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Állandó meghívottak:

Demeterné Dr. Venicz Anita jegyző, Szenci György aljegyző- okmányiroda-vezető, Dr. Varnyu Péter hatósági osztályvezető, Harmath Józsefné gazdasági osztályvezető, Szőnyegi Lajos műszaki osztályvezető, Varga István pályázati
és közbeszerzési referens, Pirosné Kocsis Anna szakreferens, Csomós Györgyné jegyzőkönyvvezető.

Média:

Sárközi Ilona Sárréti Híd c. laptól, Bogárdi TV videofelvétel
készítésével.

Lakosság részéről:

2 fő

Dr. Sükösd Tamás Sárbogárd város polgármestere köszönti az ülésen megjelenteket, a
képviselőtestület rendkívüli ülését 900 órakor megnyitja. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, mivel 8 képviselő tartózkodik az ülésteremben.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyv hitelesítőkre Etelvári Zoltán és Tóth Béla személyében, akik
jelezték, hogy vállalják a feladatot. Szavazásra teszi fel Etelvári Zoltán jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását. A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot
elfogadta. Szavazásra teszi fel Tóth Béla jegyzőkönyv hitelesítőnek történő megválasztását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a javaslatot elfogadta.
Szavazásra teszi fel a meghívóban szereplő napirend elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal a meghívóban szereplő napirendi pontokat
elfogadta.
Napirend:
1.)

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első félévi
alakulásáról.
Beterjesztő: polgármester
Előadók:
jegyző
Gazdasági osztályvezető
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2.)

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók:
jegyző
Gazdasági osztályvezető

3.)

Önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok
2011. évi támogatásának igénylése II. forduló.
Előadó:
polgármester

4.)

Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) önkormányzati
rendelet módosítása.
Előadó:
jegyző

5.)

Alapító okiratok felülvizsgálata.
- 5/1. Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal
- 5/2. Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekj. Szolgálat
- 5/3. Általános Művelődési Központ
- 5/4. Madarász József Városi Könyvtár
- 5/5. Egyesített Szociális Intézmény
- 5/6. Városi Bölcsőde
- 5/7. Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
- 5/8. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
Előadó:
polgármester

6.)

Sárbogárd – Sárhatvan és Pusztaegres települések az Ivóvízminőségjavító Program pályázaton való részvételéről döntés.
Előadó:
polgármester

7.)

Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft üzletrész értékesítése.
Előadó:
polgármester

8.)

Városközpont rehabilitációs pályázat előkészítése (KDOP-3.1.1/B-11).
Előadó:
polgármester

9.)

Vízrendezésre pályázat benyújtása (KDOP-411/E-11).
Előadó:
polgármester

10.)

Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása.
Előadó:
polgármester

11.)

Az ÁMK egységes pedagógia szakszolgálat álláshely bővítése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirendi pontok megtárgyalása előtt egy közérdekű információt szeretne közzétenni. Korábban már jelezte Dr. Csernavölgyi István intézetvezető főigazgató úr,
hogy várhatóan szeptember 1-én megnyílik a sárbogárdi Rendelőintézet. Tegnap megkaptuk
a személyzeti igazgatótól azt a beosztást, hogy melyik orvos, mikor, milyen fajta szakrendelést fog ellátni. Ez Sárbogárd város honlapján is látható, ezen kívül a két helyi újságnak is
megküldtük - sőt Hargitai úr ígéretet tett arra, hogy a Bogárdi TV-ben a képújságon is meg-
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jelenteti - mint nagy érdeklődésre számot tartó közérdekű adatot. Reméli, most már tényleg
megnyílik a szakrendelő.
A képviselőtestület rátér a napirendi pontok tárgyalására.

1.)

Tájékoztató az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
első félévi alakulásáról.
Beterjesztő: polgármester
Előadók:
jegyző
Gazdasági osztályvezető

