeket ennyi idő alatt elvégezni 
képtelenség. Ez nyilván valamennyit még csúszni fog. A közmunka kapcsán jó hír, hogy amit 
eddig nem láttunk városüzemeltetési sor lenne a közmunkában. Tehát akiket a városban 
lehetett látni különböző feladatokat ellátni, arra eddig nem volt semmilyen fajta pályázati 
lehetőség, illetve az intézményeknél lévő kisegítőkre sem. Péntekre hívta össze a munkaügyi 
központ hivatalos tájékoztatóra az önkormányzatokat. Annyit mondott a munkaügyi központ 



 3 

kirendeltség vezetője, hogy ez az úgynevezett klasszikus közmunka is elindul és a Start 
Munkaprogramtól független. Tehát különös tekintettel arra, hogy a szociális segélyezés alapja 
a munkavégzés és 30 nap jogviszonnyal rendelkezni kell ahhoz, hogy 2012-ben, 2013-ban 
bárki, bármilyen fajta juttatásban részesülhessen. Ha a klasszikus közmunka is elindul 
vélhetően jóval nagyobb számú munkavállalót tudunk összességében foglalkoztatni. Az 
előzetes értesüléseink szerint 6 és 8 órás foglalkoztatás lesz viszonylag hosszabb távon. Tehát 
a 4 órás foglalkoztatást kizárja a jogalkotó. Eddig se 4 órában dolgoztak, hanem mindenki egy 
munkaidő keretben és legalább egy hétig 8 órában dolgozott utána kapta meg tömbösítve a 
pihenő napjait. 
 
A 2012. évi költségvetés kapcsán fontos megemlíteni azt, hogy a normatív támogatás 47 
millió forinttal lesz magasabb. Ezt azért fontos megemlíteni, mert évek óta nem volt ilyen, 
hogy magasabb lett volna, de maximum ugyanannyi, ami árérték csökkenést jelent. Azt azért 
hozzá kell tennem, hogy ennyire nyilván nem szép a helyzet.  
Az SZJA helyben maradó része, mintegy 19 millió forinttal lesz alacsonyabb, illetve a 
szociális ágazatban az étkezési térítési díjaknál is, az infláció 4% körüli emelkedésével 
feltétlenül számolnunk kell. A gépjárműadó vonatkozásában 2011. évi szinten tervezünk, 
miután ott sem százalékos mértékben, sem pedig a megoszlásban részben nem várható 
változás. Intézményeinket jelentős számban tartjuk fent, intézményfenntartó társulás 
keretében. Egyelőre ezek az intézményfenntartó társulások változatlan tartalommal 
megmaradnak, abban az esetben, ha a járási rendszer felállítását követően a járási 
kormányhivatal az általános iskolákat valamilyen szinten a felügyelete alá vonja, akkor 
nyilván erre jogszabályi iránymutatást fogunk kapni. Hogy ennek hogyan lesz a jövője, 
nyilvánvalóan az látszik, hogy akik pld. oktatási intézményfenntartó társulásban 
Sárbogárdhoz tartoznak, ott nem valószínű, hogy markáns változás lesz és újra iskolát fognak 
nyitni valamelyik kistelepülésen. Inkább az valószínű, hogy az együttműködés formája 
változik meg némiképpen, de ettől az együttműködésnek a tartalmát nem gondolnám, hogy 
meg kellene hogy változzon.  
 
Sajnos a 2012. évi költségvetésünket terheli és ez nem közvetlen elődeinket, vagy bennünket 
érint a csatornamű társulat terhes öröksége. A csatornamű társulatot a 90-es években hozták 
létre. A társulatnál lévő tartozás a működés zavaraiból adódik-e, vagy tervezési hibából? 
Vagy leginkább mindkettőből. Sajnos mintegy 68 millió forint mínusz látszik a csatornamű 
társulaton, amit öröklünk, amit egy példával szeretnék illusztrálni: nem nagyon találtuk pld. a 
csatornamű működése során adott esetben mondjuk a hátralékosok felszólítására a 
tértivevényes levelek összegét betervezve. Ha azt elgondoljuk, hogy akárcsak egy értesítésre 
kimegy 3.000 db tértivevényes levél egyszer annak nem kevés költsége van, és ez 15 évig 
ment. A jogalkotó megszüntette ezt a társulatot, az önkormányzatot nem kérdezte, hogy át 
akarja-e venni, hanem kaptuk. Nyilván ez egy jelentős közművagyon, ez nem vitatható, 
viszont az is tény, hogy rövidtávon egy jelentős tartozásállomány, amit kezelnünk kell. Ez a 
része feltétlenül nyomasztó, de azt gondolom, hogy még nem öltött kezelhetetlen mértéket.  
 
