
Sarkad Város Polgármesterétó’l
Sarkad, Kossuth „. 27. sz. Telefon: 66/585-710

MEGHÍVÓ

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. december 17-én (csütörtök)
délután 13.00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Bartók Béla Művelődési Központ nagyterme (Sarkad, Vár u. 2/b)

NAPIREND

Á1n1
Karácsonyi köszöntő

Sarkadi lelkészek, egyházi vezetők swi álata

Ünnepi műsor

Nehézsorsú sarka i családok megajándékozása

1.1 Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint tájékoztató a két
ülés közötti időben történt fontosabb eseményekről

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

2.! Rendeletek:

a.) Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

b.) Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző



c.) A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása
(Az előterjesztés késó’bb kerül kiküldésre)

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

d.) A Sarkadi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról
és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

e.) Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

3.1 Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évre vonatkozó
munkatervének elfogadása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

4.! A polgármester beszámolója a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsában végzett tevékenységéről

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

5.1 Sarkad Város Önkormányzat Városgazdálkodási Iroda intézményvezetői
pályázatának elbírálása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

6.! Sarkad Város Önkormányzat Bölcsődéje intézményvezetői pályázatának elbírálása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

7.! Sarkad Város Önkormányzatának Közétkeztetési Intézmény intézményvezetői
pályázatának elbírálása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

8.! Hulladék kezelési közszolgáltatás 2016. évi működtetési kérdései

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

9.1 Bejelentések:

a.) Kérdések, interpellációk

b.) Haszonkölcsön megállapodás vonatkozásában a szükséges döntés meghozatala

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

c.) Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elkészítési ütemezése

Előadó: Dr. Mokán István polgármester



d.) Közlekedés biztonsági feltételek javítása érdekében biztosított források
átesoportosítása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester

c.) Bronztábla megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala

Előadó; Dr. Mokán István polgármester

f.) A polgármester személyét érintő tárgykörben való döntéshozatal

Előadó: Dr. Vass György alpolgármester

10.1 Egyéb bejelentések

Zárt ülés:

1.1 Az első lakás megszerzése érdekében nyújtható önkormányzati támogatás iránti
kérelem elbírálása

Előadó; Dr. Mokán István polgármester

A Képviselő-testület ülésére az állandó meghívottak az anyagot a Városháza Új épületének 4. számú irodájában
és a Városi Könyvtárban tekinthetik meg.

S a ‘ 1’ a d, 2015. december12.

Dr. Mokán István sk.
polgármester

A kiadmány
Sarkad, 2015

jegyző



]. számú napirend

TÁJÉKOZTATÓ
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Dr. Mokán István polgármester
Tárgy: Tájékoztató akét ülés közöttiidőben történt fontó~ábh:1én~éi&ő1

1) 2015. november 26-án, Mezőkovácsházán Kábítószerügyi Egyeztető Fórumra került sor, melyen
városunkat a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ munkatársai képviselték. Az eseményen dr.
Zacher Gábor toxikológus főorvos előadását is meghallgathatták a résztvevők, majd az ezt követő
kerekasztal megbeszélésen tapasztalataikról számoltak be a szakemberek.

2) 2015. november 27-én Sarkadi Kistérségi Sportnap került megrendezésre a Sarkadi
Egészségfejlesztési Iroda szervezésében. A sportnapnak az Ady Endre Gimnázium és Kollégium,
valamint a Bartók Béla Művelődési Központ adott otthont, ahol a különböző mozgásformák
kipróbálásán túl, lehetőség nyílt ingyenes egészségügyi szűrésre és állapotfelmérésre is. A
rendezvényen városunkat a polgármester és Mester Judit Ibolya alpolgármester képviselte.

3) Orosházi helyszínnel 2015. november 27-én került sor a DAREH rendkívüli taggyűlésére, ahol
többek között tájékoztató hangzott el a hulladékgazdálkodás törvényi hátterének módosításáról. Az
önkormányzat részéről a polgármester és Kővári Arnold osztályvezető volt Jelen.

4) 2015. november 30-án a Románia Nemzeti Ünnepe alkalmából — december 1. - rendezett főkonzuli
fogadáson önkormányzatunkat a város vezetése képviselte.

5) 2015. december 3-án a nagyszalontai Polgármesteri Hivatalban adta át a polgármester és Mester Judit
Ibolya alpolgármester azt a több mint 100 ezer Ft értékű könyvcsomagot Török László nagyszalontai
polgármesternek, melyet a Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár nyert a Kölcsey
Alapítvány pályázatán egy határon túli testvérkönyvtár támogatására. A könyvcsomaggal a
nagyszalontai Teodor Ne~ Városi Könyvtár magyar nyelvű könyvállománya gazdagodott.

6) 2015. december 4-én a békéscsabai VOICE Vasutas Művelődési Házban került megrendezésre a
Békés-Manifest Közszolgáltató Nonprofit KR taggyűlése, melyen a polgármester képviselte a
várost. A taggyűlésen tájékoztató hangzott el a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatási
feladat ellátásában várható változásokról.

7) 2015. december 5-én a Bartók Béla Művelődési Központban került megrendezésre a városunk
óvodái által szervezett hagyományos Városi Télapó ünnepség, majd 14.00 órától elindult a „Mikulás
vonat” mely a bölcsődések, óvodások és kisiskolások számára szerzett feledhetetlen pillanatokat.

8) 2015. december 7-én Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program záró
konferenciájára került sor Gyulán a Vigadóban. A záró konferencián a 2007-20 13 közötti
programozási időszak pályázatainak eredményeit, a továbblépés lehetőségeit ismertették. Az
önkormányzatot Kővári Arnold osztályvezető és Bene László osztályvezetőt helyettesítő
köztisztviselő képviselte.



9) A Magyar Államkincstár 2015. december 9-én a Csabagyöngye Kulturális Központban tartotta meg a
Terület — és Településf’ejlesztési Operatív Program Békés Megyei Információs Napját, ahol többek
között Oláh Gábor a Nemzetgazdasági Minisztérium helyettes államtitkára bemutatta a fejlesztési
lehetőségeket. A rendezvényen önkormányzatunkat Bene László osztályvezetőt helyettesítő
köztisztviselő képviselte.

10) 2015. december 9-én 16.00 órai kezdettel Kondoroson került sor a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kit. alakuló ülésére. Városunkat a polgármester képviselte.

11) 2015. december 9. és 20. között sor kerül az önkormányzati intézmények évzáró látogatására. Az
intézménylátogatáson a polgármester, az alpolgármesterek, a jegyző, az adott intézményhez
kapcsolódó ágazati bizottsági elnöke és az ágazati osztály vezetője vett, s vesz részt.

12) 2015. december 10-én méhkeréki helyszínnel került sor a Békés Bihar Kistérség Fejlesztő Egyesület
közgyűlésére, melynek napirendjén az Egyesület 2016. évi tagdíjának megállapítása szerepelt,
valamint döntés született a Nemzeti Együttműködési Alap forrásaira benyújtandó pályázatokról is.
A közgyűlésen önkormányzatunkat a polgármester képviselte.

13) 2015. december 10-én került sor a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Tanácsának soros ülésére Méhkerék helyszínnel, melyen elfogadásra került a belső ellenőrzés és a
Társulási Tanács 2016. évi munkaterve. Tájékoztató hangzott el a munkaszervezet működéséről, a
közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó munkaügyi és munkavédelmi szabályokról, a Sarkadi Kistérségi
Járóbeteg Szakellátó Központ tevékenységéről, valamint döntés született a Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére beérkezett pályázatról. A Társulási Tanács
ülésén a polgármester, mint a Társulási Tanács elnöke, a jegyző, mint a munkaszervezet vezetője
vett részt.

14) 2015. december iI-én a Bartók Béla Művelődési Központban került sor az Ady Endre — Bay Zoltán
Gimnázium és Kollégium, valamint a Gyulai Szakképzési Centrum sarkadi Tagintézményének
szalagtűző ünnepélyére, melyen önkormányzatunk részéről a polgármester vesz részt.

15) 2015. december 12-én a Bartók Béla Művelődési Központ adott otthont a Sarkad és Vidéke ÁFÉSZ
Nyugdíjas Egyesület karácsonyi ünnepségének, melyen az önkormányzatot a polgármester és az
alpolgármesterek képviselték.

16) 2015. december 15-én a helyi egyházak és az önkormányzat vezetése közötti hagyományos
évértékelő találkozóra kerül sor.

17) 2015. december 15-én a Bartók Béla Művelődési Központ nagytermében kerül megrendezésrb az
önkormányzat és a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ által szervezett Idősek Karácsonya
ünnepség. A programon önkormányzatunk részéről a polgármester és az alpolgármesterek vesznek
részt.

18)2015. december 16-án a Békési Polgármesteri Hivatalban a KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tartja ülését, melyen a polgármester, mint a
Felügyelő Bizottság tagja vesz részt.

19) 2015. december 16-án a tartja Karácsonyi ünnepségét a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ a
Gyulai úti Idősek Otthonában. A programon önkormányzatunk részéről a polgármester és az
alpolgármesterek vesznek részt.
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20)2015. december 16-án kerül megrendezésre a „Leg a láb” Alapfokú Művészeti Iskola és a Bartók
Béla Művelődési Központ közös Mikulás Ünnepsége, melyen az önkormányzatot a polgármester
képviseli.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, a tájékoztatót elfogadni szíveskedjen!

S a r k a ‚1, 2015. december 11.

dr. Mokán István sk.

r ~ polgármester
A kiadmány hite1éü~~~ este
Sarka’!, 2015. e~e3;berk2n~ ~

pO~4Lt~

~
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L 1~szát;zú napirend

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette. dr. Pintér Magdolna/egyzó’
I Targy Jelentes a lej art hatarideju hatai ozatok vegi ehajtasarol

196/2015. (X. 29.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet
vonatkozásában a Dr. Angeles Perez Magda házi gyermekorvos által képviselt Dr. Perez és
Tsa Bt-vel kötött „Feladatellátási szerződés” közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez
2015. december 31 -ei hatállyal hozzájárult.
A határozat a gyermekorvos részére ínegküldésre került.

197/2015. (X. 29.) KT és 198/2015. (X. 29.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet
vonatkozásában 2016. január 1-jétől a körzet praxisjogát elfogadta, és a betegellátás
érdekében a területi ellátási kötelezettséghez kapcsolódó feladatellátásról a praxis
működtetésével gondoskodott.

Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3. sz. házi gyermekorvosi körzet
vonatkozásában kérelmet nyújtott be egészségügyi szolgáltatások működésének
engedélyezésére.
A kérelem benyújtásra került, a működési engedély 2015. december 8-án megérkezett.

201/2015. (X. 29.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Galileo Progetti Nonprofit Kit. által
benyújtandó „SARKAD ALL INCLUSIVE” elnevezésű projektben partnerként történő
részvétellel egyetértett, és nyertes pályázat esetén a Képviselő-testület felhatalmazta a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
A szándéknyilatkozat aláírása megtörtént.

218/2015. (XI. 26.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést, a két ülés közötti időben tett fontosabb intézkedésekről szóló
tájékoztatót elfogadta.
A határozat további intézkedést nem igényeL

219/2015. (XI. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Klebelsberg Intézményfemitartó
Központ fenntartásában lévő Ady Endre — Bay Zoltán Gimnázium és Kollégium
intézményvezetői álláshelyére érkezett pályázatot véleményezte, támogatta Sárközi Anna
5720 Sarkad, Csillag utca 11. szám alatti lakos vezetői megbízását.
A határozat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Sarkadi Tankerülete, valamint a
pályázó részére megküldésre..



220/2015. CXI. 26.) KI Számú határozat:
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetési gazdálkodás
háromnegyed évi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadta.
A határozat további intézkedést nem igényel.

221/2015. (XI. 26.)KT Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Iroda
tevékenységéről készített beszámolót elfogadta és megköszönte a Városgazdálkodási Iroda
vezetőjének, valamint dolgozói kollektívájának áldozatos munkáját.
A határozat az intézmény részére megküldésre került..

222/2015. (XL 26.) KI Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági szervezettel
rendelkező, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveire
vonatkozó kockázatbecslést a határozat mellékletét képező tartalommal elfogadta.
A határozat további intézkedést nem igényel.

223/2015. (XI. 26.) KI számú határozat:
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat gazdasági szervezettel
rendelkező valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveire vonatkozó
2016. évre ütemezett ellenőrzési munka-, és ütemtervet a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadta és megköszönte a belső ellenőr áldozatos tevékenységét és munkáját.
Megbízta ajegyzőt, hogy aimak végrehajtása érdekében a tervezett feladatokat — belső ellenőr
útján — koordinálja, felügyelje.
A határozat további intézkedést nem igényeL

224/2015. (M. 26.) KI számú határozat:

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Startniunka Mintaprogram
működéséről szóló beszámolót az előteijesztés szerinti tartalommal elfogadta és megköszönte
a programban részt vevők áldozatos munkáját.
A határozat további intézkedést nem igényeL

225/2015. (M. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkad és környéke Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását módosította.
A határozat a Társulás Munkaszervezete Számára megküldésre kerültt, a megállapodás
módosításra került.

226/2015. (XI. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette és hozzájárult ahhoz,
hogy a 2. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatellátás 2016. február 1. napjától
előreláthatóan 6 hónapon keresztül helyettesítéssel kerüljön ellátásra. A helyettesítő háziorvos
Dr. Bartóki László általános szakorvos, sebész. (Grafo-Med Duo Bt, 5700. Gyula, Nagyváradi
u. 26/b.).
A határozat Dr. Tóbiás Eva Tünde háziorvos részére megküldésre került.
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227/2015. (XI. 26.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette és hozzájárult ahhoz,
hogy a 3. számú háziorvosi körzetben a feladatellátás 2015. november 1. napjától
előreláthatóan I éven keresztül helyettesítéssel kerüljön ellátásra. A helyettesítő háziorvosok
Dr. Pap Sándor és Dr. Papp Attila.
A határozat Dr Míves Piroska, mint a praxisjog tulajdonosa részére megküldésre került.

228/2015. (XI. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkadi Altalános Iskola
vonatkozásában egyetértett az általános iskola körzethatárának meghatározásával.
A határozat a Békés Megyei Kormányhivatal részére megküldésre került.

229/2015. (XI. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat téli felkészülési
feladatainak áttekintése tárgyában készült tájékoztatót elfogadta.
A határozat további intézkedést nem igényeL

230/2015. (M. 26.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-5.3.O/B/09-2010-0107
azonosító számú projekt 2015. és 2016. évi fenntartási jelentéseinek elkészítése kapcsán az
energetikai szakértői feladatok elvégzéséhez szükséges bruttó 1.270.000,- Ft összegű forrás
2015. évi fejlesztési tartalék terhére történő biztosítását, valamint bruttó 1.270.000,- Ft
összegű forrás 2016. évi költségvetés terhére történő biztosítását támogatta.
A szerződés az energetikai szakértőifeladatokat ellátó céggel inegkötésre került.

231/2015. (M. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Onkorrnányzatának Képviselő-testülete az ‚jnterreg Danube Transnational
Programme - l~ call A magyar-román országhatárt átszelő’ kisvízfolyások élővé tételének
vizsgálata és végrehajtása a hajdani nyomvonalak rekonstrukciójával és a vízfolyások
rehabilitációjával — Gyepes csatorna egyedi vizsgálata” megnevezésű pályázat
előkészítésében, benyújtásában és a megvalósításban, a tanulmány és a különböző tervek
műszaki specifikációinak megfogalmazásában, a társadalmi igény felmérésében, a projekt
eseményeken való részvételben és a kiadvány(ok) készítésénél közre kíván működni.
A határozat a pályázatot benyújtó KÖVIZIG részére megküldésre került..

232/2015. (M. 26.) KT Számú határozat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a 212/2015. (X.13.) KT. határozatát
hatályon kívül helyezte.
A határozat további intézkedést nem igényel.

233/2015. (M. 26.) KT számú határozat:
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-1.1. 1/2F/09-1 1-2012-0007
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című
projekt keretében létrehozott rendszer üzemeltetésére vonatkozó koncepciót a határozat
mellékletét képező, - A DARER Onkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási
Rendszerének Koncepciója - tartalommal elfogadta és nyilatkozott arról, hogy a koncepció
alátámasztásához benyújtott, és a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági

“
.)



tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót ismerik és aimak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.
A határozati a DAREH irntnkaszervezete részére megküldésre került.

234/2015. (XI. 26.) KT Számú határozat: .

Sarkad Város Onicormányzatának Képviselő-testülete a KEOP- 1.1. l/2F/09- 11-2012-0007
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alfőld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című
projekt keretében létrehozott rendszer díjpolitikáját a határozat mellékletét képező - A
DAREH Önkormányzati Társulás Hulladékgazdálkodási Rendszerének Díjpolitikáj a -

tartalommal elfogadta, és nyilatkozott arról, hogy a részletes megvalósíthatósági
tanulmányban bemutatott díjpolitikát, díjképzést ismerik és annak betartását a támogatás
visszafizetésének terhe mellett vállalják a projekt befejezését követő legalább öt évig.
A határozat a DAREH munkaszervezete részére inegküldésre került.

4



2/a. számú napire~4

EL Ő TERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Pribák Imréné pénzügyi osztályvezető’
Száinszakilag ellenőrizte: Karácsony Ibo lye ügyintéző

I Tárgy: Az Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása I

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. ~. (4) bekezdése értelmében a Képviselő
testület — az első negyedév kivételével — negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de
legkésőbb az éves költségvetési beszámoló határidejéig, december 31-ej hatállyal módosítja a
költségvetési rendeletét. Jelen előterjesztés e törvényi előírásnak kíván megfelelni.

8sz. Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen

1.! 173/2015.(IX.24.) sz. Kt. határozat 267
Mezőgazdasági csoport létszámának 1 fővel történő
bővítése

- személyi juttatások 210
- munkaadókat terhelő járulékok 57

Fedezete: Működési c. támogatási bevétel központi
költségvetési_szervtől

3.1 20012015.(X.29.) sz. Kt. határozat 1.000
Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért,
Művelődéséért Közalapítvány részére támogatás

- civil_szervezetek_támogatása
Fedezete: Altalános tartalék

2.! l81/2015.(IX.24.) sz. Kt. határozat
Sarkad, Gyulai Út 8. sz. alatti ingatlan utca&onti kerítés
átépítése

- dologi kiadás (Városgazdálkodási Iroda)
Fedezete: Fejlesztési tartalék

400
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7.’ 205/20l5.(X.29.) sz. Kt. határozat
Kossuth u.-Bihar u. és Stefánia utcák közötti szakaszán
zárt csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, és víz] ogi
üzemeltetési engedély lefolytatása

- fejlesztési kiadás (Városgazdálkodási Iroda)
Fedezete: Fejlesztési tartalék

1.200

‘ 8sz. Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen

4.! 202/2015.X.29.) sz. Kt. határozat 170
Az Önkormányzat tulajdonában lévő ló tartása (2015.
november 1. — 2016. szeptember 30-ig) 2015. november
1.-2015. december 31-ig:

- személyi juttatások 137
- munkaadókat terhelő járulékok 33

Fedezete: Általános tartalék

5.! 203/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat 1.500
Városi Ünnepi díszkivilágítás további fejlesztése

-_fejlesztési_kiadás_(Városgazdálkodási_Iroda)
Fedezete: Altalános tartalék

6.! 204120l5.(X.29.) sz. Kt. határozat 500
Gyulai út 45. sz. előtti Új parkoló létesítése és forgalomba
helyezési eljárás lefolytatása

-_fejlesztési_kiadás_(Városgazdálkodási_Iroda)
Fedezete: Fejlesztési tartalék

8.!