Dr. Sükösd Tamás: az előterjesztésből látható, hogy a bevételek és kiadások vonatkozásában időarányos a 2011-es költségvetés teljesítése. Már korábbi üléseken is szó volt róla,
hogy a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás komoly összeggel tartozik a Sárbogárdi Önkormányzatnak, ill. feltétlenül kell arról is párt szót ejteni, hogy egyik oldalról nagyon nagy
öröm, hogy az oktatási intézmények különböző fejlesztéseket célzó pályázatokon nyernek, a
másik oldalon viszont tudomásul kell venni, hogy ezek a pályázatok olyan mértékben utófinanszírozottak, hogy akár 10 millió forintja is „állhat benne” az önkormányzatnak. (Most is ez
történik.) Bízik benne, hogy előbb-utóbb visszakapjuk a pénzünket.
A napirendet mind a négy bizottság tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: munkahelyi elfoglaltság miatt távollevő Erős Ferenc OKSB elnök helyett
a mai ülésen Nagy Tibor az OKSB tagja fogja ismertetni a bizottsági ülések jegyzőkönyvéből
készült kivonatokat.
Nagy Tibor: ismerteti az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, hogy van-e valakinek kérdése az előadókhoz.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a vitát a napirend felett, kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Juhász János: az előterjesztésben leírtakból kiemeli, hogy
- az SZJA bevétel 24 millió forinttal, a normatív hozzájárulás pedig 18 millió forinttal alacsonyabb a 2010-es év I. félévéhez viszonyítva. Az összehasonlítás teljesen jó így, csak az a
gond, hogy az ígérték, „ha minden egyszínű lesz, akkor másképp lesz” – most egyszínű
az ország, a megye, a legtöbb település, legalábbis a Sárbogárdhoz hasonló nagyságrendű városok mindenképp – ehhez képest 42 millió forinttal kevesebbet kap a város az
eddig is alulfinanszírozott állapothoz képest. Ez nem valami örömteli dolog.
- a Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatos problémákról már többször szó volt korábbi üléseken és most is megemlítette a Polgármester úr. De: a Polgármester úr a Társulás
elnöke, ő utalványoz, ne csak másoknak utalványozzon, hanem Sárbogárdnak is. Tudja,
hogy hamarosan – ígéret szerint szeptember végéig – egyenesbe jut a Kistérség és azt is
tudja, hogy milyen fontos volt a „Háló” megvalósítása. Azonban Sárbogárdnak a működése is fontos.
- a tartalék úgy néz ki, mintha nem fogyott volna. Elég sok határozatot hozott a képviselőtestület, azt könyvelni is kellene. Több határozat született, melyben a képviselőtestület
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úgy döntött, hogy a tartalék a kiadás forrása. Tehát ne 13 millió forinttal szerepeljen a tartalék a beszámolóban, mert úgy néz ki, mint ha még érintetlen lenne.
- felhalmozási kiadásoknál az I. féléves teljesülés 7 %. Ez mutatja, hogy túl sok beruházás,
felújítás, fenntartás nem igazán volt az I. félévben.
- jelzi a Polgármester úr, hogy a Mészöly Géza Általános Iskolánál az akadálymentesítés
nem valósul meg, mert nincs ilyen pályázati kiírás, így az erre előirányzott önerőt másra
lehet felhasználni. Ezzel egyetért. Azonban azt aggályosnak tartja, hogy ez az összeg
elegendő fedezetet nyújtana a városközpont rehabilitációjára, ill. a sárszentmiklósi iskola
fűtéskorszerüsítésére, mint önerő.
- a folyószámla hitel igénybevételével kapcsolatban az előterjesztésben szerepel, hogy már
a költségvetés készítésekor jelezték, hogy ennek igénybevétele elkerülhetetlen lesz. Kérdése: ma hány millió forint a rulírozó hitelkeretből az igénybevétel (a gazdasági osztályvezetőtől érdeklődött korábban erről, de ma nem, ezért kérdezi a Polgármester úrtól).
Dr. Sükösd Tamás: jelen pillanatban 38 millió Ft van igénybevéve az 50 milliós hitelkeretből.
Juhász János: emlékeztet arra, hogy választás után az új vezetés, ill. képviselőtestület 118
millió Ft-tal vette át a várost, 30,9 milliót nem tervezettként kaptak az ÖNHIKI pályázatból,
plusz 38 millió forint összegű hitel. Ez 186 millió forintos pozícióromlást jelent. Ezt azért intő
jelnek kellene tekinteni, de nem tekintik annak, ezt vette észre.
Dr. Sükösd Tamás: feltétlenül szükségesnek tartja elmondani, hogy annak a 118 millió forintnak, amivel átvettük a várost, annak a pénznek meg volt a helye.
Már ígéretet tett arra, hogy nem beszél többet a kötvénykibocsátásról, de most azért még
pár szót szól róla. Elhangzott korábbi ülésen, hogy a kötvénynek milyen alacsony a kamata.
Ez így is volt, azonban az árfolyamveszteség viszont tetemes. A fennálló helyzet még mindig
rosszabb, mint amikor a kötvény annak idején kibocsátásra került. Még mindig a tőkeösszeg
felett vagyunk négy év után. Ezért azért másra enged következtetni.
Fontosnak tartja még elmondani, hogy a tartalék vonatkozásában I. féléves határozat még
nincs. Ez egy I. féléves helyzetjelentés, ezért ilyen összegű a tartalék.
Arra a kérdésre, hogy a városközpont rehabilitációhoz és a miklósi iskola fűtéskorszerűsítéshez önerőként elég lesz-e a Mészöly Géza Általános Iskola akadálymentesítésére
igénybe nem vett pénz, arra most nehéz lenne választ adni, tekintettel arra, hogy csak a
miklósi iskola BM-es pályázatnál tudjuk, hogy mennyi önerőt igényel – mivel ezt a pályázatot
már megnyertük – a másik pályázat viszont még ki sincs írva, csak vélhetően ki lesz. Vannak
előzetes jelzései a KDRFÜ-nek a pályázat nagyságrendjét illetően, de konkrétumokat még
tudunk. Ha pontos adatokkal rendelkezünk, előterjesztés készül a képviselőtestület elé. A
KDRFÜ hivatalos tájékoztatása szerint a városközpont rehabilitációs pályázati pénznek kb.
április környékén már döntéssel kellett volna elindulni. Sajnos lassan már szeptember lesz
és még a pályázat sincs kiírva, nem hogy döntés lenne.
Napirendként azért tartotta fontosnak mégis behozni ezt a témát, mert az látszik, hogy ebben
a ciklusban nem lesz több városközpont rehabilitációs pályázat kiírva.
Juhász János: utalt rá a Polgármester úr, hogy a 118 millió forintnak meg volt a helye. Ez
így igaz. Minden esetre a mai FM Hírlapban benne van, előtte már a „Heti válasz”-ban is
megjelent a 100 legeladósodottabb önkormányzat. Fejér megyében 8 önkormányzat van az
első százban: 8. helyen áll Aba 580 eFt, 12. Velence 489 eFt, 28. Dunaújváros 272 eFt, 65.
Gárdony 188 eFt, 78. Mór 168 eFt, 81. Bicske 166 eFt, 85. Székesfehérvár 165e Ft, 100.
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Adony 151e Ft/fő adósságállománnyal. Mi meg 34 eFt-tal adtuk át „és majd meglátjuk, hogy
milyen utat sikerül befutniuk”.
Dr. Sükösd Tamás: kétségkívül így van, és mindenkinek a figyelmébe ajánlja a FM Hírlap
cikkét mert abból az is olvasható, hogy pl. Velence esetében - ahol szintén magas az egy főre jutó adósságállomány - azért tudtak a kötvényből fejleszteni viszonylag jelentős mértékben, mert nem vitte el jelentős részét a működési kiadás. Köszöni a kritikai észrevételt, nyilván figyeljük, hogy milyen utat tudunk bejárni.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
197/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat
2011. évi költségvetésének első félévi alakulásáról szóló tájékoztatót
megismerte, és annak teljesítési adatait elfogadja.

2.)

Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011.(II.15.) önkormányzati rendelet módosítása.
Beterjesztő: polgármester
Előadók:
jegyző
Gazdasági osztályvezető

Dr. Sükösd Tamás: az írásos anyaghoz nincs kiegészítése.
A rendeletmódosítást mind a négy bizottság tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát, majd az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, hogy van-e kérdés az előadókhoz?
Juhász János: két kérdése van.
Az egyik: az anyagban szerepel, hogy a forráshiány nő 635 e Ft-tal a Beruházó Viziközmű
Társulat átvétele (megbízási díjak) miatt. Ez a tétel mit jelent?
A másik kérdés: soha nem látja az előirányzatok között a sárszentmiklósi fűtéskorszerűsítésnek az előirányzatát, holott úgy tudja, hogy zajlik is már a folyamat.
Dr. Sükösd Tamás: részt vett a sárszentmiklósi iskolánál fütéskorszerüsitéssel kapcsolatos
tárgyalásokon. Szeptembertől lesz ilyen előirányzat. Természetesen a kivitelezés még nem
zajlik. Most fognak a szerződéskötések megtörténni. A korábbi pályázathoz képest módosítást is kell kérnünk, mert sikerült jelentősen jobb árat elérni a gépészeti beruházás vonatkozásában és az a megmaradó pénz elkölthető lesz nyílászárókra. Úgy néz ki, hogy egészen
markáns változás lesz a pályázati arányokban.
A Beruházó Viziközmű Társulatnak két dolgozója felé volt hátraléka. Ennek a kifizetése történt meg abban az időszakban, amikor átvettük.
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Megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy van-e valakinek hozzászólása.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását, tekintettel arra,
hogy nincs hozzászólás.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
24/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
Sárbogárd Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetéséről szóló
4/2011. (II.15.) önkormányzati rendelete módosításáról
3.)

Önhibáján kívüli hátrányos helyzetben lévő települési
önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése
II. forduló.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: az első fordulóban sikerrel pályáztunk, közel 31 millió Ft-hoz jutott a város. A második fordulóban is indulunk, mivel - ahogyan Juhász képviselő úr is utalt rá – alulfinanszírozott az önkormányzat és a második félév sem tűnik jobbnak.
Megjegyzi: „mi hál, istennek nem tartozunk ahhoz a többséghez, akik az ÖNHIKI pályázaton
nyert pénzt az elmaradt közműszámlák kifizetésére fordítják”.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, van-e kérdés az előadóhoz?
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a vitát, kérdezi, van-e hozzászólás.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
198/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2011. évi
támogatásának igénylése II. forduló című előterjesztést megtárgyalta
és az alábbi határozatot hozta:
1.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar
Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX.
Törvény 6. melléklet 2. pontja alapján (továbbiakban 6. melléklet)
támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására.
2.) Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
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I.