A 2012. évi költségvetésnél úgy társadalmi szervezetek, mint a sport szervezetek 
vonatkozásában, nyilván nem lesz népszerű, már most látszik, hogy nagyjából a tavalyi 
összegek felével lehet számolni. Amelyik társadalmi szervezettel, sportszervezettel tudtunk 
egyeztetni mindenkinek ajánlottam a figyelmébe pld. a társasági adónak a felhasználásából 
eredő állam által gondozott és generált pályázatokat, amire van már példa nyertes pályázatra 
itt Sárbogárdon is. Sportra van itt helyben is, ebből lehet megtalálni gondolom azt a forrást, 
ami a másik oldalon ebben a tekintetben normatíva változatlansága jelent. Tehát ez 
mindenképpen egy csökkenést mutat. Az intézményrendszeren nem kívánunk úgy változtatni 
2012-ben, hogy bezárnánk bármelyik intézményt is, mert azt gondolom, hogy különösen az 
oktatásnál ez nagyon kétséges és nagyon ingoványos talaj és a település jövőjét semmiképpen 
nem pozitívan befolyásolja. Nyilván vannak elkerülhetetlen helyzetek, ezt még én nem érzem 
annak. Adott esetben a töbörzsöki tagintézményre gondolok, amit most a gyerekek alacsony 
létszáma miatt nyilván nem lehet annyira gazdaságosan működtetni, mint ahogy kellene. 
Ennek ellenére még most lehet üzemeltetni és üzemeltetjük is. Az mindenképpen bíztató, 
hogy az óvodák nagy létszámmal működnek, azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen 
mindegyik hellyel-közzel tele van. Természetesen van olyan tagóvodánk a külső 
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településrészen, ahol még van férőhely. A költségvetésünk vonatkozásában a hiány 
nagyságrendje a 299 millió forint összeggel nem csekély. Nyilván erre fogjuk fordítani a 
pénzmaradványt, a pénzmaradvány szabadon felhasználható összegét, illetve a víziközmű 
tartozás csökkentésére felhasználható többi összegét, tehát a másik 29 millió forintot. Szükség 
lesz vélhetően működési hitel igénybevételére ahhoz, hogy tovább tudjunk működni. Bízok 
benne, hogy a központi kormányzattal talán sikerül olyan kapcsolatot kialakítani, hogy az 
önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került önkormányzatok támogatását okkal-joggal 
célozhatjuk meg 2012-ben is. Picit itt a 2011. év végénél érdekesnek tűnt az elbírálásnál, hogy 
voltak olyan önkormányzatok, mint ahogy mi is, hogy megpróbáltunk maximum csak 
folyószámlahitel igénybevételével és az azonnal történő visszatöltésével fennmaradni. Mi az 
egyik kategóriában nem voltunk jók, szemben azokkal, akik működési hitelt vettek igénybe és 
picit ilyen minden mindegy alapon hagyták a dolgokat folyni. Ott az önhibájukon kívül 
hátrányos helyzetű önkormányzatok támogatását még december végén ezek az 
önkormányzatok nem is kis összegben tudták igénybe venni. Ilyenkor nagyon nehéz elfogadni 
ha a felelős gazdálkodás és megtakarítás, spórolás előtérbe helyezését követően észrevehető 
azt, hogy némelyik kategóriába nem férünk bele, viszont a pazarlóbb gazdálkodást mutató 
önkormányzatoknak sikerült beleférni. Ennek ellenére ezzel a 66 millió forint összeggel 
megítélésem szerint elégedettek lehetünk. 
 
A beruházások vonatkozásában 2011-ben leginkább az oktatási intézményeket érintő 
beruházások fejeződtek be. Ezek közül a digitális táblák telepítésére vonatkozó pályázat 
2007-es volt, tehát még az előző képviselőtestület nyerte, de központi közbeszerzés 
háromszor, négyszer volt országosan eredménytelen és ezt követően már nekünk kellett 
lefolytatni a közbeszerzést, ami megvalósult és az elszámolás  szakaszában vagyunk. Az 
oktatási intézményeinknek mindenképpen használt és mindösszesen mintegy 30 millió 
forintos nagyságrend volt. 
 
Varga István: 33 millió. 
 