9.!

10.!

206!2015.(X.29.) sz. Kt. határozat
Városi Képtár épülete Kossuth utcai homlokzat felÚjítási,
állagmegóvási munkái

- dologi kiadás (Városgazdálkodási Iroda)
Fedezete: Fejlesztési tartalék

207/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat
Nagy Kálmán u.-Lehel u. és Szegfű utca közötti szakasz
Új aszfaltkopó réteggel történő ellátása

- fejlesztési kiadás
Fedezete: Fejlesztési tartalék

209/2015 .(X.29.) sz. Kt. határozat
OVI-FOCI PROGRAM pályázat az Epreskert utcai
Ovodában — önerő

- fejlesztési kiadás
Fedezete: Fejlesztési tartalék

400

5.500

2.850
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12.!

13.!

14.!

211!2015.(X.29.) sz. Kt. határozat
Belügyminisztérium által támogatott közterületi
kamerarendszer önerő kiegészítése

- fejlesztési kiadás
Fedezete: Fejlesztési tartalék

213!2015.(X.29.) sz. Kt. határozat
Azonnali megoldást igénylő intézményi karbantartások,
felújítások:
1. Sz. Óvoda tűzfal creszdeszka, tető vápa lemez cseréje
2. Sz. Óvoda kazánház mennyezet javítása
Bartók Béla Műv. Kp. tetőszerkezet javítása
Városi Könyvtár tetőszerkezet javítása

- dologi kiadás (Városgazdálkodási
Fedezete: Fejlesztési tartalék

Iroda)

230!2015.(XI.26.) sz. Kt. határozat
KEOP-5.3 .0!B!09-20 10-0107 sz. projekt fenntartási
jelentésének elkészíttetése energetikai szakértővel

- dologi kiadás
Fedezete: Fejlesztési tartalék

180
82

470
1.000

312

1.732

Ssz. Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen

11.! 210/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat 3.021
Sarkadi Kinizsi Labdarugó Egyesület 80x40 m-es
edzőpálya építés pályázatához önerő átadása

- fejlesztési c. átadott pénz államháztartáson kívülre
Fedezete: Fejlesztési tartalék

17.! Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás)
DAOP-5.2. 1!D-2008-0002 Belvízrendezés az élhetőbb
településért (AFA kiadás)

- fejlesztési kiadás -19.000
- dologi kiadás ±19.000

15.!

16.!

IPR 2014. pályázattal kapcsolatos elszámolása
- általános tartalék

Fedezete: Emberi Erőforrás Minisztériumtól átvett
támogatásértékű bevétel működési célra

Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás)
HURO 1 101 - WaterMan2 Sarkad-Nagyszalonta
csapadékelvezetés (fej lesztésnek nem elszámolható
kiadások: nyilvánosság, bérleti díj)

- fejlesztési kiadás
- dologi kiadás

-486
±486

1.270

370
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Ssz. Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen
18.! Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás)

DAOP-3 .3. l/B-09-20 10-001 Helyi és távolsági autóbusz
közlekedés

- fejlesztési kiadás -953
- felhalmozási c. pénzeszköz átadás (Bárkás HE) ±922
- dologi kiadás +31

19.! Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás)
DAOP-5. 1.1 -09/2F-20 12-0002 Szociális célú
városrehabilitáció

- felhalmozási c. támogatásértékű bevételek -15.547
- működési c. támogatásértékű bevételek (Roma ±15.547

Nemzetiségi_Önkormányzattól)
- soft elemek lebonyolítására nyújtott kölcsön ±4.587

(civil szervezetek_részére)
- soft elemek lebonyolítására nyújtott kölcsön ±4.587

megtérülése

20.! Gazdasági növénytermesztés
ÁFA visszatérülés

- működési célú bevétel 2.578
Felhasználása: Dologi kiadás 1.727

Fejlesztési kiadás (műtrágyaszórós vetőgép 851
többletkiadása)

Mezőgazdasági termelés többletbevétele 9.509
Felhasználása: Dologi kiadás

21.! Polgári Védelem (belső átcsoportosítás)
- személyi juttatások 35
- munkaadókat terhelő járulékok 12
- fejlesztési kiadás (1 db fűkasza) 44

Fedezete: Dologi kiadás zárolása 91

221 Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás)
KEOP-l .2.0/B/i 0-2010-0027 Szennyvízelvezetés és
tisztítás (fordított AFA, szakvélemények, egyéb szolg.
díjak)

- fejlesztési kiadás -104.336
- dologi kiadás ±104.336

23.! Fejlesztési kiadások előirányzat helyesbítése
272/2014. Kt. hat. Forgalomcsillapítók a József A., -300
Szalontai — Kodály u. (Önkormányzat)
272/2014. Kt. hat. Forgalomcsillapítók a József A., ±300
Szalontai — Kodály u. (Városgazdálkodási Iroda)
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24.!

25.!

26.!

Szociális nyári gyermekétkeztetés 74/2015. Kt. hat. önerő
helyesbítése

- speciális c. támogatás (Hivatal)
- speciális c. támogatás (Önkormányzat)

Közfoglalkoztatási program középvezetők bérkülönbözete
2015.09.-2015.ll. hóig

- személyi juttatások (Közmunka)
- munkaadókat terhelő járulékok (Közmunka)
- személyi juttatások (Városgazdálkodási Iroda)
- munkaadókat terhelő járulékok (Városgazd. I.)

Sarkad V. Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1 1!20l1. (P1.28.)
önk. sz. rendelet 2. sz. mellékletének 7.7. pontjában biztosított
átruházott .1 ogkörben hozott polgármesteri döntés:
Civil szervezetek támogatása
- Sarkadi Nyugdíjasok &dekvédelmi Egyesülete

MozgáskorLBékés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Cs.
- Lovas és Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület
- K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egy.
- Sarkadi Ifjúsági Tenisz Egyesület
- Cukorbetegek Sarkadi Egyesület

-21 1
±211

-599
-146
±599
±146

50
40
50
30
40
40

8sz. I Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen
294/2014. Kt. hat. Forgalomcsillapítók a Bánát, Gárdonyi -750
utcán (Onkormányzat)
294/2014. Kt. hat. Forgalomcsillapítók a Bánát, Gárdonyi +750
utcán (Városgazdálkodási Iroda)

Többcélú Kistérségi Társulás
- működési célra átadott Pénz 2.763

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

27

28.!

Önkormányzati intézménynek nyújtott támogatás
- Óvodák IntÉzménye

- dologi kiadás
Fedezete: Polgármesteri alap felhasználása

Város és Községgazdálkodási feladat (gyermektábor)
- dologi kiadás

Fedezete: Működési c. (ÁFA) bevétel

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak ágazati pótléka
IV. negyedév
Bölcsőde

- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok

40

368
99

105

3.230
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30.!

31.!

Többeélú Kistérségi Társulás 884
- működési célra átadott pénz

Fedezete: Általános működési és feladattámogatás

Nyári diákmunka pályázat (július 64 fő, augusztus 86 fő
foglalkoztatása)

- személyi juttatások
- munkaadókat terhelő járulékok

Fedezete: Munkaügyi Kp-tól működési c. átvett pénz

Közétkeztetési Intézmény költségvetésében:
- fejlesztési kiadás

3.825
1.032

4.857

8sz. Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen

29.! Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2.789
bérkompenzációja —2015.08. hó-2015. 10. hó

Intézmény Személyi ‘ Járulék Összesen
Polgármesteri Hivatal 370 100 470
Intézm. Gondnokság 106 28 134
Óvodák 130 36 166
BartókB.Műv.Kp. 98 26 124
Bölcsőde 245 66 31 1
Városgazdálkodási I. 294 78 372
Közétkeztetési Intézrn. 258 70 328
Összesen 1.501 404 1.905

33.! Bartók Béla Mű”. Kp. és Könyvtár költségvetésében
- fejlesztési kiadás

- 1 db szőnyeg és kárpittisztító 78
- 1 db fali konvektor 93

Fedezete: Dologi kiadás zárolása 171

32.!

- 1 db nagykonyhai robotgép, mákőrlő segédgép
- 4 db főzőzsámoly
- 1 db Gorenje főzőlap
- 1 db Elektrolux villanysütő

Fedezete: Dologi kiadás zárolása

Óvodák Intézménye költségvetésében:
Intézményi többletbevétel
Felhasználása:
- fejlesztési kiadás

—1 db fényképezőgép
- 2 db pendrive
- 1 db kézimixer

1 db vasaló
- dologi kiadás

418
569

97
75

1.159

19
8
8
5
4

44
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Ssz. Előirányzat változás megnevezése 1 Összesenből Összesen

- személyi juttatás (jutalom) 800
Fedezete: Hivatal személyi juttatás zárolása 630

Hivatal munkaadókat terhelő járulékok zárolása 170

34.! Jntézményi Gondnokság költségvetésében:
- személyi juttatás (jutalom) 800
Fedezete: Hivatal személyi juttatás zárolása 630

Hivatal munkaadókat terhelő járulékok zárolása 170

35.! Bölcsőde költségvetésében:
- felújítási kiadás (számítógép) 14
Fedezete: Fejlesztési kiadás zárolása

- fejlesztési kiadás (kenyérpirító) 8
Fedezete: Dologi kiadás zárolása

36.! Városgazdálkodási Iroda költségvetésében:
- fejlesztési kiadás

—1 db rádiómagnó 24
- 2 db pendrive 5
- 1 db sövényvágó olló 4
- 1 db ágvágó 4
- 1 db cserépkályha (lakás) 210
- 1 db vízmelegítő (lakás) 60
- 2 db sötétítő függöny 20

- felújítási kiadás
- Általános Iskola pedagógiai szakszolgálat 313
- Kossuth u. 67. lakás ajtócsere t2t
- Béke S. 3. lakás ablakcsere 83
- Béke S. 2. lakás csapadék szigetelés 131
- kátyúzás 72

Fedezete: Intézményi többletbevétel 129
Dologi kiadás zárolása (lakáskarbantartás) 605
Dologi kiadás zárolása 313

Intézményi többletbevétel 10.000
Felhasználása: Dologi kiadás

1 fő rehabilitációs foglalkoztatása 76
2015.01.01.-2015.01.31.

- személyi juttatások 60
- munkaadókat terhelő járulékok 16

Fedezete: Nemzeti Rehabilitációs és Szoc. Hivataltól
átvett pénz
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Ssz. Előirányzat változás megnevezése Összesenből Összesen

371 Központi Orvosi Rendelő költségvetésében:
Előirányzat helyesbítés
Irányítószervi támogatás
- dologi kiadás +1.837
Fedezete: OEP-től működési c. átvett Pénz +1.837
Önkormányzati támogatás -1.837
Dologi kiadás zárolása -1.837

38.! Polgármesteri Hivatal költségvetésében:
- fejlesztési kiadás

- 2 db zászló 46
- switch 33
- 1 db salgó polc 455
- 1 db ASZA állomás 50
- 1 db felmosó kocsi 48
- 1 db fejhallgató 5
-1 dbmolnárkocsj 12
- 1 db vonalas telefon 28
- 1 db mobil telefon 3
-2dbtermosz 19

Fedezete: Dologi kiadás zárolása -699

Dologi kiadás zárolása 2.000
Felhasználása: Dologi kiadás Önkormányzat 2.000

(városi ünnepségek)

A leírtaknak megfelelően a következő rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő
testület elé megalkotásra.

Sarkad, 2015. december 16.

1.

dr. Mokán István s.k.
polgármester

A kiadmány hiteléül:

pénzügyi
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SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

/2015. (XII. .)önkormányzati rendelete

az Onkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló

1/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az áflamháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 23. * (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. ~ (2)
bekezdésére, az alábbi rendeletet alkotja:

1. ~.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (11.26.) önkormányzati rendelet
(továbbiakban: R.) 2. *.-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. ~. (I) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének bevételi
előirányzatát 4.312.113 e Ft-ban állapítja meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen Belül: C Ft
I. Működési bevételek 675.884

- intézményi működési bevételek 526.921
- önkormányzatok sajátos működési bevételei 148.963

II. Támogatások 987.972
- önkormányzatok költségvetési támogatása 987.972

m. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 59
IV. Támogatásértékű bevételek 1.813.398

-működési 585.714
- felhalmozási 1.227.684

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 158.412
- államháztartáson belülről 73.312
- államháztartáson kívülről 85.100

VI. Even belüli hitelfelvétel 27.000
VII. Adott kölcsönök visszatérjilése 89.371

VIJI. Felhalmozás AFA bevétele 233.707
IX. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló 326.310

pénzforgalom nélküli bevételek
.. Előző évek maradványának igénybevétele 326.310

- működési 207.313
- felhalmozási célra 118.997

- Ertékpapír eladás
X. Belső finanszírozást meghaladó külső finanszírozás bevételei

Bevutelelcfőösszege 4.312.113
(L ±11. ±111. +1V. ± V. ± VI. ± VII. + VIII. ±1K +X.)
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„(2) A kiadási előirányzatot egyezően a bevételi előirányzattal 4.312.113 e Ft-ban állapítja
meg az 1. sz. melléklet szerint.”

Ezen belül: e Ft
I. Működési kiadások 2.725.112

- személyi juttatások 1.067.821
- szociális hozzájárulási adó 209.572
- dologi kiadások 9 16.524
- támogatásértékű működési kiadások
- működési célú pénzeszköz átadás 322.446
- önkormányzat által folyósított ellátások 208.749

H. Felújitási és felhalmozási kiadások 1.481.366
- beruházások 1.418.910
- felújítások 56.226
- felhalmozási célú pénzeszköz átadás 6.230

III. Adott kölcsönök 35.712
IV. Tartalékok 10.406

- általános 2.844
-cél 1.466
- felhalmozási célú tartalék 6.096

V. Even belüli hitel visszafizetése 27.000
VI. Finanszírozási célú kiadások 32.517

Kiadásokfőösszege (L+II.+IIL+IV.+V.+VL) 4.312.113

2. ~.

AR. 3. ~. (10) bekezdése az alábbi mondattal egészül ki:

„3. ~. (10) A civil szervezeteknek adott támogatás szervezetenkénti felosztását a 17. sz.
melléklet tartalmazza.”

3. ~.

A költségvetési rendelet mellékletei e rendelet mellékleteiben foglaltak szerint módosulnak.

4. ~.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

dr. Mokán István s.k. dr. Pintér Magdolna s.l’.
polgármester jegyzót
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A kiadmány hiteléül:
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\‘ ~.;

pénzügyi osztályvezető fl



1. sz. melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Onkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
A B C D

Sorsz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5. mód.
elöirányzat előirányzat

BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek 503.906 526.921

- kötelezőfeladat 368.718 368.793
- önként vállaltfeladat 135.188 158.128

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 148.963 148.963
- kötelező feladat 148.963 148.963
-_önként vállalt feladat

2.1 Helyi adók 130.000 130.000
2.2 Átengedett központi adók 12.963 12.963
2.3 Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 6.000 6.000

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 940.426 987.972
- kötelezőfeladat 940.426 987.972
- önként vállalt feladat

3.1 Altalános működési és feladattámogatás 940.426 980.980
3.2 Központosított előirányzatok
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.992
3.4 Egyéb központi támogatás

4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 59
- kötelezőfeladat
- önként vállalt feladat 59

5. Támogatásértékű bevételek 1.940.734 1.813.398
- kötelezőfeladat 1.940.734 1.813.398
- önként vállalt feladat

5.1 Működési célú 569.530 585.714
5.2 Felhalmozási célú 1.371.204 1.227.684

- ebből EU 1.37 1.204 1.227.684
6. Átvett pénzeszköz 35,472 158.412

- kötelező feladat 35.472 158.3 12
- önként vállaltfeladat 100

Államháztartáson kívülről 85.100
Államháztartáson belülről 3 5.472 73.312
- ebből OEP 2 1.282 2 1.282

7. Éven belüli hitelfelvétel 27.000
8. Adott kölcsönök visszatérülése 60.784 89.371

- kötelezőfeladat 60.784 89.37 1
- önként vállaltfeladat

9. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 233.707 233.707
- kötelezőfeladat 233.707 233.707
-_önként vállaltfeladat

10. Pénzforgalom nélküli bevételek 79.220 326.310
- felhalmozási maradvány (kötelező) 79.220 118.997
- működési maradvány (önként vállalt) 207.313
Bevételek összesen: 3.943.212 4.312.113

- kötelező feladat 3.808.024 3.946.5 13
- önként vállalt feladat 135.188 365.600



1. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Onkormányzat városi szintre összesített 2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
A B C D

Sorsz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5. mód.
előirányzat előirányzat

KIADÁSOK
Működési célú kiadások 2.203.640 2.725.112

- kötelezőfeladat 2.073.745 2.579.100
- önként vállaltfeladat 129.895 146.012

1. Személyijuttatások 976.046 1.067.821
2. Szociális hozzájárulási adó 203.695 209.572
3. Dologi kiadások 573.912 916.524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 61.470 61.470
5. Speciális célú támogatások 140.046 147.279
6. Működési célú pénzeszköz átadás 248.471 322.446

Felhalmozási célú kiadások 1.731.049 1.481.366
- kötelezőfeladat 1.722.096 1.471.562
- önként vállaltfeladat 8.953 9.804

7. Beruházások 1.692.424 1.418.910
8. Felújítások 37.625 56.226
9. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.000 6.230

Adott kölcsönök 4.125 35.712
Finanszírozási kiadások 32.517
Even belüli hitel visszafizetése 27.000
Tartalékok 4.398 10.406

10. Altalános tartalék 2.844
11. Céltartalék 4.398 1.466
12. Felhalmozási célú tartalék 6.096
13. Tervezett maradvány

Kiadások összesen: 3.943.212 4.312.113
- kötelezőfeladat 3.804.364 4.156.297
- önként vállalt feladat 138.848 155.816



2. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .)önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Onkormányzat városi szintre összesített 2015. évi mérlege

ezer Ft-ban
A B C D E F G H

Ssz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi Ssz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5.
eredeti 5. mód. eredeti mód.
összeg összeg összeg összeg

L Intézményi működési 503.906 526.921 L Működési célú 2.203.640 2.725.112
bevétel kiadások

II. Önkormányzatok 148.963 148.963 IL Felhalmozási célú 1.735.174 1.481.366
sajátos műk. bevét. kiadások

III. Önkormányzatok 940.426 987.972 III. Adott kölcsönök 35.712
költségvetési tám.

IV. Felhalmozási és 59 IV. Finanszírozási 32.517
tőkejellegű bevételek kiadások

V. Támogatásértékű 1.940.734 1.8 13.398 V. Even belüli hitel 27.000
bevételek visszafizetése

VI. Átvett pénzeszközök 35.472 158.412 VI. Tartalékok 4.398 10.406

VII. Éven belüli 27.000 Általános tartalék 2.844
hitelfelvétel

VIII. Adott kölcsönök 60.784 89.371 Céltartalék 4.398 1.466
visszatérülése

IX. Felhalmozás ÁFA 233.707 233.707 Felhalmozási c. tart. 6.096
visszatérülése

X. Pénzforgalom nélküli 79.220 326.3 10 VII. Tervezett maradvány
bevételek
Bevételek összesen: 3.943.212 4.312.113 Kiadások összesen: 3.943.212 4.312.113

- kötelezőfeladat 3.808.024 3.946.513 . kötelezőfeladat 3.804.364 4.156.297

- önként vállaltfeladat 135.188 365.600 - önként vállaltfeladat 138.848 155.816



3. számú melléklet
Sarkad Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei és

kiadásai

ezer Ft-ban
A B C D

Sorsz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5. mód.
előirányzat előirányzat