A települési önkormányzat lakosságszáma 2010. január 1-jén
12.297 fő.

II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és
2011. évben ilyen jogcímen 170.000.000 forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2011. évi módosított költségvetési rendeletét 91.916.000 forint összegű működési célú hiánnyal fogadta
el.
IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti
éves kötelezettségvállalás felső határát.
V. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
Az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a könyvvizsgáló
elfogadta.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot a kiírás szerinti határidőre nyújtsa be.
Felelős: polgármester
Határidő. 2011. szeptember 10.

4.)

Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.)
önkormányzati rendelet módosítása.
Előadó:
jegyző

Dr. Sükösd Tamás: a helyi rendeletünket a törvényváltozás miatt kell módosítani.
Demeterné Dr. Venicz Anita: kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet-tervezetben az önkormányzati rendelet számozásánál nem 2010., hanem 2011. a helyes évszám.
Dr. Sükösd Tamás: a rendeletmódosítást az ÜJB és az ESZB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB véleményét (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, van-e kérdés az előadóhoz?
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a vitát, kérdezi, van-e hozzászólás.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel a rendeletmódosítás elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:
Sárbogárd Város Önkormányzatának
25/2011. (VIII.30.) önkormányzati rendelete
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az egyes szociális ellátásokról szóló
28/2006. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

5.)

Alapító okiratok felülvizsgálata.
5/1 Sárbogárd Városi Polgármesteri Hivatal
5/2 Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat
5/3 Általános Művelődési Központ
5/4 Madarász József Városi Könyvtár
5/5 Egyesített Szociális Intézmény
5/6 Városi Bölcsőde
5/7 Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
5/8 Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: jogszabályi kötelezettségnek tesz eleget a képviselőtestület az alapító
okiratok felülvizsgálatával, ill. a módosítások elfogadásával.
Tájékoztatásul elmondja, hogy Nagylók és Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete
az alábbiakban felsorolt alapító okirat tervezeteket 2011. augusztus 23-i együttes ülésen
megtárgyalta, elfogadta és a sárbogárdi képviselőtestületnek elfogadásra ajánlja.
Nagylók Önkormányzat Képviselőtestülete az:
5/2.: a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
alapító okiratának felülvizsgálata - a 124/2011.(VIII.23.) számú határozatával, az
5/3.: az Általános Művelődési Központ – 127/2011. (VIII.23.) számú határozatával, az
5/5.: az Egyesített Szociális Intézmény – 125/2011.((VIII.23.) számú határozatával, az
5/8.: a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – 126/2011.(VIII.23.) számú határozatával.
Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestülete:
5/2.: a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a
88/2011.(VIII.23.) számu határozatával,
5/5.: az Egyesített Szociális Intézmény – 87/2011.((VIII.23.) számú határozatával, az
5/8.: a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás – 86/2011.(VIII.23.) számú határozatával.
Tekintettel arra, hogy mind a két társulásban résztvevő önkormányzat jelezte, hogy határozatképességüket csak a 2011. augusztus 23-i együttes ülésen tudják biztosítani, így az
együttes ülésen ők az alapító okiratok módosításáról külön szavaztak és hozták meg a fenti
sorszámmal ellátott határozatukat.
A napirendet az ÜJB és az OKSB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Nagy Tibor: ismerteti az ÜJB, valamint az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, van-e kérdése valakinek.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, van-e hozzászólás.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/1. Polgármesteri Hivatal Sárbogárd – alapító
okirata módosításának elfogadását.
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A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
199/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárd
Városi Polgármesteri Hivatal – székhelye: 7000 Sárbogárd Hősök
tere 2. - 228/2007.(VIII.10.) Kth. számú határozattal jóváhagyott és a
79/2008.(IV.11.) Kth. számú határozattal, a 110 /2009. (V.12.) Kth.sz.
határozattal, a 136/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal, valamint a
291/2009.(XII.08.) Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
6. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a
2010.január 1-től alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül az alábbi szakfeladatokkal:
581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont
teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
10. A KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA
pont tartalma az alábbiakra módosul:
Feladatellátáshoz gyakorolt funkciója alapján: önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja a jegyzőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse el és 2011.
szeptember 20-ig a polgármester részére küldje meg.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: jegyző

Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/2. Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - alapító okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
200/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat –
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székhelye: 7000 Sárbogárd, József A. u.14. – 92/2007.(III.26.)Kth. sz.
határozattal jóváhagyott, a 164/2007.(V.11.) Kth.sz. határozattal, a
221/2007.(VIII.10.) Kth.sz. határozattal, a 335/2007.(XI.29.) Kth.sz.
határozattal, a 83/2008.(IV.11.) Kth.sz. határozattal, a 111/2009.
(V.12.) Kth.sz. határozattal, 137/2009.(VI.09.) Kth.sz. határozattal,a
294/2009.(XII.08.) Kth.sz. határozattal valamint a 44/2010.(III.09.)
Kth.sz. határozattal és a 166/2010.(VIII.03.) Kth.sz. határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont második szakasza
a következőképpen módosul:
Az intézmény a Közoktatási törvény 121.§ 29.pontja szerint a következő fogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését végzi a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
a.)

b.)

testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.

9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 1-től
alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrészben az alábbi szakfeladatok tekintetében változik:
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ) ezen belül
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
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855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése, ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010.január 1-től
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül
az alábbi szakfeladatokkal:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
10. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
14. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv.
28. A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK FELETTI JOGOSULTSÁG pont az alábbiak szerint módosul:
A rendelkezési jogköre kiterjed a hozzá rendelt önállóan működő Madarász József Városi Könyvtár előirányzataira is, a megállapodásuk
szerint.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon belül
kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse
el és 2011. szeptember 20-ig a polgármester részére küldje meg.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: intézményvezető
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Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/3. Általános Művelődési Központ – alapító okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
201/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Általános
Művelődési Központ - székhelye: 7003 Sárbogárd, Köztársaság út
171-173. –206/2007.(VI.25.) Kth.sz. határozattal jóváhagyott, a
219/2007. (VIII.10.) Kth. sz. határozattal, a 344/2007.(XII.14.) Kth. sz.
határozattal, a 84/2008.(IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 50/2009.
(III.10.) Kth.sz. határozattal, a 112/2009.(V.12.) Kth. sz. határozattal,
a 138/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 293/2009.(XII.08) Kth.sz.
határozattal,a 45/2010.(III.09.) Kth.sz. határozattal, a 76/2010.
(IV.13.) Kth.sz. határozattal, valamint a 158/2010. (VIII.03.) Kth.sz.
határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont második szakasza
a következőképpen módosul:
Az intézmény a Közoktatási törvény 121.§ 29.pontja szerint a következő fogyatékossággal rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek oktatását, nevelését végzi a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján:
a.) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
b.) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010. január 1-től
alkalmazandó új szakfeladatrend szerinti szakfeladatok szövegrészben az alábbi szakfeladatok tekintetében változik:
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása, ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) ezen belül
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
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852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali
rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) ) ezen belül
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai
nevelése, ezen belül:
testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
tartós és súlyos rendellenességével küzd,
a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos
rendellenességével küzd.
Képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítés
9. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010.január 1-től
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül
az alábbi szakfeladatokkal:
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
10. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
13. AZ INTÉZMÉNY TÍPUSA pont tartalma az első bekezdésben a
következőre változik:
- 8 évfolyammal működő általános iskola, 1-4. évfolyamon iskolaotthonos nevelés,
1-6 évfolyammal - összevont osztályokkal - működő tagiskola
14. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon belül
kezdeményezze.