Dr. Sükösd Tamás: 33 millió. Köszönöm. Ezen túlmenően ugyanúgy az oktatási 
intézményeket érintette, ez már a mi időszakunkban volt, a sajátos nevelési igényű gyerekek 
integrálásáról szóló pedagógusképzés. Sajnos Pleizer Lajos a Fejér Megyei Közgyűlés 
alelnöke, aki maga is gyakorló pedagógus volt sokáig szokta mondani, hogy minden gyerek 
sajátos nevelési igényű, de ha ettől eltekintünk akkor és azt tudjuk mondani, egyeztetve a 
pedagógiai szakszolgálattal, hogy egyre több olyan gyerek van, aki nem ebbe a sablonos 
oktatási rendszerbe tartozik bele, hanem valamilyen szinten sajátos nevelési igénye van és az 
ő képzésük, integrálásuk nem kis feladat. Szakemberek bevonásával pedagógusaink 
különböző képzésekbe vehettek részt, aminek mindenképpen hasznát fogják látni. Ezt a 
megyei önkormányzattal közösen sikerült lebonyolítanunk, és ez is az elszámolás szakaszába 
érkezik, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat által előlegzett összeget a Magyar Állam a mai 
napon meg is fizette számunkra. Ez az összeg több mint 8 millió forint volt. Feltétlenül 
szükséges megemlíteni, hogy korábban is nyert már az önkormányzat a Belügyminisztérium 
által biztosított pályázatot, ami összesen mintegy bruttó 27 millió forint körüli összeggel 
futott ki. Ezt a sárszentmiklósi általános iskola fűtéskorszerűsítésére és nyílászáróinak 
korszerűsítésére, némi burkolatcserére és egyéb ehhez hasonló beruházásokra sikerült 
fordítani. Úgy tűnik, most már a költségvetés tervezése kapcsán azt lehet látni, hogy az 
önkormányzat által biztosított önrész nagyjából – ha a terveink megfelelnek a mostani 
ismereteinknek - akkor az önrész kettő év alatt megtérül a korszerűsítéssel. Kettő nagy 
pályázatunk volt még amelyiknek előkészítő szakaszát ívelte át 2011. annak ellenére, hogy 
ígéretek voltak a korábbi kiírásra, korábbi bírálatokra. Az egyik a felszíni vízelrendezésre kiírt 
pályázat, amelynek összege bruttó 110 millió forint, amit sikerült elnyernünk. A múltkori 
testületi ülés napján kaptuk meg az értesítőt, hogy pozitív elbírálásban részesültünk. A harcok 
nem zárultak le a mai nap is ráment arra, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő megértse azt, hogy a 
vasút alatti átereszhez nekik is hozzá kellene járulni. Nem azért, mert nincs ott három hónapja 
a kérelem, hanem mert most sikerült úgy helyzetbe hoznunk azt a döntéshozót, hogy azt a 
viszonylag egyszerű tételt meg lehessen érteni, hogy ha Tinódon és Töbörzsökön folyik a víz, 
akkor az állami terület is víz alatt lesz nyilván. Küldtek egy elvi hozzájárulást, ennek 
feltétlenül örültem. Ezzel el tudunk indulni a vízrendezés kapcsán. Pénteken a Helyi Védelmi 
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Bizottság ülésén itt voltak a katasztrófavédelem szakemberei, akik saját maguk is elismerték, 
hogy már az is nagyon dicséretes, amit az előző képviselőtestület ideje alatt sikerült elérni az 
árkok rendbetétele kapcsán. Ha ezt a beruházást megvalósítjuk, akkor azt lehet mondani, hogy 
ez a része rendbe van. Nekik kell még azért lobbizni, vagy hatni, hogy ezt követően 
Magyarország összes állóvízét ne egyszerre engedjék le a Nádor csatornán, mert akkor 
teljesen mindegy, hogy mi mit szeretnénk abba beleengedni, ha a csatorna vízszintje egy 
méterrel feljebb lesz, mint ahogyan tőlünk folyik a víz, akkor nem valószínű, hogy abba 
bármi is bele tudna jutni. Erre is kaptunk ígéretet. Olyan együttműködés látszik a vízügyi 
szerveken belül, ami mindenképpen bíztató. Többször voltunk az országgyűlési képviselő 
úrral együtt Csonki főigazgató úrnál, hogy ezt a dolgot próbáljuk áttekinteni vízügyi 
szempontból is. Úgy szoktuk mondani, hogy Sárbogárdtól Cecéig nagyjából ez a gödör alja, 
és ezt valamilyen módon kezelni kell. Lehetőség szerint úgy, hogy a vízügyi igazgatóság által 
felügyelt részekről kvázi ránk engedett víz mértéke se legyen olyan, amit mi nem fogunk 
tudni kezelni. Remélem erre jó lesz a pályázat.  
A másik pályázat a városközpont rehabilitáció, ami összességében 200 millió forint körüli 
összeggel tudna megvalósulni. Elsődleges befogadáson és egy szakmai szűrőn már túl van, 
egy általam technikainak nevezett hiánypótlásnál tartunk most. Bizakodó vagyok, hogy ebben 
a tekintetben is tudunk egy kicsit előrébb jutni, az intézményeinket tudjuk racionalizálni és 
tudjuk javítani a helyzetet. Örömteli változás volt a LEADER kiírásban. Kettő olyan 
programot találtunk, amibe belefértünk. Nagyjából 10 év óta először van, hogy valami oknál 
foga nem zárták ki a 10.000 főnél nagyobb településeket. Előtte konzekvens feltétel volt, 
hogy a 10.000 fő feletti települések gyakorlatilag tagjai a LEADER-nek. Beadtuk a Skate 
pályára a pályázatot. Ezen a pályán gördeszkások, BMX-esek, stb. tölthetik el szabadidejüket, 
sportolhatnak. Illetve a Sárbogárdi Napok rendezvénysorozatára adtunk be pályázatot. Ahogy 
már a tájékoztató elején elmondtam, hogy az egyesületeket, sportegyesületeket is külső 
források bevonására bíztatjuk. Azt mondtuk, hogy akkor ebben járjon élen Sárbogárd Város 
Önkormányzata is és a saját rendezvényünkhöz próbáljunk külső forrást szerezni. Elsődleges 
befogadáson ezek a pályázataink is túl vannak. Azt kell tudni, hogy technikai jellegű meg 
nem felelés miatt elég sok pályázatot kizártak, Sárbogárd Város Önkormányzatának 
pályázatai ezen az első szűrőn szintén átmentek. Reményeink szerint 2012-ben ezek meg is 
tudnak valósulni. A pályázatok kapcsán feltétlenül szükséges azt elmondani, hogy a pályázati 
önrészeket úgy tudjuk biztosítani, nyilván részben hitel igénybevételével és mindenfajta 
egyéb fejlesztésnél rá kell tekintenünk azokra a pályázati kiírásokra amelyek 100%-osak, 
illetve mint pld. a felszíni vízrendezés az EU Önerő Alapra is szükséges pályázni. 
 