BEVÉTELEK
1. Intézményi működési bevételek 503.906 526.921

-kötelezőfeladat 368.718 368.793
- önként vállaitfeladat 135.188 158.128

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 148.963 148.963
- kötelező feladat 148.963 148.963
- önként vállalt feladat

2.1 Helyi adók 130.000 130.000
2.2 Atengedett központi adók 12.963 12.963
2.3 Egyéb bevételek, bírságok, pótlékok 6.000 6.000

3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 940.426 987.972
- kötelezőfeladat 940.426 987.972

. -_önként vállaltfeladat
3.1 Altalános működési és feladattámogatás 940.426 980.980
3.2 Központosított előirányzatok
3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.992
3.4 Egyéb központi támogatások

4. Támogatásértékű bevételek — működési célú 569.530 585.714
-kötelező feladat 569.530 585.714
-_önként vállalt feladat

5. Atvett pénzeszköz 35.472 158.412
-kötelezőfeladat 35.472 158.312
- önként vállalt feladat 100

5.1 Államháztartáson kívülről 85.100
5.2 Allainháztartáson belülről 35.472 73.3 12

- ebből OEP 21.282 21.282
6. Éven belüli hitelfelvétel 27.000
7. Adott kölcsönök visszatérülése 60.784 89.371

- kötelező feladat 60.784 89.371
-_önként vállaltfeladat

8. Pénzforgalom nélküli bevételek 207.313
8.1 Maradvány igénybevétele (önként vállalt) 207.313
8.2 Vállalkozási eredmény igénybevétele

Bevételek összesen: 2.259.081 2.731.666

- kötelezőfeladat 2.123.893 2.366.125

- önként váilaltfeladat 135.188 365.541



3. sz. melléklet folytatása

Sarkad Város ~nkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .)önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Onkormányzat városi szintre összesített 2015. évi működési célú bevételei
és kiadásai

ezer Ft-ban
A B C D

Sorsz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5. mód.
előirányzat előirányzat

KIADÁSOK
1. Személyijuttatások 976.046 1.067.821
2. Szociális hozzájárulási adó 203.695 209.572
3. Dologi kiadások 573.9 12 9 16.524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 61.470 61.470
5. Speciális célú támogatások 140.046 147.279
6. Működési célú pénzeszköz átadás 248.471 322.446
7. Adott kölcsönök 4.125 35.712
8. Finanszírozási kiadások 32.517
9. Even belüli hitel visszafizetése 27.000

10. Általános tartalék 2.844
11. Céltartalék 4.398 1.466
12. Allamháztartási tartalék
13. Tervezett maradvány

Kiadások összesen: 2.212.163 2.824.651
- kötelezőfeladat 2.082.268 2.678.639
- önként vállal! feladat 129.895 146.012



4. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/20 15. (XII. .) önkormányzati rendeletbez

Sarkad Város Onkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási célú
bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
A B C D

Sorsz. Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5. mód.
előirányzat előirányzat

BEVETELEK .

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59
2. Onkormányzatok sajátos felhalmozási és

tőkebevételej
3. Pénzügyi befektetések bevételei
4. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 1.371.204 1.227.684

- ebből EU 1.371.204 1.227.684
5. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

államháztartáson kívülről
6. Folyamatban lévő beruházások címzett és

céltámogatása
7. Uj, induló beruházás címzett támogatása
8. Központosított célelőirányzatból várható

felhalmozási célú támogatás
9. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 233.707 233.707

10. Előző évi — felhalmozási célú — maradvány, 79.220 118.997
vállalkozási eredmény igénybevétele
Bevételek összesen: 1.684.131 1.580.447

- kötelezőfeladat 1.684.131 1.580.388

- önként vállaltfeladat 59

KIADÁSOK

1. Beruházásikjadások 1.692.424 1.418.910
2. Felújítási kiadások 37.625 56.226
3. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások
4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 1.000 6.230

államháztartáson kívülre
5. Finanszírozási kiadások
6. Felhalmozási célú tartalék 6.096
7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány

Kiadások összesen: 1.731.049 1.487.462

- kötelezó’feladat 1.722.096 1.477.658

- önként vállalt feladat 8.953 9.804



5. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi bevételei forrásonként

ezer Ft-ban
A B C D E

Kötelező Sor- Megnevezés 2015. évi 2015. évi 5.
feladat! sz. ei. mód. ei.

Onként vállalt
feladat

BEVÉTELEK
Kötelezó’ 1. Intézményi működési bevételek 124.156 136.368

2. Onkormányzatok sajátos működési bevételei 148.963 148.963
Kötelező 2.1 Helyi adók 130.000 130.000
Kötelező 2.2 Átengedett központi adók 12.963 12.963
Kötelező 2.3 Egyéb sajátos bevételek, bírságok, pótlékok 6.000 6.000
Kötelezá’ 3. Onkormányzatok költségvetési támogatása 940.426 987.972
Kötelező 3.1 Általános működési és feladattámogatás 940.426 980.980
Kötelező 3.2 Központosított előirányzatok

3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 6.992
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 59

4.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 59
5. Támogatásértékű bevételek 1.940.734 1.813.398

Kötelező 5.1 Működési kiadások fedezetére 569.530 585.714
- Munkaügyi Központtól 538.283 538.283
- AROP-1.A.5 11.247 11.247
- Központi költségvetés tartaléka 20.000 20.000
- IPR 2014. pályázat elszámolás 370
- DAOP-5. 1.1 -09/2F-201 2-0002 Szociális c. városreh. 15.547
- Mg. csoport létszámának 1 fővel történő bővítése 267

Kötelező 5.2 Felhalmozásicélra 1.371.204 1.227.684
-ebbőlEU 1.371.204 1.227.684

6. Átvett pénzeszköz 910 98.156
6.1 Államháztartáson kívülről 85.000

Kötelező 6.2 Államháztartáson belülről 910 13.156
7. Éven_belüli_hitelfelvétel 27.000

Kötelező 8. Adott kölcsönök visszatérülése 60.784 89.371
Kötelező 9. Felhalmozás ÁFA visszatérülése 233.707 233.707

10. Pénzforgalom nélküli bevételek 250.911
Kötelező . 10.1 Előző évi maradvány igénybevétele (felhalmozási) 79.220 118.997

10.2 Előző évi maradvány igénybevétele (működési) 13 1.914
10.3 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétel

Bevétel mindösszesen: 3.528.900 3.785.905
- kötelezőfeladat 3.478.344 3.591.164
- önként vállaltfeladat 50.556 194.741



6. számú melléklet
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. CXII. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban
..‘. EbbőlK’ ! “ .‘ Kiadasok osszesen . . . . .‚ .O e eZo Sorsz. b~tezmeny/szakfeladat Szemelyi juttatasok Szocialis hozzájarulasi ado

feladat/Onként 2015, évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5.
vállalt feladat eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

előirányzat előirányzat elöirányzat előirányzat előirányzat elóirányzat
A B C D E F G H I

Kötelezőfeladat 1. Polgári Védelem 910 910 35 12

Kötelező/Önként válL 2. Városésközséggazdálkodás 61.526 404.253 5.222 16.773 1.837 4.960
Önként válla/tfeladat 3. Gazdasági növénytermesztés 50.556 62.910 8.072 8.282 2.044 2.101

Köteiezőfeladat 4. Egyéb szórakoztató ás hilt, tevékenység 10.000 15.700 500 500 122 122
Kötelezőfeladat 5. Szociális szakfeladatok 22.953 29.669

Kötetezó’feladat 6. Feladatra nem tervezett kiadás 249.596 344.808

Kötelezó7Önke’nt váll. 7. Beruházási és felújítási szakfeladatok 1.721.756 1.403.136

Önként vállaltfeladat 8. Támogatások: Civil szervezeteklelső lakás 4.000 6.125

Kötelezó’feladat 9. Közmunka 562.696 628.951 495.524 553.231 67.172 64.384
10. Általános tartalék 2.844

11. Céltartalék 4.398 1.466

12. Felhalmozási c. tartalék 6.096

13. IUADÁSOK ÖSSZESEN: 2.688.391 2.906.868 509.318 578.821 71.175 71.579
14. Önálló intézmények f’inansz. (támogatás) 518.513 558.393
15. Polgármesteri Hivatal frnansz. (támogatás) 321.996 320.644
16. MINDÖSSZESEN: 3.528.900 3.785.905

-kötelezó’feladat 2.634.175 2.836.348 501.246 569.615 69.131 69.232
- önként vá/laltfeladat 54.216 70.520 8.072 9.206 2.044 2.347



6. számú mellékiet folytatása
Sarkad Város Onkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban

Kötete-ő Dologi kiadások Speciális célú Működési c. pénzeszköz Felhalmozási e. Adott kölcsön
fe/ada;! Sor Intézmény/szakfeladat támogatások átadás pénzeszköz átadás
Önkéat sz. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5.

vállaltfeladat eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előirányzat előirányzat előirányzat elóirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirúnyzat előirányzat előirányzat

J K L LY M N NY O P Q
Kötelező L Polgári Védelem 910 809

Kötelező!ö. 1 Város és községgazdálkodás 54.467 323.406 40 487 31.587
Önként váll. 3. Gazdasági növényt. 32.147 43.383

Kötelező 4. Egyéb szórakoztató és kult.tev. 9.378 15.078
Kötelező 5. Szociális szakfeladatok 500 500 22.453 29.169
Kötelező 6. Feladatra nem tervezett kiadás 245.471 303.623 4.543 4.125 4.125

Kötelezá7ö. Beruházási és felújítási szakfeindatok
Önként váll 8. Támogatások; Civil szervezetek1első lakás 3.000 4.925 1,000 1.200
Kötelező 9. Közmunka

10. Általános tartalék
11. Céltartalék
12. Felhalmozási c. tartalék
13. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 97.402 383.176 22.453 29.169 248.471 308.588 1.000 6.230 4.125 35.712
~ Önálló intézmények finansz. (támogatás)

15. Polgármesteri Hivatal Íinansz. (támogatás)
16. MINDÖSSZESEN:

-kötelezó’ feladat 65.255 338.533 22.453 29.169 245.471 304.068 1.000 6.230 4.125 35.712

— . önként vállalt‚feladat 32.147 44.643 3.000 4.520



6. számú melléklet folytatása
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Onkormányzat 2015. évi kiadásainak előirányzata

ezer Ft-ban
Kötele~ő Finanszírozási Felújítások Beruházások Éven belüli hitel Tartalék
feladat’ Sor Intézmény/szakfeladat kiadások visszafizetése
Önként SZ. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5.

vállaltfeladat eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módositott
előirányzat elóirányzat előirányzat elóirányzat elóirányzat elóirányzat előirányzat előirányzat elóirányzat előirányzat

R S sz T TY U V W Z ZS
Kötelező Polgári Védelem 54

Kötelezóiö. 2. Város és községgazdálkodás 27.000
Önként válL 3. Gazdasági növényt. 8.293 9.144

Kötelező 4. Egyéb szórakoztató és kult.tev.
Kötelező 5. Szociális szakfeladatok
Kötelező’ 6. Feladatra nem tervezett kiadás 32.517

Kötelezóiö. 7. Beruházásiés felújítási szakfeladatok 37.625 28.925 1.684.13 1 1.374.211
Önként váll 8. Támogatások: Civil szervezetek~első lakás
Kötelező 9. Közmunka 1 1.336

10. Általános tartalék 2.844
11. Cóltartalék 4.398 1.466
12. Felhalmozási c. tartalék 6.096
13. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 32.517 37.625 28.925 1.692.424 1.394.745 27.000 4.398 10.406

J47 Önálló intézmények frnansz. (támogatás)
15. Polgármesteri Hivatal tinansz. (támogatás)
16. MINDÖSSZESEN:

-kötelező feladat 32.517 37.625 28.925 1.683.471 1.384.941 27.000 4.398 10.406
. önként vállalt feladat 8.953 9.804



7. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XI. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Onkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,
2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Bevételek Ebből

Sor Intézmény/szakfeladat összesen Saját bevétel Általános működési Költségvetési,
Kötelezőfeladat/Onként ~ ~ f~bd~’ttmni. önkorm. támogatás

vaUaltfeladat 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5.

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előirányzat előirányzat elöirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

A B C D E F G H I J K
Kötelezőfeladat 1. PolgármesteriHivatal 338.985 355.408 16.989 34.764 249.131 251.500 72.865 69.144

Kötelezó7Önkéntvállaltfeladat 2. Városgazdálkodásilroda 318.317 400.688 60.028 123.482 163.363 166.109 94.926 111.097
Kötelezőfeladat 3. Intézményi Gondnokság 18.548 6.841 468 11.239
Kötelezőfeladat 4. Óvodák 198.497 203.460 3.479 198.497 199.901 80
Kötelezőfeladat 5~ BartókBélaMűvelödésiKp.ésK. 28.017 34.248 7.000 11.274 11.987 13.144 9.030 9.830
Kötelezőfeladat 6. Bölcsőde 34.090 41.154 1.241 25.060 30.883 9.030 9.030
Kötelezó’feladat 7. KözpontiOrvosiRendelő 34.404 41.121 27.784 35.777 561 6.620 4.783

KötelezóiÖnként vállalt feladat 8. Közétkeztetési Intézmény 302.511 310.618 302.511 309.350 1.268

9. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1.254.821 1.405.245 414.312 526.208 648.038 663.834 192.471 215.203
10. - kötelezőfeladat 1.170.189 1.234.386 329.680 355.349 648.038 663.834 192.471 215.203
11 - önként vállaltfeladat 84.632 170.859 84.632 170.859



7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló

/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez
Sarkad Város Onkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,

2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
. . Ebből

C~ T • ‚ I1~I Kiadasok‚or tntezmenyiszarueiauat .. Személyi juttatások Szociális Dologi kiadás
Kötelezőfeladat/Onként sz. osszesen honájárulási adó

vállaltfeladat 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. évi 5.

eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított
előirányzat elöirányzat elöirányzat előirányzat elöirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

A B C D E F G H I J K
Kötelezőfeladat ~ Polgármesteri Hivatal 338.985 355.408 141.597 149.200 39.242 41.295 40.553 44.449

KötelezóiÖnkéntvállaltfeladat ~7 Városgazdálkodásilroda 318.317 400.688 87.173 85.190 24.536 23.921 159.210 206.461
Kötelezőfeladat 3. Intézményi Gondnokság 18.548 13.950 3.522 1.066
Kötelezőfeladat 47 Óvodák 198.497 203.460 118.757 119.787 34.364 34.623 33.449 30.382
Kötelezőfeladat 5. Bartók Béla Művelődési Kp. ésK. 28.017 34.248 13.310 14.700 3.574 3.731 11.133 13.097
Kötelezőfeladat 6. Bölcsőde 34.090 41.154 21.896 25.753 5.912 6.952 4.137 6.274
Kötelezőfeladat 7• KözpontiOrvosiRendelő 34.404 41.121 16.717 17.225 4.471 4.605 13.216 12.020

KötelezőfÖnkéntvállaltfeladat 17 Közétkeztetésilntézmény 302.511 310.618 67.278 63.195 20.421 19.344 214.812 219.599

9 INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 1.254.821 1.405.245 466.728 489.000 132.520 137.993 476.510 533.348
10. -kötelezőfeladat 1.170.189 1.319.949 447.100 468.849 126.770 132.102 417.256 474.094
11. -önként vállaltfeladat 84.632 85.296 19.628 20.151 5.750 5.891 59.254 59.254



7. számú melléklet folytatása

Sarkad Város

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .)önkormányzati rendelethez

Onkormányzat Képviselő-testületének gazdasági szervezettel rendelkező/nem rendelkező intézményeinek,
2015. évi bevételei és kiadásai

ezer Ft-ban
Ellátottak pénzbeli Működési c. pénze. Felújítások Beruházások

Kötelezőfeladat/Önként Sorsz. Intézmény/szakfeladat jutt., spec. c. tám. átadás
vállalt feladat 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. dvi 5. 2015. évi 2015. évi 5. 2015. évi 2015. dvi 5..‘ eredeti m6dositott eredeti módosított eredeti módosított eredeti módosított

elöirányzat etőirányzat elöirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

L M N O P Q R S
Kötelezó’feladat 1. Polgármesteri Hivatal 117.593 118.110 2.354

Kötelező/Önként vállalt feladat 2. Városgazdálkodási Iroda 47.398 47.398 792 26.812 10.114
Kötelezőfeladat 3. Intézményi Gondnokság 10
Kötelezó’feladat 4. Óvodák 11.927 11.927 6.741
Kötelezőfeladat 5. Bartók Béla Művelődési Kp. és K. 2.253 283 184
Kötelezőfeladat 6. Bölcsőde 2.145 2.145 14 16
Kötelezőfeladat 7. Központi Orvosi Rendelő 4.344 192 2.735

KötelezólÖnicént vállaltfeladat 8. Közétkeztetési Intézmény 6.4 69 2.01 1

9. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: 179.063 179.580 13.858 27.301 24.165
10. -kötelezőfeladat 179.063 179.580 13.858 27.301 24.165
1 1. - önként vállaltfeladat



8. sz. melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/20 15. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felújítási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban
A B

Ssz Feladat megnevezése 2015. évi 5.
módosított
előirányzat

1. Bölcsőde: Számítógép felújítása 14

2. Városgazdálkodási Iroda: 720
- Altalános Iskola pedagógiai szakszolgálat 313
- Kossuth u. 67. lakás ajtócsere 121
- Béke S. 3. lakás ablakcsere 83
- Béke S.2. lakás csapadék szigetelés 131
- kátyúzás 72

Összesen: 734

Eddig: 55.492

Mindösszesen: 56.226



9. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Önkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban
B C

Ssz Feladat megnevezése 2015. évi 5.
módosított ei.

1. 203/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Városi ünnepi díszkivilágítás további fejlesztése 1.500

2. 204/2015.QC29.) sz. Kt. határozat, Gyulai út 45. sz. előtti Új parkoló létesítése és 500
forgalomba helyezési_eljárás_lefolytatása

3. 20512015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Kossuth u.-Bihar u. és Stefánia utcák közötti 1.200
szakaszán zárt csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítése, és vízjogi üzemeltetési
engedély lefolytatása

4. 207/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Nagy Kálmán u.-Lehel u. és Szegfű utca közötti 5.500
szakasz Új aszfaitkopó réteggel történő ellátása

5. 209/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat ‚OVI-FOCI PROGRAM pályázat az Epreskert 2.850
utcai Ovodában — önerő

6. 21 1/2015.(X.29.) sz. Kt. határozat, Belügyminisztérium által támogatott közterületi 312
kamerarendszer önerő kiegészítése

7. Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) HURO 1101 - WaterMan2 Sarkad- -486
Nagyszalonta csapadékelvezetés (fej lesztésnek nem elszámolható kiadások;
nyilvánosság, bérleti díj)

8. Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) DAOP-5.2.l/D-2008-0002 -19.000
Belvízrendezés_az_élhetőbb_településért_(AFA kiadás)

9. Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) DAOP-3.3.1/B-09-20l0-001 Helyi és -953
távolsági autóbusz közlekedés

10. Gazdasági növénytermesztés (műtrágyaszórós vetőgép többletkiadása) 851

11. Polgári védelem: 1 db fűkasza 44

12. Előirányzat rendezés (belső átcsoportosítás) KEOP- I .2.0/B/i 0-2010-0027 -104.336
Szennyvízelvezetés és tisztítás (fordított AFA, szakvélemények, egyéb szolg. díjak)

13. Közétkeztetési Intézmény: 1.159
- 1 db nagykonyhai robotgép, mákőrlő segédgép 418
- 4 db főzőzsámoly 569
- 1 db Gorenje főzőlap 97
- 1_db_Elektrolux_villanysütő

14. Ovodák Intézménye: 40
- 1 db fényképezőgép 19
- 2 db pendrive 8
- 1 db kézimixer 8
- 1 dbvasaló 5



9. számú melléklet folytatása

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Onkormányzat városi szintre összesített 2015. évi felhalmozási kiadásai
feladatonként/célonként

ezer Ft-ban
B C

~ Feladat megnevezése 2015. évi 5.
módosított ei.

15. Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár: 171
- 1 db szőnyeg és kárpittisztító 78
- 1 db Fali konvektor 93

16. Bölcsőde: -6
- belső átcsoportosítás -14
- kenyérpirító 8

17. Városgazdálkodási Iroda: 327
- 1 db rádiómagnó 24
- 2 db pendrive 5
- 1 db sövényvágó olló 4
- idbágvágó 4
- 1 db cserépkályha (lakás) 210
- 1 db vízmelegítő (lakás) 60
- 2 db sötétítő függöny 20

18. Polgármesteri Hivatal: 699
- 2dbzászló 46
- switch 33
- 1 db salgó polc 455
- 1 db ASZA állomás 50
- 1 db felmosó kocsi 48
- 1 db fejhallgató 5
- 1 dbmolnárkocsj 12
- 1 db vonalas telefon 28
- 1 db mobil telefon 3
- 2dbtermosz 19

Összesen: -109.628
Eddig: 1.528.538
Mindösszesen: 1.418.910



10. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

Sarkad Város Onkormányzat 2015. évi tartalékai

ezer Ft-ban
A B C P

Sorsz. Feladat/cél 2015. évi 5. Az átcsoportosítás

módosított ei. jogát gyakorolja
1. Altalái~os tartalék 2.844 Képviselő-testület
2. Céltartalék 1.466 Képviselő-testület
3. Felhalmozási c. tartalék 6.096 Képviselő-testület

Összesen: 10.406



17. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi költségvetéséről szóló
/2015. (XII. .) önkormányzati rendelethez

CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA 2015.

ezer Ft-ban

A B C
Sor- SZERVEZET NEVE Előirányzat
szám

1.! Sarkad Közművelődéséért, Oktatásáért, Sportjáért, Művelődéséért Közalapítvány 1.000
2.! Sarkadi Nyugdíjasok Erdekvédelmi Egyesülete 50
3.! Mozgáskorl.Békés M.Egy. Békéscsaba Sarkadi Cs. 40
4.1 Lovas ás Fogathajtó Szabadidős Sportegyesület 50
5.! K.E.S. 2005. Környezetért, Egészségért, Sportért Egy. 30
6.! Sarkadi Ifiúsági Tenisz Egyesület 40
71 Cukorbetegek Sarkadi Egyesület 40

Összesen: 1.250
Eddig odaítélt támogatás: 3.675
Mindösszesen: 4.925



2/b napiren’~

ELŐTERJESZTÉS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette Pribék Imréné osztályvezető
Tárgy: Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása I

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 2015. Július
3-án kihirdetésre került.
Ahhoz, hogy az önkormányzatok a 2016. évre vonatkozó költségvetésüket el tudják készíteni,
szükség van a Magyar Allamkincstár által kiközölt állami támogatások összegére, valamint a
vonatkozó évre érvényes minimálbér ismeretére is.
Mivel jelen időpontban egyik fontos adattal sem rendelkeznek az önkormányzatok, a
következő évre vonatkozó költségvetési rendeletüketjanuár 1-éig megalkotni nem tudják.

Az így keletkezett átmeneti időszak gazdálkodását indokolt szabályozni.

A szabályozás módjáról az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. ~-a
rendelkezik.
Az ebben foglaltak szerint, ha a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési
évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot,
amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a
bevételeiket folytatólagosan beszedhessék, kiadásaikat teljesíthessék.

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát.
A felhatalmazás a 2016. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napján szűnik meg.

Az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó szabályokat a mellékelt rendelet-tervezet tartalmazza,
melyet elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé terjesztünk.

S a r k a 4, 2015. december 7.

dr. Mokán István s.lc.

/ \~‚ksk~ polgármester~
A kzadín/~3 (iite$’2’?á~ ‘t;t~

CC4o~ d~tt~I
ugyke$qlő ~Ej-~



SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

12015.( ) önkormányzati rendelete

a 2016. évi átmeneti gazdálkodásról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 25. ~ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. törvény 138. ~ (1) bekezdés 1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
az alábbi rendeletet alkotja:

1.~.
Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
2016. január 1. napjától az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének elfogadásáig -

a polgármesteri hivatal útján — az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit
folytatólagosan beszedje, és kiadásaikat teljesítse.

2. ~.

(1) Az átmeneti időszakban az intézmények finanszírozása a 2015. december 17-ei módosított
költségvetési rendeletben megtervezettek alapján az alábbiak szerint történik:

a) kötelező személyi juttatások és járulékai 100%-os mértékben, Magyar Allanikincstár
terhelése alapján,

b) dologi kiadások a 2015. évi szint 80 %-os mértékében időarányosan,
c) ellátóttak juttatásai a 2015. évi szint 100 %-ával időarányosan az állami támogatás

erejéig,
d) felhalmozási és felújítási feladatok a 3. *-ban foglaltaknak megfelelően.

(2) A felhasználható előirányzatokat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

3. ~.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
átmeneti időszakban a folyamatban lévő beruházásokkal és felújításokkal kapcsolatos —

szerződés szerinti — fizetési kötelezettségeket rendezze.

. 4.~.
Ez a rendelet 2016. január l-én lép hatályba és az önkormányzat 2016. évi költségvetésről
szóló rendelet hatálybalépésének napját követő napon hatályát veszti.

S a r Ic a d, 2015. december 7.

dr. Mokán István s.Ic. dr. Pintér Magdolna s.I’.
~po/gá~?nester jegyz6’

O’b”i~
. ‚ V.N~A kzczdrn Y/Weleul: Ő
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1. számú melléklet

Sarkad Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozási terve a
2016. évi átmeneti időszakra

Intézmény neve 2015. XII.17-i módosított 2016. január 1-tő! a
költségvetésben költségvetés

megtervezett működéshez megalkotásáig nyújtott
nyújtott önkormányzati finanszírozás (ezer Ft/hó)

támogatás (ezer Ft)

Óvodák Intézménye 199.981 16.665

Intézményi Gondnokság 11.707 976

Polgármesteri Hivatal 320.644 26.720

Bartók Béla Művelődési Kp. és Könyvtár 22.974 1.9 15

Bölcsőde 39.913 3.326

Közétkeztetési Intézmény 1.268 106

Városgazdálkodási Iroda 277.206 23.100

Összesen: 873.693 72.808

)



2/c. sz. napirend

EL Ő TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: dí. Pintér Magdolna /e~’ző
Targy A helyi adókról szólo onkormányzati rendelet módositása I

Tisztelt Képviselő-testület!

INDOKOLÁS
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításához

A Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodája tájékoztatót juttatott cl valamennyi
önkormányzathoz — a novemberi képviselő-testületi ülést követően -‚ melyben a helyi
iparűzési adó szabályozásával kapcsolatosan általánosságban az alábbiakat észrevételezte:

Az iparűzési adó szabályozása során a helyi rendeletünkben az alábbiak szerint szabályozott
menteségek csekély összegű, ún. de minimis támogatásnak minősülnek:

„6/A. ~ (1) Adómentesség illeti meg azt az adóalanyt akinek/amelynek a helyi adókról szóló
1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 39. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A * vagy a 39íB ~
alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot.

(2) Adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. ~. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a
háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg.”

A fentiek okán az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet
szabályaival összhangban nyújtható. Ezen szabályokat a helyi rendeletben rögzíteni
szükséges.

Fentiekre tekintettel a 2015. november 26-i képviselő-testületi ülésen 2016. január l-ei
hatállyal életbe léptetett rendeletünkbe szükséges beilleszteni a hivatkozott bizottsági rendelet
szabályait, valamint mellékletként a csekély összegű támogatásokról szóló nyilatkozatot. A
rendeletmódosítás tervezetét — jogszabályi kötelezés okán - megküldtük a Miniszterelnökség
Támogatásokat Vizsgáló Irodája részére, melynek állásfoglalása a képviselő-testületi ülésen
kerül ismertetésre.

).



Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (X1I.17.) önkormányzati rendelete

. a
helyi adókról szóló 18/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet

módosításáról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C.
törvény 1. ~ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. ~ (I) bekezdésében, a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes eentrális alárendeltségű szervek feladat- és
hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. ~ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének h) pontjában, valamint (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. ~

A 18/2015. (XI.26.) önkormányzati rendelet — a helyi adókról — (továbbiakban: Ör.) „2. Helyi
iparűzési adó” alcím szövegrész helyében az alábbi szövegrész lép:

„2. Helyi iparűzési adó

Értelmező rendelkezések

4. ~ A helyi iparűzési adó alkalmazásában:
-állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal
kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (111.22.) Korm.
rendelet 2.*. 1.pontja szerinti támogatás,
-egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2.cikk (2) bekezdése
szerinti vállalkozás

Az adó mértéke

s. ~ (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap
2 százaléka.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke 3000.- Ft naptári
naponként.

Az adó megfizetése

6. * Az adót, az adóelőleget és az adóelőleg kiegészítést a 11733175-15343783-03540000
számú Sarkad Város Önkormányzata iparűzési adó beszedési számlára kell megfizetni.

Adómentesség

6/A. * (1) Adómentesség illeti meg azt az adóalanyt akineklamelynek a helyi adókról szóló
1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 39. (1) bekezdés, illetőleg a 39/A * vagy a 39/B *
alapján számított (vállalkozási szintű) adóalapja nem haladja meg az 500.000.-Ft-ot.
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(2) Adómentesség illeti meg a Htv. 39/C. ~. (4) bekezdésében foglaltakra tekintettel a
háziorvos, védőnő vállalkozót, ha annak vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a
20 millió forintot nem haladja meg.

6/B. ~ (1) A 6/A. ~ (1)-(2) bekezdésében meghatározott adómentesség formájában nyújtott
támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352,
2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet
nyújtani.

(2) Az adóalany az adómentesség következtében megszerzett előnyt — az 1407/2013fEU
bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével — nem használhatja az
1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek
szerinti célokra, továbbá — az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének
megfelelően — közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése
céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) Az adóalanynak az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése
Figyelembevételével — az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas
módon — nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két
pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartatináról. A nyilatkozat
jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(4) Az adóalany és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és
ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két
pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű
támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000
eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások
esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, űgyelembe véve az 1407/2013/EU
bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós
versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális
támogatási térképről szóló 37/2011. (111.22.) Korm. rendelet 35. ~.-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az
Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági
érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra
való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114.,
2012.4.26., 8.o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági
rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU biztossági rendelet
szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek
megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3.
cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek
vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott
állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi
rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott
körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.
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(7) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban táj ékoztatj a a kedvezményezettet a támogatás
bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek
minősül.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig
meg kell őriznie, és a támogatást ny’~tó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles
azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai
Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.”

2. *

Az Ör. jelen rendelet 1. számú mellékletével egészül ki.

3. ~

Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

Sarkad, 2015. december 15.

dr. Makó,, István sk.
polgármester

di~ Pintér Magdolna sk.
jegyző

A kiadmány

O „

ügykez~
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1. számú melléklet a . /20 15. 1’XfI. 17.) önkormányzati rendeleMez

NYILATKOZAT

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás

esetén

1. Kedvezniényezett adatai

Név:

Adószám:

Elérhetőség:

Áláírásrajogosult képviselő:

E-mail Cím:

Celölie X-szel)
~ Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során
D Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során

Egyesülés, szétválás ideje:
(év) (hónap) (nap)

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett,
továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2)
bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű
támogatás(ok)ban részesültek.

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a
kedvezményezett egy és Ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak
be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása
folyamatban van).

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges
adatokat is tartalmazzák.1

1 Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű támogatást bele kell számítani az

egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód pályázó csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően
jogszerűen odaitélt csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott csekély összegű támogatást az
eredetileg a támogatásban részesülő azon vállalkozásnak kell betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott
tevékenységet átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a
szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által érintett
vállalkozások között.
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2. Csekély összegű támogatások2

Támogatás Támogatás bruttó
összege támogatástartalma4

A támogatást
ellenszolgáltatásTámogatás

Sor- jogalapja Támogatást Támogatáskedvezménye- fejében végzett Kérelem Odaítélésközúti kereske- benyúj-tásánakszám (bizottsági nyújtó zettje és célja delmi árufnva- dátuma3 dátuma
szervezetrendelet száma)

rozáshoz Vette Forint Euró Forint Euró
igénybe?

2 Az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében is ki kell tölteni.

Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.
Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban:

37/2011. (III. 22.) Korni. rendelet] 2. melléklete alapján.
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3. Adatok az e~y és ugyanazon vállalkozásokról
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az
alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon váltalkozásnak.
Vállalkozás neve J Adószáma

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható
költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszirozási célú intézkedéssel,
amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az Így
halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett
vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.5

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű
támogatás etszámolható költségeivet azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen
kockázatfinanszirozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez ajelen nyilatkozattal érintett
csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek
elbírálása folyamatban van).

Itt kizárólag a kedvezményezett tekintetében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra vonatkozó szabályok, valamint
ás az egy ás ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tekintetében nem.
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6 Amennyiben a támogatásról még nem született döntés.

A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. melléklete alapján.
A 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. 5-a alapján kell kiszámítani:

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogotási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintro történő átszámitásánál a támogatási döntés
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó.

4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában
támogatásokra

Sor
szám

Támogatás
jogalapja

(uniós
állami

támogatási
szabály)

Támogatást
nyújtó

szervezet

Azonos elszámolható
költségek teljes összege

j elentértéken

Támogatási
kategória

(p1. regionális
beruházási
támogatás)

nyújtott állami

Kérelem
benyújtásának

dátnma6
Odaitélés dátuma

Maximális
támogatási

intezitás (%)
vagy

maximális
támogatási
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Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, ás a Fent megadott adatok helyesek.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése9 közötti időszakban egyéb csekély
összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezinényezett
számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul -~ még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt —

értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen
nyilatkozatot.

Kelt:

Kedvezményezett
(aláírás, pecsét)

A csekély összegű támogatást akkor kell odaítéltnek tekinteni, amikor az alkalmazandó nemzeti jogrendszer
értelmében a támogatás igénybevételének jogát a kedvezményezett vállalkozásra ruházzák, ~igget1enü1 a csekély
összegű támogatás folyósításának időpontjától. Csekély összegű támogatást tartalmazó szerződésnél például ez az
időpont általában a szerződés kelte.
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Útmutató

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet’° szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi

évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt

csekély összegű támogatások bruttó támogatástartabna tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000

eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást eflenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000

eurónak megfelelő forintösszegetil, figyelemmel az egyesülésre valamint a szétválásra vonatkozó

szabályokra12 is.

• Mi a bruttó tá~nogatástartalom?
o A több részletben, éven átnyúlóan fizetendő támogatást az odaítélése időpontjában érvényes

értékre kell diszkontálni az odaítélés idején érvényes referencia ráta alkalmazásával.
o Milyen esetekben tekintendő a támogatást igénylő egy másik vállalkozással egy és ugyanazon vállallcozásnak?

o Egyik a másikban a részvényesek vagy tagok szavazati jogának többségével rendelkezik,
vagy

o Egyik a másik igazgatási, irányítási vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét jogosult
kinevezni vagy elmozdítani, vagy

o Egyik a másik felett szerződés, vagy alapító okiratban vagy társasági szerződés alapján
meghatározó befolyást gyakorolhat, vagy

o Egyik a másik részvényese vagy tagja, a többi részvényessel vagy taggal kötött
megállapodás alapján egyedül birtokolja a szavazati jogok többségét

o Amennyiben a támogatást igénylő a fenti kapcsolatok bármelyikével egy vagy több másik
vállalkozáson keresztül rendelkezik, Úgy azok vonatkozásában is egy és ugyanazon
vállalkozásnak kell tekinteni

• Milyen esetben kell alkalmazni a támogatást igénylőre az egyesülés, illetve a szétválás szabályait?

o Abban az esetben, ha az egyesülésre vagy szétválásra a folyó pénzügyi évben, valamint az

azt megelőző két pénzügyi év során került sor.

o Az egyesülés által érintett vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély összegű

támogatást bele kell számítani az egyesülés révén létrejövő, vagy jogutód támogatást

igénylő csekély összegű támogatási keretébe. Az egyesülést megelőzően jogszerűen odaítélt

csekély összegű támogatás később is jogszerű marad.

o Ha egy vállalkozás két vagy több vállalkozásra válik szét, a szétválást megelőzően nyújtott

csekély összegű támogatást az eredetileg a támogatásban részesülő azon váflalkozásnak kell

betudni, amely a csekély összegű támogatással támogatott tevékenységet átvállalta. Ha

ennek meghatározására nincs lehetőség, a csekély összegű támogatást a saját tőkének a

szétválás tényleges időpontjában érvényes könyv szerinti értéke alapján arányosan el kell

osztani a szétválás által érintett vállalkozások között

o Annak meghatározásához, hogy az újabb csekély összegű támogatás meghaladja-e az

alkalmazandó felső határt, figyelembe kell venni az azon vállalkozások részére nyújtott

csekély összegű támogatásokat is, amelyek a kedvezményezettel egy és ugyanazon

vállalkozásnak minősülnek.

~° 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdés
li Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a

regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. ~-a alapján kell eljárni.
12 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdés
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Halmozódás:

Az 1407/2013/EU Bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról

szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással [p1. az Európai Unió működéséről

szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.)

alapján ny~tott mezőgazdasági csekély összegű támogatással] az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben

meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző

vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

O Például:

Ha egy kizárólag mezőgazdasági és közúti árufuvarozási tevékenységet végző vállalkozás

mezőgazdasági de minimis támogatásnak minősülő 15.000 euró támogatásban részesül, részére a

közúti árufuvarozási tevékenységéhez az alacsonyabb 100.000 eurós értékhatárra figyelemmel, 85.000

euró támogatás nyújtható. Amennyiben ez a vállalkozás e~éb tevékenységet (p1. könyvvizsgálat) is

végez, úgy rá, már az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 200.000 eurós értékhatára vonatkozik, így

részére 185.000 euró de minimis támogatás nyújtható.

• Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről

szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára

nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági

rendeletnek (HL L 114, 2012.4.26., 8-13. o.) (a továbbiakban: 360/2012/EU bizottsági rendelet) megfelelően

nyújtott közszolgáltatási csekély összegű támogatással a 360/2012/EU Bizottsági rendeletben meghatározott

500.000 eurónak megfelelő forintösszegig halmozható.

o Amennyiben a halászati és akvakultúra-ágazatban működő valamely vállalkozás az 1407/2013/EU rendelet hatálya

alá tartozó egy vagy több ágazatban vagy egyéb tevékenységi körökben is folytat tevékenységet, a halászati és

akvakultúra-ágazatba tartozó tevékenységek tekintetében az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és

108. cikkének a halászati és akvakultúra- ágazatban nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról

szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági rendeletnek (HL L 190., 2014.06.28., 45.o.) megfelelően ny~tott

halászati csekély összegű támogatás az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű

támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendeletben meghatározott 200.000 eurónak, a közúti kereskedelmi

árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszegig

halmozható.

Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az enróbar’ meghatározott összegek forintra

történő átszámításánál a támogatási döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar

Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó13.

A feleknek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kefl őrizniük, és a
támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű
ttmogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 mnnkanapon belül
információt kell szolgáltatni.

~ Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási

térképről szóló 37/2011. (Ill. 22.) Korm. rendelet 35.~ alapján.
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2/d sz. napirend

EL Ő TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Eló’kész(tette: dr. Pintér Magdolnajegyző

Tárgy: A Sarkadi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról ős
támogatásokról szóló rendelet megalkotása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadi Polgármesteri Hivatal dolgozói részére adható juttatásokat és támogatásokat
egyrészt a jegyző által 2001. október 1. napján kiadott Közszolgálati Szabályzat, másrészt a
18/2001. (X.29.) számú önkormányzati rendelet szabályozta.

A Közszolgálati Szabályzat, illetve a rendelet megalkotása óta eltelt időszakban egyrészt a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatályát vesztette, másrészt az önkormányzati
rendeleti szabályozás nem volt teljes körű, illetve olyan juttatások, támogatások szerepeltek a
dokumentumokban, melyek nyújtására nincs jogszabályi lehetőség vagy anyagi fedezet.
Ennek okán a Sarkadi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatások és
támogatások vonatkozásában Új rendelet megalkotására teszünk javaslatot, a 2011. évi
CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) — a közszolgálati tisztviselőkről - 237. ~-a alapján,
mely szerint a Képviselő-testület a juttatásokkal ős támogatásokkal összefüggésben a Kttv.
keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat,
szociális és kegyeleti támogatásokat.

A jelenleg hatályos önkormányzati rendeletben, illetve a Közszolgálati Szabályzatban
rögzített juttatások közül az alábbi juttatások vonatkozásában nem kerül sor a rendeletbe
történő beemelésre:

1.! ~épjárművezetői pótlék: a jelenleg hatályos Közszolgálati Szabályzat szerint ez a pótlék a
vidéki ügyintézést feltételező kiemelt építéshatósági feladatokat ellátó munkakörhöz
kapcsolódott. Kiemelt építéshatósági feladatellátást hivatalunk már nem lát el. A Kttv. 140. ~
(4) bekezdése ugyanakkor csak abban az esetben teszi lehetővé gépjármű-vezetési pótlék
megállapítását, amennyiben külön gépjárművezető foglalkoztatása szükségtelenné válik.
Hivatalunk jelenleg foglalkoztat gépj árművezetőt.



2.! ruházati költsé~térítés: az önkormányzat szűkös anyagi helyzete okán, tekintettel arra,

hogy a Kttv. alapján nem kötelezően biztosítandó juttatás, nem kerül beemelésre az Új
rendeletbe.

3.! 10 és 20 év közszolgálati jo~viszony elismeréseként adott szol~á1ati elismerés: A rendelet,
illetve a Közszolgálati Szabályzat alapján nyújtott juttatás volt, melynek vonatkozásában a
szolgálati idő számítására a jubileumi jutalom esetén alkalmazott szabályok voltak az
irányadóak. A Kttv. rendelkezései szerint a juttatásokat és támogatásokat a képviselő-testület
a Kttv. szabályainak keretei között nyÚjthatja, így nines lehetőség a Kttv-ben szabályozott
jubileumi jutalmon túl további szolgálati elismerés megállapítására.

4.! képernyő előtti munkavé~zéshez éleslátást biztosító szemüveg: a juttatásra vonatkozóan a
szabályokat teljes körűen tartalmazza az 50/1999. (XI.3.) BUM rendelet, így helyi
szabályozást nem igényel.

51 szociális támo~atás: ezen támogatási forma a települési támogatások rendszeréről és a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló önkormányzati rendeletben szabályozott
ún. települési támogatással, valamint válsághelyzeti támogatással kiváltható támogatási
forma, ezért nem kerül beemelésre az Új rendeletbe.

6.! a nyugállományú köztisztviselők szociális és ke~veleti támo~atása: ezen támogatási forma
a települési támogatások rendszeréről és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló
önkormányzati rendeletben szabályozott települési, ill. válsághelyzeti támogatással, temetési
költségekhez való hozzájárulással, köztemetéssel váltható ki. A közszolgálat halottjává
nyilvánítás szabályait a Kttv. szabályozza.

INDOKOLÁS

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a Sarkadi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és

támogatásokról szóló rendelettervezetéhez

A közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény (továbbiakban: Kttv.) 237.
~-a értelmében a képviselő-testület rendeletben szabályozza a köztisztviselőknek nyújtható
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokat, a szociális és kegyeleti támogatásokat.
A most hatályon kívül helyezendő rendelet az egyéb juttatásokat nem telj es körűen
szabályozta, ugyanakkor olyan juttatások, támogatások is szerepeltek benne, melyek
igénybevételére nem került sor, az anyagi fedezet nem állt rendelkezésre, a jogszabály nem ad
lehetőséget a megállapítására, illetve más támogatási formával kiváltható. A rendelettervezet
a hatályos jogszabályok alapján nyúj tható és adható j uttatásokról, valamint támogatásokról
rendelkezik.
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Jelen rendelettervezet előzetes hatásvizs ~álatának me~állayításai:

1.! Társadalmi hatás: nem releváns

21 Gazdasági, költségvetési hatás: A korábbi önkormányzati rendeletben, illetve
Közszolgálati Szabályzatban is szerepeltek ezen juttatások és támogatások, Így többletkiadás
önkormányzati szinten nem jelentkezik, a rendeletben biztosított juttatásokra az
önkormányzat költségvetése fedezetet nyújt.

3./Környezeti következmény: Nem releváns

4/Egészségügyi következmény: nem releváns.

5./Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: nem releváns
6.! A rendelet megalkotásának szükségessége: a rendelet megalkotása a Kttv. 237. *-ának
alapján szükséges.

7./A rendeletalkotás elmaradásának következménye: mulasztásos törvénysértés

8./A rendelet alkalmazásához szükségesfeltételek:
- személyi: rendelkezésre áll
- szervezeti: rendelkezésre áll
- tárgyi: rendelkezésre áll
- pénzügyi: rendelkezésre áll.

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezetet terj esztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé
elfogadásra:

S a r k a 4 2015. december 10.

dr. Pintér Magdolna s. Ic.
jegyzb’

. . ...J (pA kiadmany ‚teleul:
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Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelete

a Sarkadi Polgármesteri Hivatal köztisztviselőit megillető egyes juttatásokról és
támogatásokról

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX törvény 237. *-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya
1. ~

(1) A rendelet hatálya a Sarkadi Polgármesteri Hivatalban (továbbiakban: 1-livatal) teljes-,
vagy részmunkaidőben, határozott vagy határozatlan idejű jogviszony keretében
foglalkoztatott köztisztviselőkre és közszolgálati ügykezelőlce teijed ki (továbbiakban:
köztisztviselő).

(2) A rendelet hatálya a Sarkadi Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámán belül a munka
törvénykönyve szerint foglalkoztatott mmikavállalókra, valamint a polgármesterre is kiterjed,
amennyiben ajogállásukról szóló törvény másként nem rendelkezik.

Az illetménykiegészítés
2. ~

A köztisztviselőt illetménykiegészítés illeti meg, melynek mértéke
a.) felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén alapilletményének 30 %-a,
b.) középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében alapilletményének 10 %-a.

A képzettségi pótlék
3. ~

Az adott feladat szakszerűbb ellátásának biztosítása érdekében képzettségi pótlék kerül
megállapításra a Hivatal Közszolgálati Szabályzatában meghatározott munkakörökben
foglalkoztatott és képzettséggel rendelkező köztisztviselőknek. A képzettségi pótlék
mértékére vonatkozóan a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes
illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 2. ~-ában foglaltak az
irányadók.
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A cafetéria juttatás
4. *

(1) A köztisztviselő írásban vagy elektronikus úton tárgyév március 1 -jéig, illetve jogviszony
létesítésekor vagy az áthelyezéskor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül
milyenjuttatásokra tart igényt Ezen nyilatkozat a tárgyévben nem módosítható.

(2) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves keretösszegét a mindenkori központi
költségvetés tartalmazza. A cafetéria-juttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes
juttatásokhoz kapcsolódó, ajuttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.

(3) Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya év közben keletkezik vagy szűnik meg, a
cafetéria-j uttatás időarányos részére jogosult.

Az illetményelőleg
5. *

(1) A köztisztviselő évente legfeljebb két alkalonnial családi, egészségügyi, vagy más
szociális indok és ok alapján kamatmentesen visszafizetendő illetményelőleget igényelhet.

(2) Az illetményelőleg felső határa bruttó 300.000.-Ft. Az illetményelőleget legfeljebb 6
hónap alatt Vissza kell fizetni.

(3) Az illetményelőleg kérelemre adható, melyet a Pénzügyi és Terv Osztálynál kell
előterjeszteni a jegyzőnek címezve. A kérelemnek tartalmaznia kell az (1) bekezdés szerinti
körülmények részletes leírását.

(4) Az illetményelőleg odaítéléséről és mértékéről ajegyző dönt.

(5) Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az illetményelőleg-tartozás
fennállásának időtartama alatt szűnik meg, a tartozás fennmaradó részét egy összegben
köteles visszafizetni.

(6) Az illetményelőleg visszafizetését havonta, az illetményből való levonással kell teljesíteni.

A lakásépítési, lakásvásárlási és lakáskorszerílsítési támogatás
6. ~

(1) Lakásépítési, lakásvásárlási visszatérítendő támogatásban az részesíthető, aki az alábbi
együttes feltéteknek megfelel:
a) közszolgálati jogviszonya határozatlan idejű és főállásban foglalkoztatott;
b) legalább 2 év közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik a Hivatalnál;
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c) a lakás célú állami támogatásokról szóló 12/2001. (1.31.) Kora rendelet 3. ~-a alapján
lakásigényének mértéke méltányolható.

(2) A támogatás elsősorban annak a köztisztviselőnek nyújtható, aki
a) az első lakását szerzi meg;
b) kettő vagy több gyermeket nevel;
c) gyermekét (gyermekeit) egyedül neveli;
d) a támogatást első alkalommal veszi igénybe.

(3) A támogatás mértéke
a) lakásépítés és lakásvásárlás esetében legfeljebb 300.000.-Ft
b) lakáskorszerűsítés (bővítés) esetében legfeljebb 150.000.-Ft.
A támogatás csak egy jogcímen igényelhető, annak visszafizetéséig újabb támogatás nem
nyújtható.

7. *

(1) A támogatás iránti kérelmeket évente két alkalommal, a tárgyév május 31. ‚ illetve
szeptember 31. napjáig kell benyújtani. A kérelmet a polgármesternek címezve az Általános
Igazgatási, Koordinációs és Népjóléti Osztálynál kell benyújtani, amely a döntésre való
előkészítést és a végrehajtási feladatokat végzi. A kérelemhez csatolni kell
a) a 6. ~ (3) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi
hiteles tulajdoni lapját, az adásvételi szerződést, illetve az építési engedélyt;
c) a 6. * (3) bekezdése b) pontja szerinti kérelem esetén az ingatlan 30 napnál nem régebbi
hiteles tulajdoni lapját, tételes költségvetést.
A kérelmet a köztisztviselő közvetlen munkahelyi vezetője véleményezi, több kérelem esetén
rangsorolással látja el azokat és a támogatás összegére vonatkozóan javaslatot tesz.

(2) A támogatásban részesülő köztisztviselők személyéről és a támogatás mértékéről a jegyző
véleménye alapján a polgármester dönt, legkésőbb a tárgyév június 15., illetve október 15.
napjáig.

(3) A köztisztviselővel a támogatásról és annak feltételeiről írásbeli megállapodást kell kötni.

8. ~

(1) A köztisztviselő a támogatást kölcsön formájában az önkormányzat számlavezető
pénzintézete útján, kamatmentesen, havi részletekben köteles visszafizetni 5 év futamidő alatt.
A kölcsön összegének késedelmes visszafizetése esetén a köztisztviselő a Ptk. 6:48. * (1)
bekezdése szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni.

(2) A kölcsön visszafizetésének biztosítékául a tartozás fennállása alatt a köztisztviselő által
felaj ánlott ingatlant az önkormányzat javára bejegyzett j elzálogj og terheli. Amennyiben a
tartozás fennállásának ideje alatt a jelzáloggal terhelt ingatlan elidegenítésre kerül, úgy a

6



kölcsön ki nem egyenlített részének megfizetése egy összegben esedékessé válik az
elidegenítésre vonatkozó szerződés aláírását követő 8 napon belül. Ha a köztisztviselő
ingatlanát a tulajdonába kerülő másik ingatlanra cseréli, a kölcsönt biztosító jelzálogjog — a
polgármester előzetes, írásos hozzájárulása esetén — az újonnan megszerzett ingatlanra
átvezethető.

(3) Ha a támogatásban részesülő köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyát megszünteti,
vagy a jogviszony megszűnik, a kölcsön fennmaradó részét egy összegben kell megfizetni a
megszűnést követő 8 napon belül. Ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő halála
folytán szűnik meg, az örökös a kölcsön ki nem egyenlített összegét változatlan feltételek
mellett törlesztheti tovább.

A képzési támogatás
9. ~

A köztisztviselő részére a Hivatal szakember szükségletének biztosítása érdekében —

tarulmányi szerződés alapján — képzési támogatás nyújtható.

Családalapítási támogatás
10. ~

(1) A családalapítási támogatás olyan vissza nem térítendő kamatmentes támogatás, amelyet a
jegyző a (3) bekezdés szerinti feltételek bekövetkezése esetén kérelem nélkül, házastársi
kapcsolat jogcímen egy alkalommal, gyermek születése jogcímen születésenként nyújt a
köztisztviselőnek.

(2) A családalapítási támogatás mértéke jogcímenként a mindenkor érvényes illetményalap
100 %-a.

(3) Családalapítási támogatásban részesíthető:
a) az a köztisztviselő, aki házastársi kapcsolatot létesít a házasságkötést követő 60 napon
belül;
b) az a köztisztviselő, akinek gyermeke született, a gyermek születését követő 60 napon
belül.

Véradáson résztvevők eseti juttatása
111

(1) A köztisztviselő, aki 10., 20., ezt követően minden további 10. alkalommal vesz részt
véradáson, a véradást szervezők véradási alkalmak számát igazoló igazolása alapj án
juttatásban részesül.
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(2) Az (I) bekezdés szerinti igazolást a Pénzügyi és Terv Osztályhoz kell eljuttatni, amely az
előkészítéssel és végrehajtással kapcsolatos feladatokat látja cl. A juttatás kifizetéséről a
jegyző dönt.

(3) A juttatás összege 10 alkalommal véradáson részt vevő köztisztviselő esetén az
illetményalap 40 %-a, 20 alkalommal, illetve minden további 10 alkalommal véradáson részt
vevő köztisztviselő esetén az illetményalap 50 %-a.

Záró rendelkezések
12. ~

(1) Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Sarkad Város Polgármesteri Hivatalában
dolgozó köztisztviselők juttatásairól és támogatásairól szóló 18/2001. (X.29.) Önk. számú
rendelet.

Sarkad, 2015. december 9.

dr. Mokán István s.k.
polgármester

dr. Pintér Magdolna s.I’.
jegyz6’

A kiadinány

t-t

O
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2/e. számú napirend

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Na’~’ Sándor üm’intéző

Targy Egyes onkormanyzati rendeletek hatalyon kivul helyezese ;

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 22. ~-a folyamatos
feladatként jelöli meg a hatályban lévő jogszabályok felülvizsgálatát annak érdekében, hogy
az elavult, szükségteleimé vált, a jogrendszer egységébe nem illeszkedő, a szabályozási cél
sérelme nélkül egyszerüsíthető, a jogszabály cínizettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges
eljárásokat eredményező szabályozással felváltható, a normatív tartalom nélküli, tartalmilag
kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy sz indokolatlanul párhuzamos Vagy
többszintű szabályozást megvalósító jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére,
illetve megfelelő módosítására sor kerülhessen.

Fentiekre tekintettel a hatályban lévő 1992. január 1. és 2015. december 17. között hozott
önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára került sor és megállapítást nyert, hogy az
egyes hatályos rendeletek hatályon kívül helyezése szükséges, mivel a szükségteleimé vált,
normatív tartalom nélküli jogszabályok hatályon kívül helyezéséről — az ún. dereguláció
keretében - gondoskodni kell.

A huszonhárom évnyi időszak felülvizsgálata eredményeként sz alábbi önkormányzati
rendeletek hatályon kívül helyezésére teszünk javaslatot:

Költsé~vetési tár~yú rendeletek:
Az adott év költségvetési rendeletei, ill. sz azok végrehajtásáról szóló zárszámadási
rendeletek elfogadásra kerültek, a hatályon kívül helyezendő rendeletek által elérni kívánt
célok megvalósultak.

Módosító rendeletek:
A módosító rendeletek normatív tartalmat már nem hordoznak, az általuk elérni kívánt cél
megvalósult, tartalmuk beépült az alaprendeletbe.

Hatályon kívül helyező rendeletek:
A hatályon kívül helyező rendeletek normatív tartalmat már nem hordoznak, az általuk elérni
kívánt cél megvalósult.
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I.
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

1. Társadalmi. Eazdasá~i. költségvetési hatások
A rendelet megalkotásának sem társadalmi, sem gazdasági, sem költségvetési hatása nincs.

2. Környezeti és e2észsé~i következmények:
A rendelet megalkotása környezeti és egészségi következménnyel nemjár.

3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A jogalkotás az adminisztratív terheket nem befolyásolja.

4. A jo~szabálv megalkotásának szükségessége. a joEallcotás elmaradásának várható
következményei
A rendeletalkotást a Jat. rendelkezéseivel való összhang igénye indokolja, mely a hatályos
joganyag áttekinthetőségét, alkalmazhatóságát segíti elő. Elmaradása esetén a már
aktualitással nem bíró joganyag maradna indokolatlanul hatályban.

5. A jo2szabály alkalmazásához szüksé~es személyi. szervezeti. tárgyi és DénzüEyi feltételek
A személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek biztosítottak a jogszabály alkalmazásához.

II.
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló
rendelet-tervezethez

A rendeleti szabályozást az alábbi joghely indokolja:
- A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. *-a alapján a jogszabályok, jelen

esetben az önkormányzati rendeletek tartalmi felülvizsgálatáról folyamatosan
gondoskodnia szükséges ajegyzőnek.
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„.

RÉSZLETES INDOKOLAS
az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló

rendelet-tervezethez

Az 1-2. 5-hoz

Tartalmi felülvizsgálat eredményeként, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX törvény
rendelkezéseinek megfelelően sor kerül a feleslegesség vált, normatív tartalmat már nem
hordozó önkormányzati rendeletek hatályon kívíM helyezésére.

A 3. 5-hoz

Ezen szakasz a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Sark a d, 2015. december 3.

dr. Pintér Magdolna s.k.
jevzó’

en
- ~‚. .

A kiadmány hitel$: rrn~

a~ioa~
ugykezelo

.. * /
\ L. !

‚‘
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Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. ( ) önkormányzati rendelete

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, a 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,
valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 22. *-ában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Az e rendelettel hatályon kívül helyezett önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
nem érinti ezen önkormányzati rendeletek alapján e rendelet hatályba lépése előtt keletkezett,
megszüntetett, vagy módosított jogviszonyokat, jogokat és kötelezettségeket.