14

Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse
el és 2011. szeptember 20-ig a polgármester részére küldje meg.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: intézményvezető
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/4. Madarász József Városi Könyvtár – alapító
okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
202/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Madarász József Városi Könyvtár - székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca
105. – 198/2002. (V.9.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a
381/2004.(XII.12.) Kth. számú határozattal, a 81/2008. (IV.11.) Kth.
sz. határozattal,a 115/2009.(V.12.) Kth.sz. határozattal, a 139/2009.
(VI.09.) Kth. sz. határozattal, a 292/2009.(XII.08.) Kth.sz. határozattal,
valamint a 46/2010.(III.09.) Kth. sz. határozattal módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
7. INTÉZMÉNY KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
10. TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon belül
kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse
el és 2011. szeptember 20-ig a polgármester részére küldje meg.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: intézményvezető
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/5. Egyesített Szociális Intézmény – alapító okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
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203/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete az Egyesített
Szociális Intézmény - székhelye: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. –
a 220/2007. (VIII.10.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a
336/2007.(XI.29.) Kth. sz. határozattal, a 85/2008.(IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 114/2009.(V.12.) Kth.sz. határozattal, a 141/2009.(VI.09.)
Kth.sz. határozattal, valamint a 47/2010.(III.09.) Kth.sz. határozattal
módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010.január 1-től
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül
az alábbi szakfeladatokkal:
960100 Textil, szőrme mosása, tisztítása
7. AZ INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
10. AZ INTÉZMÉNY TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon belül
kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse
el és 2011. szeptember 20-ig a polgármester részére küldje meg.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: intézményvezető
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/6. Városi Bölcsőde – alapító okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
204/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Városi Bölcsőde -székhelye: 7000 Sárbogárd, Ady E.u. 126. – a 198/2002.
(V.9.) Kth. számú határozattal jóváhagyott, a 198/2005.(VIII.12.) Kth.
számú határozattal, a 201/2007.(VI.25.) Kth. sz. határozattal, a
80/2008. (IV.11.) Kth. sz. határozattal, a 116/2009. (V.12.) Kth. sz.
határozattal, a 142/2009. (VI.09.) Kth.sz. határozattal, valamint a
48/2010. (III.09.) Kth.sz. határozatával módosított alapító okiratát az
alábbiak szerint módosítja:
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6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010.január 1-től
alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül
az alábbi szakfeladatokkal:
889109
562917

Gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó egyéb
szolgáltatás
Munkahelyi étkeztetés

7. AZ INTÉZMÉNY KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
10. TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon belül
kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja az intézményvezetőt, hogy az SZMSZ módosítását készítse
el és 2011. szeptember 20-ig a polgármester részére küldje meg.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: intézményvezető

Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/7. Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság – alapító okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
205/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sárbogárdi
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság – székhelye: 7000 Sárbogárd Túry Miklós utca 12. – a 198/2002.(V.9.) Kth. számú határozattal
jóváhagyott, a 185/2006. (VI.09.) Kth.sz. határozattal, a 82/2008.
(IV.11.) Kth.sz. határozattal, a 113/2009. (V.12.) Kth.sz. határozattal,
valamint a 140/2009.(VI.09.) Kth sz. határozattal módosított alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja:
6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont az első szakaszban
kiegészül az alábbiakkal:
- alaptevékenységet nem veszélyeztető szolgáltatások (34/1996.
(XII.29.) BM.r.)
- a 37/1997.(VI.11.) BM rendelet alapján végezhető szolgáltatások:
1.
Légzőkészülékek, tűzoltó szakfelszerelések karbantartása, ellenőrzése;
2.
Légzőpalackok töltése;
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Kézi hordozható tűzoltó készülékek ellenőrzése, javítása, töltése;
Tűzoltótömlők nyomáspróbázása;
Tűzcsapellenőrzés, karbantartás;
Vízeltávolítás, vízszívatás, vízszállítás;
Fakivágás;
Magasban végzett munka végrehajtása;
Épületek, építmények bontási munkálatai;
Daruzás;
Teherfuvarozás;
Rendezvények tűzvédelmi biztosítása;
Mozgásképtelen gépjárművek szállítása speciális
autómentővel;
Tárgykiemelés;
Automatikus tűzjelzések fogadása speciális fogadóközpont létrehozásával;
A tűzoltóság ingatlanainak eseti bérbeadása

6. AZ INTÉZMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGE pont a 2010.január 1től alkalmazandó szakfeladatrend szerinti szakfeladatok részben kibővül az alábbi szakfeladatokkal:
494100 Közúti áruszállítás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7. INTÉZMÉNY KISEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGE pont teljes terjedelmében törlésre kerül az alapító okiratból.
10. TIPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a MÁK-nál 8 napon belül
kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester

Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az 5/8. Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás –
alapító okirata módosításának elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
206/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szélessávú
Közmű Kiépítése Társulás – székhelye: 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. –alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
6. TÍPUS SZERINTI BESOROLÁSA pont az alábbiak szerint változik:
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója alapján: önállóan működő
szerv.
Utasítja a polgármestert, hogy az alapító okirat módosításának törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetését a Magyar Államkincstárnál 8 napon belül kezdeményezze.
Utasítja a polgármestert, hogy a módosított, egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat honlapon történő közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 2.
Felelős: polgármester
Utasítja Tóth Bélát a társulás elnökét, hogy a társulási megállapodás
módosítását kezdeményezze, valamint felhatalmazza a módosítás
aláírására.
Határidő: 2011. szeptember 20.
Felelős: Tóth Béla

6.)