A központi költségvetés irányából két dolog érkezett. Az egyik a normatíva emelés, de az a 
mindenképpen aggódó tekintet vetül ránk, hogy napi szinten kell jelentenünk, terveznünk, 
mert utána jön a feladatfinanszírozás. A másik központi költségvetési szinten kívülről 
bevonható forráslehetőség egyéb speciális helyi adónemek bevezetése volt. Sárbogárd 
Önkormányzata ezeket nem tervezi. Az utcán megállítottak és kérdezték, hogy ebadót, vagy 
más egyebet tervezünk-e bevezetni? Az gondolom, hogy miután azzal a kétes dicsőséggel 
vagyunk kénytelenek együtt élni, hogy a megyei munkanélküliségi rátát és a másik jelentős 
mutatót a munkanélküliség növekedési ütemét általában Enyinggel felváltva vezetjük. Így 
nem gondolnám, hogy most volna időszerű az embereket többlet teherrel súlytani. Nyilván azt 
észlelték az iparűzési adó fizetésére kötelezettek, hogy mindenkinél a reális alternatívákra 
nyitottak vagyunk. Számos egyeztetést folytattunk le, eredményes részletfizetések is 
történtek. Azt is kell azonban látni, hogy ha valakivel egyáltalán nem tudunk kommunikálni, 
akkor ott egy teljesen a törvényes keretek között zajló viszont elkerülhetetlen a behajtási 
tevékenységet kell, hogy folytassunk. Nyilván nem mondhatjuk azt, hogy önhibánkon kívül 
vagyunk hátrányos helyzetben, ha eltekintünk különböző adótartozások mellett.  
 
Ami tény, és amit el kell mondani, nem pozitív az az, hogy munkahelyteremtés 
vonatkozásában számottevő eredményről a ciklus megkezdése óta nem tudunk beszámolni. 
Nagyon bízom benne, hogy a teljesen akut problémát egyfajta tűzoltó jelleggel talán a Start 
Munkaprogrammal és a hagyományos közmunkával el tudjuk érni. Emellett most kezdetben 
2-3 nagyobb befektető jelölt jelentkezett a volt magyar laktanya használatára is. Mentek előre 
tárgyalások, de ezt én nem látom olyan lendületesnek, mint azt, hogy most összesen 8 kisebb 
vállalkozás jelezte, hogy tudva a műszaki állapotról, elhelyezkedésről és számos egyéb 
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dologról is – természetesen nyilván mindannyian engedéllyel rendelkeztek a Honvédség 
Szárazföldi Erőinek parancsnokától, hogy bemehessenek oda, de legalábbis mindegyik 
rendkívüli jólértesült volt. Csak a mai napon jelentkezett kettő, akik meglevő vállalkozások, 
és indulnának ebbe az irányba. Tehát itt egyfajta alulról jövő szerveződés élére szeretne állni 
az önkormányzat. Ebben a magam részéről látok lehetőséget és a Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő is partnernek tűnt ebbe a dologba. Államtitkár úr azt mondta, hogy végül is ha 
a környezeti mentesítésre az államnak ezt a joglemondását elfogadjuk tehát magyarul az 
odamenő cégek ezt tudomásul veszik, hogy a környezeti mentesítés az ő dolguk akkor 
elindulhatnak. Ez nyilván egy kétélű fegyver. Ez lehet nagyon drága „játék” és kevésbé drága 
is, én beszéltem azokkal a laktanyákat mentesítő cégekkel, ahol hasonló alakulatok szereltek 
le, ott nem ért el számottevő nagyságrendet a környezeti mentesítés. Amit szükséges még 
megemlíteni, hogy amikor a honvédség eltávozott a HEMO épületét megkapta az 
önkormányzat. Sajnos az állapota folyamatosan romlik. Statikailag nem veszélyes, de 
esztétikailag nagyon csúnya, beázik, a felújítása nagyon drága lenne. Ennél nagyobb 
probléma, hogy néha egy-egy pályázati programba beleférhetett volna, vagy bele is férhetne, 
de igazából felújításnak csak akkor érdemes nekiállni, ha leszerződött üzemeltető van rá. 
Ennek az állásában az éves költsége 3.200.000 Ft jelenlegi áron, ami meglehetősen sok.  
 