2. ~

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Sarkad Város Önkonnányzata
Képviselő-testületének:

2/1992. (11.25.) Önk. rendelete az 1992. évi költségvetésről
3/1992. (11:25.) Onk. rendelete az 1991. évi zárszámadásról
5/1992. (111.17.) Önk. rendelete a hatáskörök ideiglenes szabályzásáról szóló 22/1991.
(VIII.l3.) számú Orik. rendelet módosításáról
6/1992. (111.17.) Onk. rendelete a az 1992. évi költségvetésről szóló 2/1992. (11.25.) számú
Önk. rendelet módosításáról
7/1992. (IV.14.) a Önk. rendelete az 1992. évi költségvetésről szóló 2/1992. (11.25.) számú
Onk. rendelet módosításáról
10/1992. (‘71.09.) Önk. rendelete az 1992. évi költségvetésről szóló 7/1992. (P1.14.) számú
Önk. rendelettel módosított 2/1992. (11.25.) számú Önk. rendelet módosításáról

1/1993. (1.26.) Önk. rendelete az 1993. évi költségvetésről
3/1993. (1.26.) Onk. rendelet a közüzemi díjhátralék támogatásáról
15/1993. (IV.06.) Önk. rendelete a lakóhelyi környezet védelméről szóló 17/l 991. sz. rendelet
módosításáról ..

17/1993. (VI.08.) Onk. rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 14/l 992. (VII.2l.) számú Onk. rendelet módosításáról
18/1993. (VI.08.) Onk. rendelete a települési képviselők és bizottsági tagok költségtérítéséről,
a bizottsági elnökök és tanácsnokok díjazásáról
19/1993. (‚711.02.) Önk. rendelete az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatára vonatkozó 18/1992. (X.08.) számú Önk. rendelettel kiegészített 14/1992.
(VII.2l.) számú önk. rendelet módosításáról
21/1993. (VII.22.) Önk. rendelete az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatára vonatkozó módosított és kiegészített 14/1992. (VII.2l.) számú önk. rendelet
módosításáról ..

22/1993. (VIII.13.) Onk. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló
16/1993. (IV. 29.) számú önk. rendelet módosításáról
25/1993. (IX.27.) Onk. rendelete a módosított és a 18/1992. (X.08.) számú rendelettel
kiegészített 14/1 992. (VII.20.) számú rendelet módosításáról. (A képviselő-testület és szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról)
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26/1993. (IX.27.) Önk. rendelete a gázellátásba bekapcsolódni kívánó lakosság
hozzájárulásának mértékéről, önkormányzati, közműfejlesztési alap létrehozásáról
29/1993. (XI.09.) Önk. rendelete a többször módosított és a 18/1992. (X.08.) számú
rendelettel kiegészített 14/1 993. (VII.21.) számú rendelet módosításáról a Képviselőtestület és
Szervezeti és Működési szabályzata tárgyában
34/1993. (XII.29.) Önk. rendelete Sarkad Város Onkormányzata a lakóhelyi környezet
védelméről, a közterületekről, illetőleg a szemét szállításról és kezeléséről szóló többször
módosított 17/l 991. számú rendeletének módosításáról

1/1994. (1.21.) Önk. rendelete a többször módosított és a 18/l 992. (X.08.) számú rendelettel
kiegészített 14/1992. (VII.2 1.) számú rendelet módosításáról
2/1994. (11.21.) Örik. rendelete az önkormányzat 1994. évi költségvetéséről
5/1994. (IV.06.) Önk. rendelete Sarkad Város Önkormányzat Képviselőtestülete 5/1994.
(IV.06.) számú rendelete az 1993. évi zárszámadásról
6/1994. (IV.06.) Önk. rendelete az 1994. évi költségvetésről szóló 2/1994. (11.21.) sz. rendelet
módosításáról
7/1994. (IV.06.) Önk. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 16/1 993.
(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8/1994. (IV.06.) Önk. rendelete az első lakás megszerzésének önkormányzat által nyújtott
támogatásáról szóló 6/1993. (11.25.) önk. számú rendelet módosításáról
9/1994. (IV.06.) Önk. rendelete az 1994. évi költségvetésről szóló 2/1 994. (11.21.) sz. rendelet
módosításáról
10/1994. (IV.22.) Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi
szabályairól szóló 3 1/1993. (XI1.29.) Önk. sz. rendelet módosításáról
11/1994. (V.31.) Önk. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 16/1 993.
(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
14/1994. (VI.28.) Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi
szabályairól szóló 3 1/1993. (Xll.29.) Onk. sz. rendelet kiegészítéséről
15/1994. (VI.28.) Önk. rendelete a választókerületek fejlesztésére fordítható alap
felhasználásáról szóló 8/1992. (IV.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
16/1994. (V1II.29.) Önk. rendelete az 1994. évi költségvetésről szóló többször módosított
2/1994 (11.21.) sz. rendelet módosításáról
19/1994. (IX.26.) Onk. rendelete a lakóhelyi környezet védelméről szóló 17/1991. (VII.23.)
számú önk. rendelet módosításáról
20/1994. (X.25.) Onk. rendelete az 1994. évi költségvetésről szóló többször módosított
2/1 994 (11.21.) sz. rendelet módosításáról
21/1994. (X.25.) Onk. rendelete a kiemelkedő teljesítmények elismeréséről szóló 18/1994
(VIII.23.) Onk. sz. rendelet módosításáról
22/1994. (XI.17.) Önk. rendelete a vízi közműről szolgáltatott ivóvíz, valamint a
szemiyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjának megállapításáról
23/1994. (XI.17.) Önk. rendelete a víz- és csatornaszolgáltatás számlázásának egyes
kérdéseiről
24/1994. (XI.17.) Önk. rendelete a helyi autóbusz-közlekedés díjtételeiről szóló 30/1993.
(XII.6.) számú önk. rendelet módosításáról
25/1994. (XII.30.) Önk. rendelete az 1994.évi költségvetésről szóló többször módosított
2/1994 (11.22.) sz. rendelet módosításáról

2/1995. (1.30.) Önk. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 16/1993.
(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
3/1995. (1.30.) Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi
szabályairól szóló, többször módosított 3 1/1993. (XII.29.) Onk. rendelet módosításáról
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4/1995. (111.16.) Önk. rendelete az 1994. évi zárszámadásról
5/1995. (111.16.) Önk. rendelete az Önkormányzat 1995. évi költségvetésről
6/1995. (IV.03.) Önk. rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 5/1995 (111.16.) sz. rendelet
módosításáról
7/1995. (IV.03.) Onk. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 16/1993.
(IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
8/1995. (111.29.) Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének helyi
szabályairól szóló, többször módosított 31/1993. (XII.29.) Onk. rendelet módosításáról.
11/1995. (V.2.) Önk. rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 5/1995. (111.16.) rendelet
módosításáról
14/1995. (‚71.23.) Önk. rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 5/1995. (111.16.) rendelet
módosításáról
15/1995. (‘.‘I.23.) Önk. rendelete a lakóhelyi környezet védelméről szóló 17/1991. (VI1.23.)
rendelet módosításáról
17/1995. (VII.28.) Önk. rendelete a lakóhelyi környezet védelméről szóló 17/1991. (VII.23.)
rendelet módosításáról
18/1995. (‚7111.25.) Önk. rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 5/1995. (111.16.)
rendelet módosításáról
19/1995. (IX.29.) Önk. rendelete a 12/1995. (V.26.) számú rendelet módosítása az
önkormányzat képviselő-testületének és szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról
21/1995. (X.26.) Önk. rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 5/1995. (111.16.) rendelet
módosításáról
24/1995. (XI.30.) Önk. rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetési szolgáltatás
díjainak megállapításáról és a szolgáltatások egyes kérdéseiről
25/1995. (XI.30.) Önk. rendelete a piacok és vásárok tartásáról
27/1995. (XJI.27.) Önk. rendelete az 1995. évi költségvetésről szóló 5/1995. (111.16.) rendelet
módosításáról ..

28/1995. (XII.27.) Onk. rendelete az 1996. évi átmeneti gazdálkodásról
30/1995. (XII.27.) Önk. rendelete a lakások és helyiségek bérletének és elidegenítésének
helyi szabályairól szóló, többször módosított 3 1/1993. (XIJ.29.) Onk. rendelet módosításáról

3/1996. (11.27.) Önk. rendelete az 1995. évi zárszámadásról

6/1997. (IV.24.) Önk. rendelete az 1996. évi zárszámadásról

2/1998. (11.25.) Önk. rendelete az 1997. évi zárszámadásról
13/1998. (X1I.11.) Önk. rendelete a gépjárműadó mértékéről szóló többször módosított
25/1995. (XII.27.) önk. rendelet módosításáról

7/1999. (IV.26.) Önk. rendelete az 1998. évi zárszámadásról

13/2000. (IV.26.) Önk. rendelete az 1999. évi zárszámadásról

9/2001. (IV.27.) Önk. rendelete a 2000. évi zárszámadásról

6/2002. (111.22.) Önk. rendelete a helyi képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
rendelet módosításáról
9/2002. (IV.26.) Onk. rendelete a 2001. évi zárszámadásról
18/2002. (XII.12.) Önk. rendelete a 2003. évi átmeneti gazdálkodásról
24/2002. (XIL12.) Onk. rendelete a gépjárműadó mértékéről szóló többször módosított
22/1995. (XI.30.) önk. rendelet módosításáról
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12/2003. (IV.25.) Önk. rendelete a 2002. évi zárszámadásról
33/2003. (XII.19.) Önk. rendelete a 2004. évi átmeneti gazdálkodásról

8/2004. (IV.30.) Önk. rendelete a 2003. évi zárszámadásról

14/2005. (V. 27.) Önk. rendelete sz önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás
szabályairól szóló többször módosított 16/2002. (X.l0.) számú rendelet módosításáról

13/2006. (IV.28.) Önk. rendelete a 2005. évi zárszámadásról

9/2007. (111.30.) Önk. rendelete a 2006. évi zárszámadásról

8/2008. (111.28.) Önk. rendelete a 2007. évi zárszámadásról

11/2009. (111.26.) Önk. rendelete a 2008. évi zárszámadásról
27/2009 (XII. 17.) Önk. rendelete az átmeneti gazdálkodásról

5/2010. (111.25.) Örak. rendelete a 2009. évi zárszámadásról

7/2011. (111.31.) Önk. rendelete a 2010. évi zárszámadásról
11/2011. (IV.28.) Önk. rendelete Sarkad Város Önkormányzata képviselő-testületének és
szerveinek SZMSZ megalkotása

7/2012. (IV.06.) Önk. rendelete a 2011. évi zárszámadásról

7/2013. (V.03.) Önk. rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
16/2009. (VI.25.) számú rendelet módosításáról

8/2014{47.02.) Önk. rendelete sz Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendelet
módosításáról, 2013. évi pénzmaradvány felosztásáról
12/2014.(VII.04.) Önk. rendelete sz Önkormányzat 2014.évi költségvetési rendelet
módosításáról
17/2014. (IX.26.) Önk. rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének
módosításáról ..

18/2014.(X.20.) Onk. rendelete Sarkad Város Onkormányzata Képviselő-testületének és
szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 11/2011. (P1.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
27/2014. (XII.19.) Onk. rendelete a lakóhelyi környezet védelméről szóló 10/2014. (VI.06.)
önkormányzati rendelet módosításáról

2/2015. (11.26.) Önk. rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(11.26.) számú rendelet módosításáról
7/2015. (IV.29.) Önk. rendelete sz önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.
(11.26.) számú rendelet módosításáról
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3. *
Záró és hatályba léptető rendelkezések

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

S a r k a d, 2015. december 3.

dr. Mokán István sk. dr. Pintér Magdolna sic.
polgármester jegyző

A kiadmány h/te~I~o~t~” CS»

Ö~Óa4wr1 ‘~
ügykezeloJ5~

itt r~j -r
\U

*
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3. Számú napirenc~

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: dr. Pintér Magdolna jegyzó’
Tárgy: Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évre vonatkozó

munkatervének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület éves rnunkatervben határozza meg működési kereteit és azok tartalmát,
amely igazodik a naptári évhez.

Az ülések napirendjének összeállításálioz javaslatokat kértünk be többek között — a
képviselő-testületi, bizottsági tagoktól, intézményvezetőktől, civil szervezetektől. A
beérkezett javaslatok j ó részét sikerült beépítenünk a tervezetbe, illetve ezen túl a jelenlegi
jogszabályi kötelezettséginkre is figyelemmel voltunk.

A nyár folyamán július hónapban rendes ülés összehívására — a korábbi évekhez hasonlóan -

nem kerül sor. Ezen túl igazodunk a havonkénti, rendes ülésezéshez. Ez alól kivételt fognak
képezni az előre nem látható helyzetek okán összehívásra kerülő rendkívüli ülések.

Ezen — testületi — munkaterv elfogadását követően fogják az ágazati bizottságok saját
munkatervüket elfogadni, melynek alapját a képviselő-testületi napirendek adják, illetve
adhatják, ugyanakkor a bizottságoknak lehetőségük van természetesen önálló napirendi tárgy
bizottsági feldolgozására is. A bizottságok az általuk elfogadott munkaterveket ezt követően,
tájékoztatás gyanánt, bemutatják a Tisztelt Képviselő-testületnek.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teijesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASL&T

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. évi munkatervét — 20t6. január I
és december 31-e között — a határozat melléklete szerint elfogadja és megalkotja.
Felkéri az általa létrehozott bizottságok elnökeit, hogy bizottsági munkatervüket — a testületi
munkatervben foglaltakra is tekintettel — alkossák meg és azt a januári testületi ülésen
mutassák be.

Határidő: 2016. január 31.
Felelős: dr. Mokán István polgármester

bizottságok e1n~l~piue8
:

Sarkad, 2015. de,e’#ber~
/ eti —: cl,. Mokan Istvai; sic.

A kiadmány hit (~l: ~ polgármester

‘N~0



Sarkad Város Önkormányzat Képviselő-testületének
MUNKATERVE

a 2016. január — 2016. december közötti időszakra

Jmtuár28. (csütörtők) 13.00 óra

1.1 Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének első fordulós tárgyalása
Előadó: Dr. Mokán István polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

2.! 2016. évi pályázatok, fejlesztési lehetőségek áttekintése
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Vélernényezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

3.! Bizottságok munkaterveinek bemutatása
Előadó: Bizottságok elnökei
EIfo~adia: valamennyi bizottság saját muakatervét

Az anyagok leadásának határideje: január 20.

Február 25./csütörtökI 13.00 óra

1.! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Dr. Mokán István polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

2.! Az önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Mokán István polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

3.! A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló helyi rendelet felülvizsgálata,
térítési díjak meghatározása.

Előadó: Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi, Pénzügyi Bizottság,

Ügyrendi Bizottság

4.! A 2015. évi beruházások, fejlesztési lehetőségek áttekintése
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

Az an ya2ok leadásának határideje: február 17.
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Március 24. icsütőrtőkl 13.00 óra

1.1 Az önkormányzat 2015. évi közbeszerzési tervének elfogadása, Közbeszerzési
Szabályzat módosítása.

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Vélöményezi: Gazdasági Bizottság

2.1 Rendezési Terv módosítása
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Vélernényezi: Gazdasági Bizottság, Ugyrendi Bizottság

3.! A Sarkadi Kinizsi Tenisz Egyesület tájékoztatója tevékenységéről
Előadó: Molnár Tibor elnök
Véleményezi: Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság

4.! Óvodák Intézményéhez kapcsolódóan a szükséges döntések meghozatala (beiratkozás
időpontjának, indítható óvodai csoportok számának meghatározása)

Előadó Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

Véleményezi: Műve’ődési, Ifjúsági és Sportbizottság

5.! A Gárdonyi utcai szociális bérlakás épület átfogó felújítása, fejlesztése tárgyában a
szükséges döntések meghozatala

Előadó Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

Zárt ülés:

1.! Döntés első lakáshoz jutók támogatásáról
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

Az anyaRok leadásának határideje: március 16.

Április 28. icsütörtök! 13.00 óra

1.1 Beszámoló a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról, zárszámadási rendelet
elfogadása.

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

-.
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2.! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása, a 2015. évi
pénzmaradvány felosztása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

Véleményezi: valamennyi bizottság

3.! A választókerületek fejlesztésére fordítható önkormányzati pénzalap
felhasználásának jóváhagyása

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ügyrendi Bizottság

4.! Tájékoztató a helyi adórendszer működéséről, az adóbevételek alakulása a 2014-es
évben, helyi adórendelet(ek) szükség szerinti módosítása

Előadó: Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

5.! Az önkormányzati intézmények 2014. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzésének, a civil
szervezetek részére nyújtott céljellegű támogatások felhasználása vizsgálatának
tapasztalatai

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Gazdasági Bizottság

Az air yagok leadásának Jiatáridele: április 20.

Május 26. Icsütörtökl 13.00 óra

1.1 Az önkormányzat által alapított közalapítványok beszámolója tevékenyegükről
Előadó: Dr. Mokán István polgármester, illetve kuratóriumok elnökei
Véleményezi: Művelődési, Oktatási és Sportbizottság,

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

2.1 Tájékoztató az önkormányzat keretében végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatok ellátásáról.

Előadó: Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: Művelődési, Oktatási és Sportbizottság

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

3.! Tájékoztató a mezőgazdasági munkák helyzetéről
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság

4.! A Magyar Posta Zrt. Sarkadi Postájának tájékoztatója tevékenységéről
Előadó: Matyika Anna
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság
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Zárt ülés:

1.! Döntés a városi kitüntetés(ek) adományozásáról.
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Vé1~rnényezi: vonatkozó helyi rendelet szerinti grémium

Az anyagok leadósának határideje: május 18.

Június 23. icsütörtök,’ 13.00 óra

1.! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előádó: Dr. Mokán István polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Vélernényezi: valamennyi bizottság

2.1 A választókerületek fejlesztésére fordítható önkormányzati pénzalap
felhasználásának jóváhagyása

Előadó; Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

3.! Tájékoztató Sarkad Város 2015. évi közrendjéről, közbiztonságáról
Előadó; Auer György kapitányságvezető
Véleményezi: valamennyi bizottság

4.! Óvodák Intézményének beszámolója tevékenységéről
Előadó: Puj Erzsébet Katalin óvodavezető
Véleményezi: Művelődési, Oktatási és Sportbizottság

5.! Tájékoztató a hulladékkezelés rendszeréről (DARER)
Előadó Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

Zárt ülés:

1.! Döntés városi kitüntetés(ek) adományozásáról.
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: a vonatkozó helyi rendelet szerinti grémium

2.1 Döntés első lakáshoz jutók támogatásáról
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

Az anyagok leadásánal’ határideje: június 15.

5



Augusztus 25. icsűtörtök,’ 13.00 óra

1.! Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi költségvetésének első félévi helyzetéről
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

2.! Az önkormányzati bérlakás állomány helyzetének áttekintése
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezj: Gazdasági Bizottság, Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság,

Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

3.! Tájékoztató a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit Kft. 2015. évi
tevékenységéről

Előadó: Debreczeni Lajos ügyvezető
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

4.! a.) Tájékoztató a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Előadó: Za~ócz István tűzoltóparancsnok
b.) A Városi Tűzoltóegyesület tájékoztatója tevékenységéről

Előadó: Sztancs József egyesületi parancsnok
Véleményezi: Űgyrendi Bizottság

Az anyagok leadásának határideje: augusztus 17.