Sárbogárd – Sárhatvan és Pusztaegres települések az Ivóvíz
minőség-javító Program pályázaton való részvételéről döntés.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a pályázattal kapcsolatban elmondja, hogy abban az esetben, ha az
OKI (Országos Környezetegészségügyi Intézet) minősítése szerint a víz minősége nem
megfelelő, akkor kötelező a pályázaton résztvenni. Hosszabb időszak áll rendelkezésre a pályázat benyújtásához. Azon önkormányzatokat akik nem nyújtják be a pályázatot – annak ellenére, hogy nem megfelelő a településen a ivóvíz – szankcionálni kívánja a kormányzat.
A Vízügyi Igazgatóságtól érkezett egy megkeresés, amiben azt a kötelezettséget rótták ránk
– meglehetősen sajátos jogszabályértelmezésükből következően – hogy augusztus 31-ig
nyilatkozzunk arról, hogy egyáltalán van-e olyan településrészünk, ahol nem megfelelő az
ivóvíz minősége és mit kívánunk vele tenni. Az OKI minősítés Sárhatvan vonatkozásában
egyértelműsíti, hogy a vízminőség nem megfelelő. Pusztaegres vonatkozásában pedig még
nem erősítették meg, de a FEJÉRVIZ Zrt szakemberei szerint nagy valószínűséggel hasonló
itt is a helyzet.
Kértük a FEJÉRVIZ Zrt-t, hogy olyan műszaki, technikai megoldást próbáljon meg kidolgozni,
aminek a fenntartása a későbbiekben nem okoz számottevő plusz költséget az önkormányzatnak, ill. nem fogja azt jelenteni, hogy az adott településrészen megemelik a vízdíjat. Erre
ígéretet kaptunk.
Egyébként maga a pályázat 100 %-os támogatottságú, tehát önkormányzati forrás nem kell
hozzá.
A technikai kidolgozás és a szakvélemény beszerzése folyamatban van. Az anyag már elment az Intézetnek újra, - ugyanis korábban a pusztaegresi ügy már volt egyszer az Intézet
előtt és akkor úgy nyilatkoztak, hogy Pusztaegresen jó a víz. Azonban most a FEJÉRVIZ
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szerint az általuk végzett mérések azt mutatják, hogy nem mindig jó a víz minősége a
pusztaegresi városrészen sem.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, hogy van-e az előadóhoz kérdés.
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy van-e hozzászólás.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
207/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „SárbogárdSárhatvan és Pusztaegres települések az Ivóvízminőség-javító
Program pályázaton való részvételéről döntés” című előterjesztést
megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozta:
A FEJÉRVÍZ Zrt. szakmai előkészítése után, amennyiben szükséges,
az ivóvízminőség-javítási technológiát az önkormányzat meg kívánja
valósítani.
A képviselőtestület felkéri a FEJÉRVÍZ Zrt.-t, hogy SárbogárdSárhatvan és Pusztaegres települések vonatkozásában végezzen teljes körű szakmai felülvizsgálatot, mely magába foglalja a vízmintaelemzéseket, illetve az eredmények ismeretében a szükséges, leghatékonyabb kezelési technológia/technológiák leírását.
Utasítja a polgármestert, hogy a Közép-dunántúli Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóságot a döntésről értesítse 2011. augusztus 31-ig.
A képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy az OKI támogató
szakvéleményének beszerzése után, a felülvizsgálati eredmények
ismeretében készítse elő a benyújtandó pályázatot, és azt a képviselőtestület elé ismételten terjessze elő.
Határidő: 2011. augusztus 31-ig, illetve folyamatos
Felelős: polgármester

7.)

Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft
üzletrész értékesítése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben számos önkormányzat tulajdonos. A Kft az 1990-es években létrehozott cég, ahol egy üzletrésznek több
tulajdonosa van. Sárbogárd 19 önkormányzattal közösen tulajdonos, ezen önkormányzatokat Sárbogárd képviseli. A városnak sajnos semmi előnye nincs abból, hogy a Kft-ben üzlet-
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részünk van. Részt veszünk a taggyűléseken, valamint leginkább akkor találkozunk velük, ha
egy sárbogárdi polgár Székesfehérváron meghal és köztemetésre kerül sor. Ilyen esetekben
meglehetősen magas számlát küldenek az elhunyt hűtéséről. Egyébként a vonatkozó szabályokkal ellentétesen a közelmúltban komoly vita volt azon, hogy kedden értesítettek bennünket egy pénteken elhunyt személy vonatkozásában. Úgy gondolja, hogy a köztes napok nem
bennünket kellett volna, hogy terheljenek. A tulajdonosi mivoltunkra tekintettel sem adnak
semmiféle kedvezményt. Székesfehérváron látszik egyfajta összpontosítás, a városgondnokság által megtett ajánlat mögött Székesfehérvár áll.
Névértéken tették meg az ajánlatukat.
Mint ahogyan látszik az előterjesztésből, annak ellenére, hogy meglehetősen régen kiküldtük
és külön telefonon is felvettem a kapcsolatot valamennyi település polgármesterével, még
mindig nem érkezett vissza az érintettektől a döntés. 9 település szerepel az előterjesztésből, ezen kívül Vajta, Sárszentágota és Káloz küldött még vissza azóta okiratot. Vajta és
Sárszentágota hozzájárult, Káloz nem kívánja értékesíteni az üzletrészüket, ill. a
lajoskomáromi polgármester tájékoztatta arról, hogy még további információkra lenne szükségük a döntés előtt. A többi önkormányzattal is egyeztetve valószinüsíthető, hogy mindenki
hozzájárul az eladáshoz.
Hozzátenné még, hogy azt kérte a Kft jogi képviselője, hogy minden önkormányzattól kérjük
be a vonatkozó testületi döntést, de egyébként az üzletrésszel kapcsolatos és az önkormányzatok között a mai napig fennálló 1992-es szerződés szerint erre nem is lenne szükség,
mert ott mai cégjogi szemlélettel nehezen értelmezhetően, de az önkormányzatok a nyilatkozattétel jogukról, beleértve az értékesítést is, lemondtak a Sárbogárdi Önkormányzat, ill. a
személyesen eljáró polgármester javára. Ennek ellenére (gesztus értékkel) a megkereséseket elküldtük és majd a taggyűlés eldönti, hogy hogyan értelmezi.
Tehát a fennálló szerződés szerint akár egyedül is nyilatkozhattunk volna arról, hogy az üzletrész értékesítésre kerüljön-e, vagy nem.
Kijelenti: nem híve semmiféle eladásnak, de mivel az üzletrésznek haszna nincs és áttekintve a korábbi éveket, nem is volt, így az értékesítést javasolja ebben az esetben.
Még egy megjegyzést tenne hozzá: nehezen tudja elképzelni, hogy egy temetkezési cég
mérlegét mindig 0-ra, vagy negatívra lehet csak hozni. Nyilván a többségi tulajdonos egy kicsit jobb helyzetben van, mint mi.
Kérdezi, van-e kérdés az előadóhoz.
A napirendet a PVVB tárgyalta. Kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy van-e hozzászólás.
A napirendhez a képviselőtestület tagjai nem szóltak hozzá.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
208/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fejér Megyei
Önkormányzatok Temetkezési Kft. üzletrész értékesítése tárgyú előterjesztést megtárgyalta, és az alábbi határozatot hozza:
A Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a
Fejér Megyei Önkormányzatok Temetkezési Kft-ben (8000 Székesfe-
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hérvár, Berényi út 15.) fennálló 5.670.000,-Ft névértékű „Sárbogárd
Város Önkormányzata és Társai üzletrésze” elnevezésű üzletrésznek a Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. (8000 Székesfehérvár
Szent Vendel u. 17/a.) részére történő értékesítéséhez a vételi ajánlatban foglaltak szerint, melyből Sárbogárd Város Önkormányzata
üzletrészének névértéke 1.528.000,-Ft.
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert, hogy a képviselt települések hozzájárulásával a „Sárbogárd Város Önkormányzata és Társai üzletrésze” nevű üzletrész
vételére tett ajánlat elfogadásáról nyilatkozzon, és az elfogadott ajánlatot a vételi ajánlatot tevő képviseletében eljáró ügyvéd részére továbbítsa.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi
szerződés aláírására.
Határidő: - a vételi ajánlatot elfogadó nyilatkozat megtételére:
2011. szeptember 2.
- az adásvételi szerződés aláírására:
kézhezvételét követően azonnal
Felelős: polgármester

8.)