Nagyrészt próbáltam mindenre kitérni, napirend fölötti vita keretében megadom a szót annak, 
akinek van kérdése, észrevétele. 
 
Nagy György: polgármester urat kérném egy lakossági fórum kezdeményezésére 
Sárszentmiklóson, amennyiben tudna hatni a miklósi képviselőkre, mert vannak kérdések, 
amelyeket jobb lenne helyi szinten megbeszélni. 
A most megjelent talajterhelési díjjal kapcsolatban: a Sárbogárdon lévő kb.5.000 portából 
hány van, ahol nincs bekötve a csatorna? Ez egy súlyos anyagi gond lesz. Miért február 1-től 
van? 
 
Dr. Sükösd Tamás: 4.400 a statisztikai adat a porták számát tekintve. Nem tudok arra számot 
mondani, hogy mennyien nincsenek rákötve. Ezt egy törvénymódosítás hozta. Ehhez nekünk 
kevés közünk van. A Fejérvíz Zrt-vel folytattunk egy egyeztetést és annak a feltételei 
vélhetően a jövő héten itt lesznek, hogy milyen módon tudjuk közösen elősegíteni a 
kedvezményes rákötést. Tekintettel arra, hogy ez nem helyi jogszabály, hanem országos 
jogszabály ezzel szembe menni nem tudunk, ezt végre tudjuk hajtani. Miután úgy tűnik, hogy 
a csatornadíj is töredéke lesz ennek a megemelt talajterhelési díjnak azzal tudunk segíteni, 
hogy egyfajta kedvezményes rákötési lehetőséget biztosítunk. Ennek a gazdasági hátterét a 
Fejérvíz Zrt. elemzi. Tehát, hogy mit bírnak el. 
 
Nagy György: erre egy kicsit jobban rá lehetett volna készülni, mert ez végül is egy májusi 
törvényjavaslat volt. 
 
Dr. Sükösd Tamás: nem lehetett volna jobban rákészülni, mert a törvény… 
 
Nagy György: úgy gondolom a rákészülést – elnézést – hogy a nem rákötötteknek szólni, 
hogy ha nem kötnek rá, akkor ez várható. 
 
Dr. Sükösd Tamás: a talajterhelési díj bevezetésekor 2000-es évek közepétől többször volt 
arról szó, hogy ez egy idő után elmúlik, és folyamatosan emelkedik, mint ahogyan ez 
egyébként látszott is. Ez egy úgynevezett saláta törvényben jelent meg egy hónapja. A 
hatálybalépése olyan szinten volt megbonyolítva, hogy melyik időszakot kell tekinteni. 
Talajterhelési díjat az előző időszak adatai alapján fizetünk gyakorlatilag kvázi utólag. Ebben 
a vonatkozásban az is egy komoly vitát generált, hogy egyáltalán hogyan kell ezt tekinteni. 
Most ugyanott tartunk, ahol az összes többi önkormányzat is, megyünk az események után. 
Ez a költségvetést érintő úgynevezett saláta törvény, van amelyik 60 törvényt módosított, van 
amely 80 törvényt. Ezeket mind most kaptuk. 78 önkormányzat a tulajdonosa a Fejérvíz Zrt-
nek és a Fejérvíz Zrt-nek sem volt kész rendszerük, hogy hogyan lesznek a rákötési 
kedvezmények. Megkezdtük az egyeztetéseket, mert Sárbogárdon nagyon sok embert érint 
Staudt főmérnök úr biztosított arról, hogy jövő hétre itt lesznek a feltételek. 
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Nagy György: túl drasztikus a tízszeres emelés. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ebben egyetértünk, nehezen kezelhető ez a dolog, de ebben a 
vonatkozásban az önkormányzatnak semennyi mozgástere sincs. 
 