Szeptember 29. !csütörtök/ 13.00 óra

1.! A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az Óvodák Intézménye tájékoztatója a
tanévkezdés tapasztalatairól

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Tóth Edit igazgató
Puj Erzsébet Katalin intézményvezető

Véleményezi: Művelődési, Oktatási és Sportbizottság

2.! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Mokán István polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleménvezi: valamennyi bizottság

3.! A Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatalának tájékoztatója 2015. évi
tevékenységéről

Előadó: Dr. Sipos Lajos hivatalvezető
Véleményezi: Ugyrendi Bizottság
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Zárt ülés:

1.! Döntés első lakáshoz jutók támogatásáról
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

Az an vaRoic leadásának határideje: szeptember 21.

Október 27. /csűtörtök/ 13.00 óra

1.! Beszámoló a központi orvosi ügyelet tevékeuységéről
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

2.! A településen működő nemzetiségi önkormányzatok tájékoztatója tevékenységükről
Előadó: nemzetiségi önkormányzatok elnökei
Véleményezi: Ügyrendi Bizottság

Az anyazok leadásánal’ határideje: október 19.

November24. !csütörtök/ 13.00 óra

1.1 Tájékoztató a helyi Startmunka Mintaprogram működésének tapasztalatairól
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság

2.! Tájékoztató az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének háromnegyed éves
helyzetéről

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Dr. Pintér Magdolna jegyző

Véleményezi: valameimyi bizottság

3.1 Az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzési munkatervének elfogadása
Előádó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Pénzügyi Bizottság, Ugyrendi Bizottság

4.! Az önkormányzat és intézményei téli felkészülési feladatainak áttekintése.
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Gazdasági Bizottság

5.1 Az Önkormányzat által támogatott civil szervezetek tájékoztatója tevékenységükről,
pályázataikról.

Előadó: civil szervezetek vezetői
Véleményezi: a civil szervezet tevékenysége szerinti bizottság

Az anya2ok leadásának határideje: november 16.
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December15. Jcsütőrtőlc/ 13.00 óra

1.! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének módosítása.
Előadó: Dr. Mokán István polgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Vélernényezi: valamennyi bizottság

2.1 A 2017. évi költségvetésről szóló átmeneti gazdálkodási tárgyú rendelet megalkotása.
Elő&dó: Dr. Mokán István polgánnester

Dr. Pintér Magdolna jegyző
Véleményezi: valamennyi bizottság

3.! Az önkormányzat képviselő-testülete 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

4.! Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének elkészítési ütemezése
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: valamennyi bizottság

5.1 Polgármester beszámolója a Sarkad és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Tanácsában végzett tevékenységéről.

Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Ugyrendi Bizottság

Zárt ülés:

1.! Döntés első lakáshoz jutók támogatásáról
Előadó: Dr. Mokán István polgármester
Véleményezi: Egészségügyi, Szociális és Lakásügyi Bizottság

Az anyaeok leadásánaj’ határideje: december 7.
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4. sz. napirend

EL Ő TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Eló’készítette: dr Pintér Magdolna jegyző
Taigy A polgarmester beszamoloja a Sarkad es Koinyeke Tobbeelu Kistersegi Tarsulas Tarsulasi

Tanácsában végzett tevékenységéről

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 93. ~ (14) pontja
szerint a polgármestereknek beszámolási kötelezettsége van a társulás működése vonatkozásában
évente egy alkalommal.

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása szerint:
„ Tanács tagjai évente legalább egy alkalommal beszámolnak a képviselő-testülete iknek a
Tanácsban végzett tevékenységülcró’l, a társulás pénzügyi helyzetéről, a meghatározott társulási
célok megvalósulásáról.”

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában végzett munkáról
készített beszámoló az előterjesztés 1. sz. mellékletét képezi és a hivatalban lévő polgármester
2014. december 5. — 2015. december 10. között végzett tevékenységét foglalja össze, igazodva az
előző beszámoló időpontjához.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, bogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen!

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi
Társulás Társulási Tanácsában a polgármester által végzett tevékenységről szóló beszámolót
elfogadja.

Határidő: 2015. december 17.
Felelős: Dr. Mokán István polgármester

Sarkad, 2015. december 10.
itt. Makón István s.l’.

polgármester



]. sz. melléklet
BESZÁMOLÓ

a Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás
Társulási Tanácsában végzett polgármesteri munkáról

A Sarkad és környéke Többeélú Kistérségi Társulás 2004. június 29-én alakult 11 település
részvételével (Biharugra, (Jeszt, Körösnagyharsány, Kötegyán, Méhkerék, Mezőgyán, Okány,
Sarkad, Sarkadkeresztúr, Uj szalonta, Zsadány).

A Sarkad székhellyel működő 3404 számú statisztikai kistérséghez tartozó települési
önkormányzatok képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés k) pontja, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 87. ~-a (továbbiakban: Mötvj,
valamint a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tft.) alapján

a kistérség összehangolt fejlesztésének előmozdítása
az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának kiegyenlített emelt szintű biztosítása,
fejlesztése és szervezése
a szabad társulás elve alapján önkéntes elhatározásukból

önkormányzati társulást hoztak létre, deklarálva azt, hogy ezen átalakult társulás, valamint a
települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény szerint,
2004. június 29-én létrehozott Többcélú Kistérségi Társulás között jogfolytonosság áll feni

A Társulási Megállapodás felülvizsgálata az Mőtv. útmutatása alapján megtörtént. A felülvizsgált
Társulási Megállapodás a 34/2013. (IV. 18.) TT sz. határozattal került elfogadásra és 2013. július 1-
jével lépett hatályba. A Magyar Allamkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásban történő átvezetés
megtörtént.

A 2014. október 12-i önkormányzati választásokat követően az alakuló ülésre 2014. október 27-én
került sor.

A TÁRSULÁSI TANÁCSBAN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK

1./ A Társulási Tanács, a Pénzügyi Bizottság, a Gyerekesély Bizottság ülései

A Társulási Tanács 2014. december 5. —2015. december 10. közötti időszakban 7 rendes és 3
rendkívüli társulási tanácsülést tartott.
A Pénzügyi Bizottság 2014. december 5. — 2015. december 10. közötti időszakban 8
alkalommal ülésezett.
A Gyerekesély Bizottság 2014. december 5. — 2015. december 10. közötti időszakban 2
alkalommal ülésezett.

2.! A Társulási Tanács ülései közötti fontosabb események— 2014. december 5-től kezdődően

1./ 2015. január 16-án, Sarkadon a Polgármesteri Hivatal nagytermében került sor a
Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatal 2014. évet lezáró és a 2015. évet nyitó
munkaértekezletére.
2./ 2015. január 27-én került benyújtásra az Uj Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás
Operatív Program támogatási rendszere által kezelt „Területi emberi erőforrás fejlesztési
komplex programok támogatása” című, TAMOP-6.1.5/14 jelű pályázati kiírásra a „Békés
megye vitalitásáért” címet viselő konzorciumi pályázat.
3./ 2015. február 3-án szakmai tájékoztatóra került sor a szociális igazgatásról és a
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény önkormányzatokat érintő változásával
összefüggésben a Békés Megyei Kormányhivatallal együttműködve.
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4.! 2015. február 18-án Sarkadon, a 2014-2020-as térségi tervezés érdekében járási road-
show került megrendezésre a Békés Megyei Önkormányzat kezdeményezésével.
5.! 2015. március 12-én, Sarkadon került sor a központi orvosi ügyelet feladat-ellátás
infomiális megbeszélésére, melyen a szolgáltatás átalakításának lehetőségei kerültek
felvázolásra, megvitatásra.
6.1 2015. május 6-án Társulási Tanács ülés keretében került bemutatásra a komplex
programmal fejlesztendő Sarkadi járásra kidolgozott TOP-os program, melyen a Tanács a
Terület- és Település-fejlesztési Operatív Program Sarkadi járásra elkülönített 4,531 milliárd
Forintos keretéből, összhangban a Békés Megyei Integrált Területi Programmal Komplex
Fejlesztési Programként 3,680 milliárd Forint lehatárolásáról döntött.
7.! 2015. június és július hónapban járási szintű felzárkózási kerekasztal
megbeszélésekre került sor a „Sarkadi járási együttműködés kialakítása az eredményesebb
esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítására” című, AROP- 1 .A.3 -2014-2014-0058
kódj elű pályázat keretében. A projekt utolsó, felzárkózási összegző kerekasztal
megbeszélésére 2015. július 23-án került sor.
8.! 2015. július 22-én ümiepélyes keretek között került átadásra a Sarkadi Járási Hivatal
épületében kialakított Kormányablak. A megnyitó rendezvényen dr. Baltay Tímea
kormányablakokért felelős helyettes államtitkár, Gajda Róbert koimánymegbízott, dr.
Kovács József országgyűlési képviselő, dr. Sipos Lajos járási hivatalvezető és dr. Mokán
István elnök mondott beszédet.
9.! 2015. július 28-30. között a „Sarkadi járási együttműködés kialakítása az
eredményesebb esélyegyenlőségi tevékenységek megvalósítására” című, AROP-1.A.3-
2014-2014-0058 kódjelű pályázat keretében áttekintésre kerültek a települések Helyi
Esélyegyenlőségi Programjai.
10.! 2015. augusztus 13-án került megrendezésre a Sarkadi Kistérségi Egészségügyi
Fejlesztő Nonprofit Kft. által megvalósított „Egészségfejlesztési szolgáltatások kialakítása a
sarkadi kistérségben” címet viselő projekt ünnepélyes proj ektzáró konferenciája. A
rendezvényen a 2014-2020 közötti pályázati időszakban megnyíló fejlesztési, pályázati
lehetőségek, valamint a hazai fejlesztési tervek ismertetése mellett a projekt eredményei és a
Sarkadi kistérség egészségügyi jövőképe is bemutatásra került.
11./ 2015. augusztus 24-28. közötti időszakban az „Együtt gyermekeink jövőjéért” — a
Sarkadi Kistérség integrált programja című, TAMOP-5.2.3-A-1 111-2011-0002 pályázat
keretében lakossági fórumok zajlottak a kistérség településein. A fórumokon a projekt
keretén belül létrehozott szolgáltatások és programok eredményességei kerültek értékelésre,
továbbá egy jövőbeni pályázat tartalmára vonatkozóan hiányosságok, illetve javaslatok
kerültek megfogalmazásra.
12.! 2015. szeptember 22-én, Sarkadon került megrendezésre az „Együtt gyermekeink
jövőjéért” —a Sarkadi Kistérség integrált programja című, TAMOP-5.2.3-A-1 111-2011-0002
pályázat ünnepélyes projektzáró konferenciája, és sajtótájékoztatója. A megjelenteket Dr.
Mokán István elnök köszöntötte, majd ünnepi beszédet Langemé Victor Katalin társadalmi
felzárkózásért felelős helyettes államtitkár, és Dr. Jelenka Gyöngyi főosztályvezető mondott.
A rendezvényen előadást tartott Husz Ildikó MTA tudományos főmunkatárs, a Társulás
részéről Máriné Nagy Adrienn projektmenedzser és Serfőző Nóra szakmai vezető.
13.! 2015. november Ii-én, Sarkadon a 2014-2020-as programozási időszakkal
összefüggésben térségi, illetve térségek közötti egyeztető megbeszélésre került sor. Az
egyeztetés a térségi összefogás elősegítését, a települések jövőjét érintő pályázati
lehetőségek hatékony, eredményes kiaknázását szolgálta.
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II. A TÁRSULÁS ÁLTAL ELLÁTOTT FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÖK

A feladatellátás módja:
1.! A szociális és gyermekjóléti alapellátást a Társulás fenntartásában működő Kistérségi

Humán Szolgáltató Központ végzi.
Az intézmény 2015-évre meghatározott létszámkerete 93 fő volt.
Az intézmény 2015. évi költségvetését a Társulás 315.090 ezer Ft kiadással és bevételi
főösszeggel fogadta el, mely 2015. június 18-án 324.489 eFt-ra, 2015. október 22-én
334.347 eFt-ra, illetve 2015. december 10-én 337.68 1 eFt-ra módosult.

2,! Az egészségügyi alapellátáson belül, a központi orvosi ügyelet feladat-ellátást
szerződéssel az Országos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. látja el.

3.! A belső ellenőrzési feladatokat szerződés alapján Sarkad tagönkormányzat végzi,
melynek költségeit a feladat-ellátáshoz kapcsolódó települések közösen viselik az igényelt
ellenőri napok számának arányában.

4.! A kistérségi területfejlesztési projektek megvalósításával kapcsolatos feladatokat a
Társulás munkaszervezete végzi (a székhely önkormányzat polgármesteri hivatalán
keresztül).

5.! A kistérség területén a szenvedélybetegek közösségi ellátását a gyulai Független
Egyesület végzi, feladat-ellátási szerződés alapján.

III. A TÁRSULÁS GAZDÁLKODÁSA

A Társulás önálló költségvetéssel rendelkezik, gazdálkodását meghatározó tényezők a normatív
állami hozzájárulások, az önkormányzatok tagdíjai, befizetései, valamint a különböző pályázati
források.

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás 5/2015. (II. 19.) számú Társulási Tanácsi
határozatával a 2015. évi költségvetési tervezetet 438.450 eFt bevételi, illetve kiadási
sarokszámokkal fogadta el, feladatarányos települési hozzájárulás előírása mellett, mely az alábbiak
szerint került módosításra:

— 2015. június 18-ai ülésén a Társulási Tanács a költségvetése bevételi és kiadási főösszegeit
452.5 14 eFt-ra módosította, elsősorban a 2014. évi költségvetési maradvány okán.

— 2015. október 22-ei ülésén a Társulási Tanács a költségvetése bevételi és kiadási főösszegeit
462.372 eFt-ra módosította, a Társulás intézményét érintő bérkompeazáció, szociális ágazati
pótlék és kiegészítő ágazati pótlék, valamint bértámogatás és Afa visszatérítés okán.

— 2015. december lO-ei ülésén a Társulási Tanács a költségvetése bevételi és kiadási
főösszegeit 461.695 eFt-ra módosította, a Társulás esetében a 2014 évi költségvetési
maradvány összegének korrigálása, illetve a Társulás intézményét érintő bérkompeazáció,
szociális ágazati pótlék és kiegészítő ágazati pótlék, valamint bértámogatás és Afa
visszatérítés okán.

Az idei költségvetési teljesítést és likviditást javítaná, ha a tagtelepülések a rájuk eső települési
hozzájárulást a Társulás részére határidőre befizetnék. A települési kintlévőség nagysága 2015.
november 30-án 19.928.106 Ft (8 település), melyből az intézményi szolgáltatás 17.560.736 Ft-ot, a
belső ellenőrzési feladat 1.294.985 Ft-ot, a Társulás általános működése 1.294.985 Ft-ot tesz ki.
A hozzájárulás mielőbbi beszedése érdekében a munkaszervezet eszközeihez mérten mindent
megtesz.
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IV. A TÁRSULÁS MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATOS EGYÉB FELADATOK:

Pályázatok:
AJ TAMOP-5.2.3-A-11/1 “Eavütt 2yermekeink jövőiéért”- a Sarkacli Kistérsé~ inteErált
pro2ramja” című kistérségi pályázatot az Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága vezetője
540.805.287 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A projekt 38 hónapon keresztül
(projekthosszabbításnak köszönhetően) igyekezett javítani a kistérségben élő gyermekek esélyeit.

A projekt megvalósítása az alábbiak szerint alakult:

1. Kötelező pro~ramelemek

1.1. Kistérségi Gyerekesély Iroda Mind az okányi, mind a sarkadi iroda folyamatosan biztosította
a projekt megvalósításának adminisztratív és szakmai hátterét.

1.2. Kistérségi Gyerekesély Bizottság A Bizottság, mint a kistérségben élő gyermekek érdekeit
képviselő szervezet üléseit munkaterv szerinti rendszerességgel tartotta.

1.3. Gyerekesély Stratégia, cselekvési program és forrástérkép elkészítése: A Társulási Tanács
2014. április 17-i ülésén az anyagot megvitatta és elfogadta. A pályázati útmutató értelmében a
dokumentumot évenként felül szükséges vizsgálni, melyet a Kistérségi Gyerekesély Bizottság a
2015. szeptember 18-aj ülésén véleményezett.

1.4. Forrásfejlesztés kialakítása (pályázati lehetőségek, önkéntesség, adományozás,
szponzoráció): a pályázati lehetőségekkel kapcsolatos dokumentum külső cég által elkészítésre
került.

1.5. Szakmaközi hálózatok kialakítása és működtetése: a szakemberek összehívását jelentette
egy-egy aktuálisan felvetődött, fontos témában.

1.6.
1.6.1. A pályaorientációs foglalkozások az általános iskola 6-7-8. osztályos tanulóit, valamint a
középiskola 3-4. osztályos diákjait érintette. A foglalkozások kidolgozott tematika szerint folytak,
vidéki helyszíneken 4 órában, sarkadi helyszmneken 2 órában, melyen összesen 653 fő vehetett részt.

1.6.2. Középiskola látogatása 8. osztályosok számára (Merre tovább?) 2012 óta minden tanévben
október hónapban zajlott le a színvonalas pályaorientációs rendezvény a kistérségi általános
iskolások 8. osztályos tanulói illetve szüleik, pedagógusaik számára.
Az első tanévben (1. alkalommal) résztvevő tanulók száma: 122 Fő, 2013 tanévben (2. alkalom) 139
fő, 2014-ben (3. alkalom) 145 fő vett részt a rendezvényen. Három év alatt összesen 406 Fő vett
részt.

1.6.3. Felsőoktatási intézmény felkeresése: minden tanévben 2-2 felsőoktatási intézmény (SZIE,
SZTE) felkeresésére nyílt lehetőség a középiskola végzős diákjai, illetve 3. évfolyamos tanulói
számára. Ev elején kérdőív kitöltésével került felmérésre a diákok irányultsága: 1. tanév (1.
alkalommal) SZIE 79 Fő, SZTE 64 Fő; 2. tanév (2. alkalommal) SZIE 70 Fő, SZTE 58 Fő, idei évben
(3. alkalommal) SZIE 70 fő, SZTE 70 fő. Összesen: 411 Fő.

1.6.4. Munkaügyi központ tájékoztatója
Az álláskeresőknek a helyi Munkaügyi kirendeltségen lett szervezve tájékoztató 2013. 03. 06-án és
2013.1 1.28-án, 2014.03.05.-én. (Sarkadi és Kistérségi álláskeresők, célcsoport tagok)
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Többletszolgáltatásként munkahely látogatások kerültek megszervezésre a felmerült igényeknek
megfelelően. (2012-ben 5 helyre 62 fő, 2013-ban 4 helyre 42 fő, 2014-ben 8 helyre 112 fő, 2015-
ben 4 munkáltató 28 diák részvételével).
Békés Megyei PAV (2012. 11. 08-09., 2013. 10. 10-11. és 2014. 11. 06-07.) A Kistérség
valamennyi Altalános Iskolája, a Sarkadi Középiskola valamint sarkadi vállalkozók is jelen voltak a
rendezvényen.
Helyi pályaválasztási rendezvények (2012. 12. 05., 102 tő-, 2013. 11. 14., 132 fő-, 2014. 11. 19.,
142 fő részvételével)

1.7. Pedagógiai tanácsadó szolgálat működtetése: cél az volt, hogy a tanulóközösség, a
tanulókkal közvetlen kapcsolatban álló személyek — pedagógusok, szülők, családsegítők,
családgondozók — számára rendszerszemléletű, komplex segítő, támogató rendszer kerüljön
biztosításra a lelki egészség megőrzése, megteremtése, a tanulási akadályok leküzdése, a pálya, - és
jövőkép erősítése, a szociális segítségnyújtás érdekében.
Többietszolgáltatásnak tekinthető az egyéni konzultációs lehetőség tanulási tanácsadás témában.