Városközpont rehabilitációs pályázat
előkészítése (KDOP-3.1.1/B-11).
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a napirend kapcsán megjegyzi: „lojális köztisztviselőként hinni kell a
kormányzati hivatalos tájékoztatásnak”. Többször részt vett a KDRFÜ tájékoztatóján, ill. hivatalos ismertetőkön. Az már világosan látszik, hogy a határidőket nem tudják betartani. Ha a
városközpont rehabilitációs pályázat kiírásra kerül - ezt valószínűsítette a KDRFÜ elnöke a pályázaton elnyert pénzt legalább szerződéssel le kellene kötni az idén. Összességében
ebben a régióban 600 millió forint a pályázattal elnyerhető támogatás, ha nem változik meg a
kiírás, amit társadalmasítottak. Mi egyébként azt a hozzászólást tettük, hogy lehetőleg ne 10és 30 % közötti mérték legyen az intézményi fejlesztésre fordítható összeg, hanem magasabb. Meglátjuk, hogy ezzel élnek-e.
Az a fajta félelem, ill. aggódás hívta életre ezt a napirendet, hogy abban az esetben, ha erről
a pénzről valóban az idei évben kívánnak dönteni - és azt is egyértelműsitette az összes ezzel kapcsolatban nyilatkozó vezető, hogy ebben a ciklusban, tehát 2013. végéig bizonyosan
nem írnak ki már ilyen pályázatot - akkor szükség lenne egy olyan előzetes döntésre, hogy
egyáltalán fel tudjuk venni szakcégekkel a kapcsolatot, akik el tudják készíteni - ha kell - a
dokumentációkat.
Feltétlenül szükséges még elmondani, hogy korábban Sárbogárd város pályázott a városközpont rehabilitációjára, ahol nem nyert. Az arra készített okiratok jogi státuszát nem kívánja vizsgálni, de az biztos, hogy az Integrált Városfejlesztési Stratégia című anyagot összeállító cég már jelezte, hogy nekik a volt Sárbogárdi Ipari Park Kft nem fizette ki a díjat, ezért ők
szerzői jogi védelem alatt állónak gondolják ezt az okiratköteget és a felhasználásához kizárólag akkor járulnak hozzá, ha velük szerződünk és nyilvánvalóan markáns díjért azt az
anyagot, amit majd ezután készítenek, megvesszük. A városrendezési kézikönyv az IVS el-
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készítését követően már megjelent egyszer, tehát alapelveiben is másmilyen városfejlesztési
stratégiát kellene készíteni, ill. azzal fenyegetőzik az aktuális miniszter, hogy még egy városrendezési kézikönyv is kiadásra kerül ebben az időszakban és majd annak kell megfelelnünk.
Úgy gondolja, arra feltétlen szükség van, hogy egyfajta szűrést végezzünk, hogy vannak-e
egyáltalán olyan cégek „képben”, akikkel érdemes lehet erre a dologra előkészülni, ill. meg
kell azt vizsgálnunk, hogy ez milyen anyagi terhet jelent az önkormányzatnak, felvállalható-e,
tehát a költségek és a hasznok arányban állnak-e egymással.
Ehhez szükség van előzetes döntésre.
Fontos még megemlíteni – mivel elég sokszor megkaptuk különböző civil szervezetektől, annak ellenére, hogy volt egyeztetés velük 2011-ben is – hogy nem vonjuk be őket a munkába.
Az ilyen témában dolgozó és előttünk ismert civil szervezeteket ő már felkérte arra, hogy
mindenfajta kötelezettségvállalás nélkül - ha valóban kiírják a pályázatot és ezen a rendszeren érdemes lesz elindulni - a gondolataikat lehetőleg írásban összefoglalva juttassák el
hozzá. Ezt a korábbi IVS kritikájának formájában az egyik szervezettől már email-ban meg is
kapta, ill. ígérete van a többiektől is, hogy foglalkoznak a kérdéssel.
Tehát látható, hogy még semmiféle döntés nem volt, de a társadalmasítást már meg is kezdtük a tisztánlátás érdekében és okulva a korábbi példából.
Kérdezi, hogy van-e kérdés az előadóhoz.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy van-e hozzászólás.
Juhász János: a felvezetésben elhangzottakkal egyetért. Azonban a határozati javaslatban
elég sok mindenre felhatalmazza a képviselőtestület a Polgármester urat, ha azt változatlanul elfogadja a testület.
Az előterjesztés szerint: „A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert – szakértő cég(ek)
igénybevételével – az alábbi dokumentumok elkészíttetésére: -Pályázat, -Integrált Városfejlesztési
Stratégia, -Akcióterületi terv, -Megvalósíthatósági tanulmány.”

Véleménye szerint a képviselőtestületnek kell az akcióterületet eldönteni és azt is, hogy a
pályázat keretében milyen tevékenységek valósulnak meg.
Ha a képviselőtestület meghatalmazza a Polgármestert – habár a pályázat még ki sincs írva,
de tényleg nem árt, ha jó stádiumban lesz az előkészítés – akkor a Polgármester úr fogja eldönteni, nyilván szakértők bevonásával, hogy mi az akcióterület, milyen helyrajzi számon milyen ingatlanokat érint, mi valósul meg és a pályázati feltételeknek megfelelően mi minden
szeretnének megvalósítani? – és a végén a képviselőtestületnek kell majd elfogadnia. Most
akkor „biankó” döntést hoz a képviselőtestület?
Dr. Sükösd Tamás: nem.
Őt, mint polgármestert arra hatalmazza fel a képviselőtestület a határozat szerint, hogy keressen meg különböző cégeket és az általuk készített anyagot – vitaanyagként - a képviselőtestület elé tárja. Semmiképpen nem szeretné, ha osztós anyagban, de még csak nem is
három nappal ülés előtt kapná meg a képviselőtestület pl. az IVS dokumentációs anyagát.
Tehát már az előkészítő anyagot is képviselőtestület elé fogja tárni, sőt a társadalmasítást –
lakossági fórum összehívásával, ill. civilfórumok bevonásával – úgy ahogyan elő volt és vélhetően elő is lesz írva – az egyeztetéseket lefolytatjuk. Egyetlen dolog amiért szükséges a
konkrét dokumentumok megnevezése, hogy komolyan tudjanak bennünket venni azok a cégek, akiket megkeresünk.
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Juhász János: megnyugtató számára, ha így lesz, mert az anyagból nem ez derül ki, mivel
a határozati javaslat szerint: „felhatalmazza a képviselőtestület a polgármestert, hogy készíttesse el
a felsorolt dokumentumokat és utasítja, hogy a pályázathoz szükséges terveket készíttesse el”.