Nagy György: decemberben itt volt Sárbogárdon Ángyán József a Vidékfejlesztési 
Minisztérium államtitkára. A településen élő mezőgazdászok jobban kíváncsiak lettek volna a 
megbeszélésen elhangzottakra. Miért kell ezeket a megbeszéléseket zártkörűvé tenni? Ebben 
elvárnám a polgármester úrtól, hogy a településen élőket képviselje.  
 
Dr. Sükösd Tamás: köszönöm, hogy ezt megemlíti. A magam részéről ezt a felvetést 
megtettem. Az államtitkár úr által tartott megbeszélést az országgyűlési képviselő úr szervezte 
és ennek megtartására technikailag itt mint a választókerület központjában került sor.Azon 
túlmenően, hogy magam is csak meghívottként vettem részt, azon túlmenően ebben a 
dologban nem vettünk részt. Államtitkár úr akkor még arról biztosított bennünket, hogy el fog 
jönni országjárása során nyilvános fórumra is. Ez nyilván már nem következik be ezzel a 
tartalommal. Tudom azt még ajánlani, hogy holnap 14 órakor az itt tartandó vállalkozói 
fórumra tessék eljönni, mert ott ha a mezőgazdasággal kapcsolatos bármilyen kérdése van a 
Vidékfejlesztési Hivatal szakembere szívesen válaszol a kérdésekre. Ez a fórum teljesen 
nyilvános Sárbogárd Város Önkormányzata szervezte olyan módon, hogy egy cég nyerte el az 
új Széchenyi Terv keretében országosan ennek a szervezési jogát és erre fűztük föl a 
legnagyobb érdekvédő szervezeteket úgy, mint a Kereskedelmi és Iparkamarát és az agrárium 
felé is fordultunk. Nem biztos, hogy az államtitkár nyújtja a legnagyobb segítséget, én úgy 
gondolom, hogy ha szakmai kérdésekre válaszolni tudó embereket hozunk ide, az is 
mindenképpen hasznos lehet. 
 
Berecz Sándor: véleményem szerint a munkahelyteremtés a fő téma. Ne várjunk mindig 
csodákat, hanem próbáljunk a saját házunk táján körbenézni. Sárbogárd és a sárbogárdi járás 
területén is rendkívül sok objektum van, amelyeket nem tudom kik vásároltak meg, vagy kik 
használják, de azt tudom, hogy nem üzemeltetik. Gondolok itt a nagyhörcsöki vágóhídra és 
van még jó pár ilyen üzem. Nem nagyon beszélnek a mezőgazdaságról, pedig az ország 
jelentős részét még most is a mezőgazdaság adja a munkafeltételek szerint. 
A MAGOSZ Helyi Szervezetét már évek óta megszüntették. Nagyon szeretnénk, ha ez a 
szervezet helyreállna. A MAGOSZ Fejér megyei képviselőjével többször is beszéltem, hogy 
mi van az ügyünkkel. Nagy György az elnöke, miután Mészáros Feri bácsitól átvették az 
anyagot azután megszűnt a szervezet működése.  
Arról beszélnek még, hogy a helyi piac, helyi forgalom, helyi termelés, helyben fogyasztás, 
egyéb. Lehetne egy-két dolgot csinálni, ami talán része volna annak, hogy volna az 
embereknek munkájuk. Gondolok a piacra, vására. A vásár sem olyan népszerű már, mint az 
elmúlt időszakban, ma már csak egy-két ruhaárus van. Jó volna megszervezni, hogy 
ugyanolyan nagy forgalmú állatvásár legyen, mint amilyenek régebben voltak.  Olvastam, 
hogy a piac is meg lesz szervezve, ennek lehet még jövője. Az volna jó, ha az emberek 
felfogása is megváltozna, mert ez a kis piac nem fog tudni versenyezni a multinacionális 
cégekkel. Az egyik nagy cég szórólapján olvastam, hogy magyar árut forgalmaz, Bugyiról, 
Dabasról hoznak ide zöldségféléket. Jó volna, ha ebbe is beleszólhatnánk, és innen vinnék a 
terményt, nem pedig 100 km távolságból szállítanák ide az árut. 
Tejcsarnok létrehozása. Az elmúlt időszakban volt egy tanácskozás az egyik vendéglőben, ott 
azt mondták, hogy már nem lehet emlegetni a múltat. 
Csatlakoztunk az Európai Unióhoz, jogunk van a legmodernebb technikát is alkalmazni. 
Jogunk van, de mi nem élünk ezzel a joggal és nem is tudjuk használni. Nincsenek képzett 
emberek, akik ezt alkalmaznák. Hiába van olyan John Deere kombájn, ami mindenféle 
„kütyüvel” el van látva, ha nem alkalmazzák és nem is tudják kezelni. Nem is akarják, talán 
ez is a legnagyobb gond.  
A következő kérdésem, hogy a Ferencz Kornél képviselő úr „létezik-e még”? Nemcsak a 
valuta kölcsönt törlesztő családok, háztulajdonosok vannak válságban, hanem az egész 
lakosság. Az előzőekben azt hallottuk, hogy emelték a vízdíjat, a gázt, a talajterhelési díjat, 
stb. de közben Ferencz Kornél a választások során ígérte, hogy az Árpád lakótelepet rendbe 
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teszi. Ez nem történt meg. Ugyanazok az óriási problémák, hibák újból kezdődnek előröl. 
Holnap már 31-e van több lakóval beszéltem, nem kaptak még számlát. Ezzel kapcsolatban 
felkerestem az előző polgármester urat, jegyző asszonyt, ők azt mondták, hogy ez 
magántulajdon, nem foglalkoznak vele. Azért valamilyen szinten kellene vele foglalkozni, 
Miből adódnak az óriási elmaradások? Most igyekeznek kiszámolni, hogy mennyivel kellene 
megemelni a díjat. Előző évben is úgy történt, hogy küldtek elszámolás után három számlát, 
méghozzá annyi összeg szerepel a három számlán, ami az egész évi számlák összege volt. 
Szeretném, ha ennek utána néznének. Ferencz Kornél otthagyta a közös képviseletet. A régi 
időkben a lakótelep gondnokát, közös képviselőjét könnyen meg lehetett találni, ma 
egyáltalán nem. Állítólag egy székesfehérvári hölgy vette át a közös képviseletet, fogadóórát 
nem tart. Ha a polgármesteri hivatalnak nincs jogkörébe, akkor akár kormányzati szinten meg 
fogjuk tenni, hogy ha a közös képviselő nem lakik a lakótelepen, akkor legalább annyival 
tisztelje meg azokat az emberek, akiket képvisel, hogy egy héten egyszer, vagy legalább egy 
hónapban kétszer tartson fogadóórát. 
 
Dr. Sükösd Tamás: az Árpád lakótelep problémájára válaszolok nagyon szívesen, de ez 
ebben a tekintetben nem túlzottan érinti a dolgokat. 
Az elhangzott felvetésekre válaszolva: nem tudom, hogy mi van a MAGOSZ-szal. Ebben a 
vonatkozásban a MAGOSZ területi szervéhez kell fordulni, és nyilván adnak a tájékoztatást. 
 
A vásárok szervezésével kapcsolatosan. Egyeztetni fogunk azzal a céggel – bár ők is 
leginkább a bérleti díjat szedik, illetve a területet biztosítják – amelyik a vásárt tartja. 
Azonkívül, hogy jönnek-e ide vásározók azt nyilván elég nehéz áttekinteni. Örülök, hogy ha 
piacszervezési elképzelésünk tetszett Berecz úrnak.  
 
Ferencz Kornél úr „létezik” és valóban nem funkcionál már mint Árpád lakótelepi közös 
képviselő. Feltétlenül el kell mondani, hogy amit Ön említett az Árpád lakótelepnek tett 
ígérettel kapcsolatban, az valóban kevéssé látszik megvalósulni. Említette, hogy a szolgáltató 
nem küldött számlát. A Vulkán Kft.-vel Sárbogárd Város Önkormányzata annak ellenére 
szóba állt tekintettel arra, hogy az Árpád lakótelep Sárbogárd szerves része, hogy még egy 
korábbi közös képviselet alatt, nem Ferencz Kornél közös képviselete alatt, ha úgy tetszik 
kivették az Árpád lakótelepet az önkormányzati rendelet hatálya alól. Tehát az önkormányzat, 
mint ármegállapító hatóság 2006. óta nincs jelen az Árpád lakótelepen. Ennek a 
visszarendezésére egyik oldalról igény sem nagyon van, a másik oldalról pedig mód 
egyáltalán nincs. Tekintettel arra, hogy valóban elég sajátos egy félig meddig valaki által 
megvalósított beruházást látunk ott, vagy legalábbis a költségeinek az elszámolását az E.On 
és a mostani üzemeltető által és nagyon sok tartozást. Ezt nyilván nem tudjuk átvenni és 
kezelni sem tudjuk. Annyiban tudunk segítséget nyújtani, hogy a Vulkán Kft-nek és  a 
mostani közös képviselőknek, miután a 22. számú ház külön gazdálkodik, van egy egyeztetett 
időpontjuk lakógyűlésre, arra mi helyszínt biztosítunk és a műszaki osztály dolgozói valamint 
jómagam is részt veszek rajta. Az, hogy hogyan zajlik a hátralékok kezelése, hogyan fogják 
üzemeltetni a lakótelepen a fűtőművet, ezeket a kérdéseket szeretném én is feltenni, és 
megnyugtatóan rendezni annak a 144 lakásnak sorsát. Ferencz Kornél nincs itt, hogy 
megvédje magát, de a választási ígéretet azon kell behajtani, aki tette. Nem tudunk helyette 
nyilatkozni, nyilván el fogja mondani az álláspontját. Az egyeztetésen jelezni fogom, hogy 
nagy igény van arra, hogy a közös képviselő írja ki, hogy mikor van fogadóóra, és 
rendszeresen legyen jelen. Egyébként ez benne van a Szervezeti és Működési Szabályzatban, 
és a házirendben is. 
 