A Polgármester úr által adott válasz alapján már elfogadható számára is a határozati javaslat.
Dr. Sükösd Tamás: vissza fogja hozni a képviselőtestület elé az anyagokat.
Reméli, hogy a pályázat kiírásra kerül és az összes kormánytisztviselő, aki ebben az ügyben
nyilatkozott, azt felelősséggel tette. A határidők vonatkozásában már látjuk, hogy nem, de
ezt btudjuk be az egyéb gazdasági eseményeknek.
Sajnos volt már olyan pályázati kiírás, amire szinte tarthatatlanul rövid határidőt állapítottak
meg. Nem akar utalni a magánszemélyek által is igénybevehető energiaracionálási pályázatra, aminek az összeállítására mindössze másfél napos határidő volt.
Muszáj eléje menni a dolgoknak. Jelen ismeretei szerint ebbe a pályázati rendszerbe – ha
így marad – Fejér megyében Bicske és Sárbogárd fér bele.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
209/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Városközpont
rehabilitációs pályázat előkészítése (KDOP-3.1.1/B-11)” tárgyú előterjesztést megtárgyalta és a Közép-Dunántúli Operatív Program „Értékmegőrző és funkcióbővítő városrehabilitáció a 10000 fő feletti és
20000 fő alatti városokban” című (kódszám: (KDOP-3.1.1/B-11) pályázati programra pályázat elkészítését támogatja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert – szakértő cég(ek)
igénybevételével – az alábbi dokumentumok elkészíttetésére:
Pályázat
Integrált Városfejlesztési Stratégia
Akcióterületi terv
Megvalósíthatósági tanulmány
Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges
terveket készíttesse el.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz
szükséges engedélyek beszerzésére, nyilatkozatok megtételére.
A pályázati dokumentumok elkészítéséhez és a pályázat benyújtásához szükséges költségeket az Önkormányzat a 2011. évi költségvetésében a fejlesztési kiadások között, a Mészöly Géza Általános Iskola akadálymentesítésére tervezett, de meg nem valósuló beruházási
előirányzatból átcsoportosítással biztosítja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon.
Határidő: pályázat elkészítésére: folyamatos
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Felelős:

költségvetési rendelet módosítására: októberi testületi ülés
polgármester
jegyző

9.)

Vízrendezésre pályázat benyújtása (KDOP-411/E-11).
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a költségvetés készítésekor a vízrendezésre terveztünk előirányzatot.
Sajnos a Széchenyi Terv II. előzetese nem látszik sehol sem, pedig az szerepelt benne, hogy
akár 1 milliárd forintra lehet 100 %-os támogatottsággal pályázni.
Rövid távú megoldást jelenthetne első körben akár az is, ha az un. vasút alatti áteresz
építését meg tudnánk valósítani. Ez a városközpont, ill. a Tinódi rész problémáján jelentősen
enyhítene. 40 millió Ft-ból megoldható lenne a feladat, ha a MÁV is partner lesz, mivel az ő
esetükben az engedélyeztetési eljárás mindig hosszadalmasabb, mint más esetben.
Ezért látszott szükségesnek, hogy a komplettebb vízrendezési tervünket most megpróbáljuk
„szétfűrészelni” és azt a lépcsőt megvalósítani, amit a pályázat lehetővé tesz.
Kérdezi, hogy van-e kérdés az előadóhoz.
Juhász János: a Polgármester úr ezt az anyagot is vissza fogja hozni a képviselőtestület
elé?
Dr. Sükösd Tamás: természetesen.
Juhász János: további kérdése: hány szakértő céget fog felkérni a Polgármester úr arra,
hogy versenyezzenek – ötöt legalább - és úgy gondolja, a legalacsonyabb árat ajánlóval fog
szerződést kötni?
Dr. Sükösd Tamás: három céget mindenképpen felkérünk – mivel ez az általános eljárás.
Egyébként más esetekben is - ahol nem feltétlen volt ilyen kötelezettség - megkerestünk 3,
vagy 4 céget, a tisztánlátás érdekében. Ezt már azért is célszerű megtenni, mert ha a
szakértők látják, hogy a másik oldalon laikusok vannak, „elég bátran írják a nullákat”.
A napirendet a PVVB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy van-e hozzászólás.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
210/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a „Vízrendezésre
pályázat benyújtása (KDOP-411/E-11)” tárgyú előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta.
A képviselőtestület úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv, KözépDunántúli Operatív Program „Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi
rendszerek rekonstrukciója” című (kódszám: KDOP-411/E-11) pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
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A pályázat célja: Sárbogárd Város vízrendezése
A fejlesztés helye: Sárbogárd
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
elkészítéséhez és beadásához szükséges vizsgálatok, tervek és tanulmányok (megvalósíthatósági tanulmány) elkészítéséhez szakértő
céget vegyen igénybe, és kösse meg vele a szerződést.
A képviselőtestület a pályázat elkészítéséhez és benyújtásához
szükséges költségeket az Önkormányzat a 2011. évi költségvetéséből biztosítja.
A képviselőtestület a fejlesztés megvalósításához szükséges saját
forrás összegét az Önkormányzat a 2011. évi költségvetésében biztosítja.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz
szükséges nyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

10.)

Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői
beosztásának betöltésére pályázat kiírása.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: ez a napirend már az augusztus 12-i soros ülés meghívójában is szerepelt, de Juhász János képviselő úr felhívta a figyelmet arra, hogy a sárbogárdi képviselőtestület döntését meg kell, hogy előzze a nagylóki és hantosi képviselőtestület véleményezése
a témával kapcsolatban. A véleményezés megtörtént, mert a társönkormányzatok az augusztus 23-i együttes ülésen tárgyalták a pályázati kiírást és a nagylóki képviselőtestület a
123/2011.(VIII.23.), a hantosi képviselőtestület pedig a 85/2011.(VIII.23.) számú határozatával támogatta és a sárbogárdi képviselőtestületnek a pályázat kiírását ajánlotta.
Mint már korábban is elmondta, a pályázat kiírására azért van szükség, mert Szakács Benőné – az ESZI vezetője - nyugdíjba megy, most az un. „sétálóidejét” tölti és szükséges – a kiemelt vezetői beosztásra tekintettel – a pályázat kiírása.
Kérdezi, hogy van-e kérdés.
A napirendet az ESZB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemény ismertetését.
Érsek Enikő: ismerteti az ESZB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: megnyitja a napirend feletti vitát, kérdezi, hogy van-e hozzászólás.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
211/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
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Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta „Az
Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztásának betöltésére pályázat kiírása” tárgyú előterjesztést és az alábbi határozatot
hozta.
Pályázati felhívás az Egyesített Szociális Intézmény
intézményvezetői beosztásának ellátására
1.

A pályázatot meghirdető szerv:
Sárbogárd Város Önkormányzata
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
Tel.: 06/25-520-260.

2.

A meghirdetett munkahely, beosztás:
Egyesített Szociális Intézmény, intézményvezető beosztás
székhely: 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízás

3.

Ellátandó feladatok:
Az Egyesített Szociális Intézmény (Gondozóház, Ápológondozó Otthon, Hajléktalanok Átmeneti Szállása) vezetése, a
szakmai munka (gondozás, ápolás, étkeztetés, jelzőrendszeres
házi segítségnyújtás, stb.) előkészítése, megszervezése, a
szakszerű és törvényes működtetés biztosítása.

4.

Képesítési és egyéb feltételek:
- Az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének
8.2 pontja szerint intézményvezető munkakör betöltéséhez
szükséges felsőfokú végzettségek:
− szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser,
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, diakónus, mentálhigiénikus, igazgatásszervező szociális igazgatás szakirányú végzettséggel, pszichológus, egészségügyi menedzser, orvos, jogász, okleveles ápoló, okleveles
teológus, okleveles pásztorális tanácsadó és szervezetfejlesztés,
- büntetlen előélet,
- cselekvőképesség,
- legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén
betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
- az intézményben betöltött munkakörben történő határozatlan idejű kinevezés, vagy
- a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget
vagy felsőfokú szakmai
képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés,
- a kinevezés előtt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

5.

Előnyt jelentő kompetenciák:
-

szociális szakvizsga megléte,
hasonló területen intézményvezetői munkakörben szerzett
tapasztalat
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6.

A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
- Bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Tv., valamint a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet
alapján,
- magasabb vezetői pótlék: a pótlékalap 250 %-a, további juttatás: havi 6.000 Ft étkezési utalvány.

7.

A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
- részletes szakmai önéletrajz,
- a végzettséget, szakképesítést igazoló dokumentumok másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány vagy annak másolata,
- az intézmény vezetésére vonatkozó program a szakmai
helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléssel,
- a szakmai gyakorlat meglétét bizonyító okirat(ok),
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint arról, hogy a pályázatának az elbírálását zárt ülésen kéri-e,
- nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró
vagy korlátozó gondnokság alatt.

8.

A pályázat benyújtásának határideje és helye:
2011. október 07.
Sárbogárd Város Önkormányzata – 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. –

9.

A pályázat elbírálásának határideje:
2011. december 06.

10.

Az állás betöltésének legkorábbi időpontja:
2011. december 09.

11.

Egyéb:
Szükség esetén szolgálati lakás igénybevehető.

A pályázati kiírást a KSZK honlapján, valamint a Szociális Közlönyben kell közzétenni.
Utasítja a jegyzőt, hogy a pályázat meghirdetésére a szükséges intézkedést tegye meg.
A Képviselő-testület a pályázat feltételeit tartalmazó 257/2000.
(XII.26.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján a pályázatok véleményezésére eseti bizottságot hoz létre. A bizottság tagjai:
a polgármester, illetőleg akadályoztatása esetén a képviselője,
az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke,
a szakmai érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület
képviselője, vagy a szakma szerint illetékes szakmai kollégium
tagja.
A bizottság a kiírt feltételeknek megfelelő pályázókat személyesen
hallgatja meg. A bizottságnak a meghallgatásról jegyzőkönyvet kell
vezetnie, amelynek tartalmaznia kell a bizottság tagjainak a pályázók
alkalmasságára vonatkozó véleményét. A pályázati feltételeknek
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megfelelő pályázatokat a bizottsági véleménnyel együtt a jegyzőnek a
Képviselő-testület elé kell terjesztenie.
Határidő: meghirdetésre: 2011. szeptember 06.
előterjesztésre: a bizottsági meghallgatásokat követő
képviselő-testületi ülésre
Felelős: jegyző

11.)

Az ÁMK egységes pedagógia szakszolgálat
álláshely bővítése.
Előadó:
polgármester

Dr. Sükösd Tamás: a miklósi iskoláról van szó, a pedagógiai szakszolgálat ott működik.
Ahhoz, hogy gyógytestnevelés vonatkozásában a kiegészítő normatívát megkaphassák változtatni kell a létszámon. Az igény 2,5 fő bővítés volt. A Kistérségi Társulás – aki a pedagógiai szakszolgálat vonatkozásában előzetes döntésre köteles – 1 fő bővítéssel hagyta jóvá,
olyan módon, hogy 1 fő közalkalmazottat lehet igénybevenni a maximális négy hónapos próbaidő kikötésével. Ez utóbbit az indokolja, hogy a Kistérségi Tanács sem merte felvállalni,
hogy a 2012-es költségvetést olyasmivel terhelje, aminek nem lehet tudni a forrását és azt
sem, hogy hol lesz.
Ehhez tájékoztatásul megjegyzi: ha áttekintjük az elmúlt két hét híradásait azt tapasztalhatjuk, hogy Tálai államtitkár úrnak legalább három ellentmondó nyilatkozata van abban a vonatkozásban, hogy mi lesz a sorsa az általános iskoláknak, hogyan lesz a finanszírozás
és/vagy a pedagógusok bérét viszik, vagy az egészet és akkor mi lesz a beruházásokkal.
Az ÁMK-nál sajátos helyzet alakult ki, mert részben helyettesítésekkel, a két nyugdíjba vonuló tanár segítségével az előterjesztés szerint sikerül megoldani a problémát. Év végére nyilván tisztább képet kapunk és a téma majd visszakerül a testület elé, hogy hogyan tovább.
A pedagógiai szakszolgálatról egyébként egyértelmű tervezet sem jelent még meg, így hoszszabb távra nem is lehet döntést hozni.
Kérdezi, hogy van-e kérdés.
A napirendet a PVVB és az OKSB tárgyalta, kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Tóth Béla: ismerteti a PVVB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Nagy Tibor: ismerteti az OKSB javaslatát (jkv-hez csatolva).
Dr. Sükösd Tamás: kérdezi, hogy van-e hozzászólás.
A napirendhez hozzászólás nem volt.
Dr. Sükösd Tamás: szavazásra teszi fel az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadását.
A képviselőtestület 8 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta:
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
212/2011.(VIII.26.) Kth. sz. határozata
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az
„ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat álláshely bővítése” tárgyú
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
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Sárbogárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete hozzájárul
az ÁMK Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 fő közalkalmazotti álláshely bővítéséhez 2011. 09. 01-től 4 hónapos próbaidő kikötésével.
Felhívja az intézményvezető figyelmét, hogy a szakszolgálati feladatok ellátását a központi támogatások igénylési feltételeinek megfelelően biztosítsa.
Utasítja a polgármestert, hogy az ÁMK intézményvezetőjét tájékoztassa a döntésről.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Utasítja a polgármestert, hogy Sárbogárd Város Képviselőtestületének döntéséről a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Utasítja a jegyzőt, hogy a létszámbővítéssel járó előirányzat módosításokat az ÁMK és Sárbogárd Város Önkormányzatának költségvetésébe építse be.
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés
Felelős: jegyző, intézményvezető

A rendkívüli ülésen több napirend hozzászólás nem volt,
56
Dr. Sükösd Tamás polgármester az ülést 9 órakor bezárta.

kmf.
Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Demeterné Dr. Venicz Anita
jegyző

Etelvári Zoltán
képviselő, jkv. hitelesítő

Tóth Béla
képviselő, jkv. hitelesítő