Berecz Sándor: az elsőben biztos benne van. Jó volna jogilag ezután…., vagy felügyeletet 
tartani. 
 
Dr. Sükösd Tamás: ezt közvetítjük a közös képviselők felé, de annyiban egyet kell értenem 
az előző vezetéssel, hogy a magántulajdonosok dolgába hatósági erővel beleszólni nem 
tudunk, mert nincs rá törvényi lehetőség. Vélhetően nem is lesz. 
 
Etelvári Zoltán:  én laktam az Árpád lakótelepen. Berecz úr felszólalását úgy értelmeztem, 
hogy tulajdonképpen a város felelős azért a sok felelőtlen emberért, aki ott lakik. Árpád 
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lakótelep nagy részét megvették anno forint, fillérekért és kiadták nagy részét. Tisztelem és 
becsülöm azokat, akik ott laknak és megpróbálják működtetni a lakótelepet. De a legtöbb 
ember nem is akar fizetni. A legtöbb ember ki akar bújni a fizetési kötelezettség alól, mivel 
albérlő. Ráterhelik a lakásra az albérleti díjat, a lakáskiadó elteszi a pénzt. Nem fizetik a 
vízdíjat, a villanyt, a közös költséget. Itt a probléma, ezt meg kell oldani. Ferencz Kornél 
akkor beszélt volna olyannal, aki ott volt, mint én is ott laktam 3-4 évig, eljutottunk addig, 
hogy feljelentettük, akkor még voltak a gázolaj, vagy fűtőolaj jegyek, de akkor idejét múlt, 
nem lehetett elintézni a dolgokat. Becsületszóra adtak fűtőolajat. Nem lehetett rendet tenni 
azért, mert naponta változtak az emberek, a lakók. A háztulajdonosoknak kellene 
odafigyelniük arra, hogy kifizették-e a lakók a közös költséget, mert az nem működik, hogy 
kiadják a lakásokat 30-40.000 Ft-ért zsebre teszik a pénzt és akkor majd az önkormányzat 
megoldja a problémát. Nem. Ezek magántulajdonok. Ahogy mi is megpróbáljuk megoldani a 
saját dolgainkat, és ha én nem fizetem a vízdíjat, áramdíjat, akkor kikapcsolják. Azt hallottam, 
hogy olyan megoldás lesz az Árpád lakótelepen, hogy éppen csak csurgatják a vizet. Nem 
tudom ebből mi igaz. De ha valóban így van, akkor megérdemlik. Ha az ott lakók nem 
fizetnek, akkor ebből Berecz úr nem lesz rend az Árpád lakótelepen. 
 
Dr. Sükösd Tamás: számos ilyen rémhír keringett már, nem tudunk róla. A 
nyomáskorlátozás a négyemeletes egycsöves rendszerekben azt jelenti, hogy a felső két 
emeleten biztos nem lenne víz. Nem tudunk róla, hogy ilyen típusú korlátozást 
kezdeményezett volna valaki. Ehhez nyilván az ÁNTSZ-nek is van hozzászólása. A Vulkán 
Kft. képviselőjétől annyit tudok, hogy ők nem úgy kérték az időpontot, hogy most ez annyira 
fontos, hogy holnaptól nem lesz fűtés. Tehát nem ilyen hozzáállás volt, hanem egy adott 
időpontot kértek a jövő megszervezése érdekében. Az tény, hogy amikor azon az ominózus 
lakógyűlésen ott voltunk a műszaki osztályvezető úrral együtt, akkor a Vulkán Kft. részéről 
elhangzott az az egyébként elképesztő szám, hogy a lakók 40%-a számítható rendszeres 
fizetőnek. Tehát ha 10 emberből 4 fizet, akkor az a rendszer nyilván nem fog működni. 
 
 
Mivel a napirend kapcsán más észrevétel nincs, a feltett kérdésekre a válaszadás megtörtént, 
tisztelettel megköszöni mindenkinek a részvételt. A közmeghallgatást 1707 órakor bezárta.  
 
 

k.m.f. 
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