1.8. A Közösségi Házak terv-, és ütemszerűen haladtak, munkájukat a kötelezően vállat
tevékenységek köré építették fel. Heti rendszerességgel team ülést tartottak ahol a heti eseményeket
és az előttük álló feladatokat beszélték meg. Komfortszolgáltatásokat a lakosság a
projektmegvalósítás folyamán egyre jobban megismerte és igénybe is vette. A kreatív szakköröket,
játszóházas foglalkozásokat rendszeresen látogatták a gyerekek, de a tanulásban (korrepetálás) is
segítséget kaptak.
A közösségi házak munkáját koordinátor segítette személyesen, továbbá telefonon és e-mailen is
munkakapcsolatban voltak.
Munkájuk során Okányban 556 főt Geszten 396 főt vontak be a ház programjaiba.

1.9. Biztos Kezdet Házak A Gyerekházak rendszeresen együttműködtek a helyi szakemberekkel
(védőnő, gyerekjóléti szolgálat munkatársa, pedagógusok, iskolai szociális munkás), illetve a
rendszeresen bejáró szülők igényei alapján a témában jártas szakembert vontak be programjaikba
(dietetikus, pszichológus, gyógytornász, mentőtiszt). Az ümiepkörökhöz kapcsolódóan
megszervezett eseményeket a családok igényelték és aktívan részt is vettek azokon, illetve a házba
bejáró gyermekek szülinapjának megünneplésére is sor került.
A Gyerekesély projekt keretén belül létrehozott Biztos Kezdet Házak továbbműködésének
finanszírozására kiírt pályázatra az érintett 3 település önkormányzata határidőre, önállóan
benyújtotta pályázatát, mindhárom ház megkapta a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalt
befogadó levelét — így a program befejezésével a Biztos Kezdet Házak továbbműködése hazai
forrásból biztosítottá vált.
Biharugra rendszeresen járók 10 fő (programok látogatottsága átlagosan 122 fő)
Geszt rendszeresen járók 7 fő (programok látogatottsága átlagosan 108 fő)
Okány rendszeresen járók 12 fő (programok látogatottsága átlagosan 170 fő)

1.10. Kiemelt projekt által szervezett képzések és rendezvények: A kötelezően tervezendő 10
képzésből mind a 10 megvalósult — a megszerzett tanúsítványok száma 112 db.

1.11. Gyermekjóléti és családsegítő szolgálatok bevonása: havonta megtartott megbeszélés során
tájékoztatást kaptak a projekt előre meneteléről és a következő havi feladatokkal kapcsolatos
teendőikről, valamint az iskolai szociális munkások munkáját szakmailag támogatták.

1.12. Kommunikációs terv: a dokumentum elkészült és megküldésre került az ESZA-nak.

1.13. Tájékoztatás és nyilvánosság: a projektről a legfrissebb információk a honlapon váltak
elérhetővé, ezen kívül a fontosabb eseményekről a helyi újságban cikkek kerültek megjelentetésre
illetve minden hónapban a településvezetőknek és a kistérségi szakembereknek e-mailben
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megküldésre került a projekt hírlevele és az aktuális havi eseményeket összefoglaló „Aktualitások”
dokumentum. A házak, rendezvényeiket személyesen, valamint papír alapon - plakátok és
szóróanyagok útján népszerősítették.

1.14. Könyvvizsgálat: a projekt ideje alatt kétszer került betervezésre könyvvizsgálat. Az első
vizsgálat és a záráshoz kapcsolódó második könyvvizsgálat is megtörtént.

2. Választható proKramelemek

2.1. A Kistérségi Gyerekesély honlap arculatának kialakítása megtörtént, tartalommal való
feltöltése folyamatos volt (www.~verekeselv.bekesbihar.hu).

2.2. Szakmai, módszertani fejlesztés — szakember képzés: a tervezett 6 képzésből kettőt
engedélyezett az Irányító Hatóság (Együttműködést fejlesztő tréning, Változásmenedzsment
tréning). Ezen programelem — a Közreműködő Szervezet jóváhagyása után - a helyi szakemberek
igényeihez igazodva került megszervezésre.
2015. április 9-li. között Szilvásváradi helyszínnel kiégést megelőző tréning került lebonyolításra a
Családgondozó-és Gyerekjóléti Szolgálat munkatársainak részvételével (15 fő).
2015. április 24-26. között a kistérségben dolgozó pedagógusok részére — sarkadi helyszímiel,
pedagógus értékelés, portfólió készítés témakörben tréning került megszervezésre (17 fő).
2015. május 7-9. között ismét a szociális területen dolgozó szakemberek képzésére került sor (16
fő), Lillafüreden — témája „Gyermeknevelők kommunikációs tréningje”.
2015. június 15-17. között pedagógusok képzése zajlott „Egésznapos iskola” témakörben (24 fő).
A fenti adatok alapján 72db tanúsítványt jelent.

2.3. Pedagógiai szolgáltatás hozzáférésének biztosítása: A pályázat keretein belül a
nagycsoportos óvodások, az elsős és a negyedik osztályos tanulók kerültek be a programba. A
programelem célja a gyermekek oktatásának megalapozása, segítése, egyéni fejlesztés
megvalósítása a sikeres iskolai teljesítmények érdekében. Ez az ellátási forma a tehetségek
felismerését, gondozását segítette.
Többletszolgáltatás: feladatbank létrehozása.

2.4. Együttműködés a Gyerekesély programot megvalósító kistérségekkel: A Gyerekesély
program tervezésekor nem volt ugyan kötelező tevékenység a kistérségek közötti együttműködések
megvalósítása, azonban a közös gondolkodás mindazokkal, akik tenni akarnak - egy olyan fontos és
nagy társadalmi probléma érdekében, mint a gyermekszegénység felszámolása szinte
elengedhetetlen volt.

2.5. Egészségügyi programelemek: minden településen megvalósultak a KJC által megadott
időpontokban az egészségügyi szűrések. Szűrővizsgálatok 2013 októberében indultak és 2015.
március hónappal zárultak, a résztvevők száma a következőképp alakult:
Szemészeti szűrésen résztvevők száma - korosztályos létszám: 843 fő, bevontak létszáma: 723 fő.
Szemüveg támogatásban 115 fő részesült.
Ortopédiai szűréseken résztvevők száma - korosztályos létszám: 843 fő, bevontak létszáma: 683 fő.
Gyógyászati segédeszközzel vagy ortopéd cipővel 432 (377 gyógycipő+55 talpbetét) fő került
kiszolgálásra.
Gyermekorvosi szűrésen megjelentek a Kistérség (Sarkad kivételével) 0-5 éves gyerekszámához
viszonyítva - korosztályos létszám: 564 fő, bevontak létszáma: 360 fő
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2.6. Iskolai szociális munka: a kollégák munkájukat 2013. január 1-től látták el.
A cél az volt, hogy az iskolai szociális munkás összekötő legyen az otthon, az iskola és a közösség
között, s mint az iskola tagja speciális szolgáltatásokkal tudja segíteni és támogatni a diákokat a
tanulás és a szocializáció folyamatában.
Ósszesített adatok alapján- melyet az iskolai szociális munkás kollégák készítettek — munkájuk
során valamennyi kistérségben tanuló diákot elértek.

2.7. Szülők felkészítése a szülői szerepre: A szülők képzése 2013. október 31-én zárult le,
melynek gyakorlati megvalósítást eddig az időpontig mentorok segítették.
A programelem a felmerült igények mentém az alábbiak szerint valósult meg:
2014-ben 6 településen (Biharugra, Geszt, Kötegyán, Okány, Sarkadkeresztúr, Zsadány), 2015-ben
pedig a kistérség 3 településén (Kötegyán, Sarkadkeresztúr, Zsadány) — az eredeti programötlet
szerint -‚ illetve 2 általános iskolában (Okány, Körösnagyharsány). A földterületet az érintett
önkormányzatok biztosították, a helyi polgármesterekkel történt egyeztetések, illetve a projektben
történt megtakarítások eredményeként l-l fő mentor bevonására ismét lehetőség nyílt.
Kisgépek kölcsönzése: az eszközöket valameirnyi település lakossága igénybe vette. A tervezett
indikátorok teljesültek, a programelem a kiskertes növénytermesztés mind szélesebb körben való
elteijesztésével (Biztos Kezdet-és Közösségi Házak, iskolák bekapcsolódásával) a projekt végéig
zajlott.

2.8. Nyári táborok: 2012-ben 13 tábor, 151 fő részvételével valósult meg.
2013-ban már 3 típusú tábor került megszervezésre (települési, kerékpáros és balatoni): a 47
települési táborba 507 gyermek, 217 szülő és 104 pedagógus, a kerékpáros táborba 30 gyermek és 6
szakember, a balatoni táborba pedig 44 gyermek és 4 szakember került bevonásra.
2014-ben is a fenti 3 tábor-típus került megszervezésre, egyeztetve az egyéb más települési
táborokkal, így 57 tábor és 504 fő bevonása valósult meg.
201 5-ben 1 egyhetes nyári tábor került megszervezése 40 fő kistérségi gyermek bevonásával.
Az indikátorok így a tervezetthez képest a következőképpen alakultak: táborok száma 120 helyett
eddig 118 db, résztvevők száma 720 fő helyett 1202 fő.

2.9. Klubok:
2.9.1. Ifjúsági klub 9 településen működött 2013. január hónap óta, havi rendszerességgel.
A tevékenységek 3 fő terület köré épültek, ez a sport, zenés-táncos foglalkozás, kézműves
tevékenységek (partnereink képzett szakemberek voltak). A 14 és a 24 év közötti Fiatalok találtak
számukra megfelelő programot, kulturált szórakozási lehetőséget, hasznos ismereteket — elősegítve
ezzel a közösségi-szellem kialakulását.
Az érintett korosztályból (2779 fő) 596 fő vett részt valamilyen foglalkozáson.

2.9.2. Baba-mama klubok a kistérség 7 településén működtek ott, ahol nem került kialakításra
Biztos Kezdet Gyerekház (Sarkad, Méhkerék, Kötegyán, Sarkadkeresztúr, Mezőgyán, Zsadány,
Körösnagyharsány településeken). A klubok munkájukat a tervezettnek megfelelően valósították
meg, az ünnepkörökhöz tartozó események kerültek megtartásra illetve a szülők igényeit
figyelembe véve szakemberek bevonásával előadások kerültek megszervezésre. A program során
768 fő került bevonásra.

Jelenle~ a pályázat zárása zajlik, a projekt záró elszámolási csoma~ja tervek szerint 2015. december
14-i héten került benyújtásra.

B! DAOP-4.1.3/A-1 „Szociális alapszolpáltatás és a wyermekjóléti alapellátás fejlesztése a
Sarkadi Kistérsé2ben” című projekt keretében 33.556.493 Ft összegű támogatást nyert a Társulás
a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ használatában lévő ingatlanok (Sarkad, Arpád fejedelem
tér 2. sz. Sarkad, Vasút u. 11. sz.) legfontosabb felújítási munkálatainak elvégzésére (héjazatcsere,
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nyílászárócsere, egyes fűtési elemek korszerűsítése, külső falszigetelés elvégzése, stb.), 2 db
kerékpár, ügyviteli feladatokat segítő szoftver, továbbá I db kilenc személy szállítására alkalmas
személygépkocsi beszerzésére,
A fejlesztések, beszerzések az intézmény által biztosított és a pályázatban nevesített szolgáltatások
minőségének javulásához, a szolgáltatások magasabb színvonalú és költséghatékonyabb ellátásához
járultak hozzá. Jelenleg a pályázat fenntartási szakasza zajlik, a II. számú Projekt Fenntartási
Jelentés 2015. július 10-én benyújtásra került.

Cl DAOP-4.1.3/A-2008-0O11 — .„Családse~ítő Szol~á1at fejlesztése, épületének bővítése”
Okány Község Onkormányzata részéről érkezett kérésnek megfelelően a Társulási Tanács a
40/20 13. (V. 31.) TT sz. határozatában támogatta az okányi szociális alapfeladatok között a
családsegítés feladat átvételét 2013. július 1-jétől. A feladat átvételével kapcsolatos teendők mellett
(‚p1. működési engedély, személyi és pénzügyi feltételek megteremtése) a fenntartási időszakban
lévő, DAOP-4.1.3/A-2008-0011 kódszámú „Családsegítő Szolgálat fejlesztése, épületének
bővítése” c. projekt átvétele is szükségessé vált.
A MAG — Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. iránymutatásának megfelelően a Társulási
Tanács a 73/2013. (IX.12.) TT sz. határozatával döntött a projekt átvételéről, Okány Község
Onkormányzata a 113/2013. (IX. 16.) OK sz. határozatával döntött a projekt átadásáról. A
fermtartóváltás támogatási szerződésmódosítással járt, mely 2014. február 17-én vált hatályossá.
Jelenleg a pályázat fenntartási szakasza zajlik, a III. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2015. január
12-én benyújtásra került.

Dl TÁMOP-6.1.2JLHH/09/1 „Háromlépcs(js barboncás-bábterápja”
A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás által benyújtott pályázat támogatásáról adott
tájékoztatást a 2011. április 29-i levelében az ESZA NKft., mely szerint 6.452.974,- Ft Vissza nem
térítendő támogatást nyert a Társulás. A pályázatnak köszönhetően a kistérség 11 településéről 2*15
fő iskoláskorú, nehéz sorsú gyermek vehetett részt a bábterápiás alkalmakon 1 éven keresztül,
havonta 1-1 hétvégén át. A progranmak köszönhetően, bábterápiás eszközökkel segítettük a
gyerekeket, hogy a terápia folyamán megélhessék a „pozitív” kiválasztódás élményét, ezáltal nőjön
az önbizalmuk is. A közösségben ‚játékkal” eltöltött idő segítette őket, hogy egy-egy közösségben
megtalálják helyüket, értékrendjük pozitív irányba fejlődjön. A program során szélesedett a
résztvevő gyerekek probléma-megoldási stratégiáinak skálája. Jelenleg a pályázat fenntartási
szakasza zajlik, a II. számú Projekt Fenntartási Jelentés 2015. május 21-én került benyújtásra.

E/ TÁMOP-6.1.5/14 — „Békés menye vitalitásáért”
Az Uj Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszere által kezelt
„Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” című, TAMOP-6.l.5/14 jelű
pályázati kiírásra a Társulás 2015. január 27-én nyújtotta be pályázatát a korábbi TAMOP-6. 1.5/l 3
konstrukció alapján.
A projekt fő céljaként a térségi sajátosságok figyelembe vételével a lakosság komplex és valós
egészségi állapotának felmerése került megjelölésre, az eredmények elemzésével a legfontosabb
egészségfejlesztési tevékenységek meghatározásával. A projekt rövid távú céljai között a kistérségi
lakosságból legalább 12.500 fő bevonása (különböző tevékenységekbe) szerepelt, melyek egy része
olyan egyéni képességek fejlesztését szolgálják, amelyek folytonossága a népesség körében
önszerveződő módon a későbbiekben fenntartható, fejleszthető, további programokat multiplikál. A
közvetlen rövid távú célok között szerepelt a képzési rendszer fejlesztése, újszerű módszertanok
implementálása az oktatási és szociális rendszerben, továbbá a munkáltatói szféra bevonása az
egészségfejlesztési programokba, a szűrésekbe és a prevenciós tevékenységekbe. A projektben
egyéni és közösségi lelki-fizikai egészségre irányuló módszerek kialakítása is tervezésre került -

óvodai, iskolai, munkahelyi és lakóhelyi környezetben a megye speciális adottságaihoz igazodó
eszközökkel. Közép és hosszú távú célok között szerepelt, hogy a térség lakosságának az életviteli
képességei, munkavállalóinak testi és mentális állapota olyan minőségű legyen, melyek erős
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humántőkét jelenthetnek a vállalkozói szféra fejlesztésére, a kedvezőtlen gazdasági és társadalmi
folyamatok megállítására és pozitív irányba történő változtatására. A komplex projekt Célja az volt,
hogy az összetartozást erősítő korábbi programokra való építéssel az elvándorlás és az öregedés
csökkentése, a foglalkoztatottságot növelje.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Közreműködő Szervezeti Feladatokat Ellátó Főosztályok
Titkársága 2015. április 7-én kelt levelében a Társulást a pályázat elutasításáról értesítette. A
TAMOP-6.l.5/l4 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott konzorciumi pályázat két értékelési
szempont tekintetében nem érte el a támogatáshoz szükséges minimum pontot, ezért azt
elutasították.

v. ÖSSZEGZÉS

A Sarkad és környéke Többcélú Kistérségi Társulás a 2015. év folyamán a rá irányadó
jogszabályok szerint, törvényes működés keretében látta el feladatait, gazdálkodása
kiegyensúlyozott.

A költséghatékonyság megtartása érdekében a Társulás elemi szándéka továbbra is a költségvetési
egyensúly megteremtése a bevétel növelésével — a tagtelepülési hozzájárulást nem emelve -‚ és a
kiadások csökkentésével, ill, a fejlesztési lehetőségek kiakn&ása, a hazai és uniós pályázati
források igénybevétele a kistérség felzárkóztatása érdekében.

A kistérségi közös munka célja, hogy a helyi önkormányzatok, és a térségben működő társadalmi,
szakmai és gazdasági szervezetek minél több területen együttműködjenek, annak érdekében, hogy a
térség dinamikusan fejlődjön mind társadalmi, mind gazdasági téren.
Az együttműködést érdemes tovább erősíteni, hiszen az önkormányzati összefogással több
feladatot, magasabb színvonalon és gazdaságosabban lehet megvalósítani.

Bízom benne, hogy az önkormányzati feladatokat, és azok ellátását érintő jogszabályi változások
továbbra is az összefogást erősítik majd.

Sarka”, 2015. december 10.

dr. Mokán István s.k.
po’gármester

A kiadmány /g(eMül: ‚4~

ügykezelőd

~-v S
N
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5. sz. napirend

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Szabó Ágnes osztályvezető

Targy Sarkad Varos Onkomianyzat Varosgazdalkodasi koda n~tezmenyvéie~%~~
elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki a Városgazdálkodási
Iroda intézniényvezetői álláshelyére, amely szerint a pályázat benyújtásának határideje 2015.
december 2-a volt.
A pályázati határidő lejártáig három pályázat érkezett:

L Scbmél Zoltán 6723 Szeged, Dandáru. 10.;
2. Varga Zoltán 5720 Sarkad, Sánc u. 19.;
3. Krizsán György 5600 Békéscsaba, Kinizsi u. 7-9. 111/7. szám alatti lakosoktól.

Schmél Zoltán 2015. november 12-én érkezett pályázatát hiányosan nyújtotta be, ezért
hiánypótlásra szólítotmk fel. A pályázó 2015. december 2-án telefonon, majd 2015. december
3-án érkezett elektronikus levelében előadta, hogy a benyújtott pályázatát nem kívánja
hiánypótolni és egyben visszavonja pályázatát.

A 195/2015. (X.29.) képviselő-testületi határozat alapján felállított szakértői bizottság Varga
Zoltán és Krizsán György pályázókat 2015. december 8-án meghallgatta, és három egyhangú
igen szavazattal Varga Zoltán pályázó kinevezését javasolja az intézményvezetői álláshelyre.

Varga Zoltán pályázó a jelenlegi intézményvezető, aki feladatait magas szakmai színvonalon,
a településvezetők, a dolgozói kollektíva megelégedésére látta el az elmúlt 5 éves időszakban.
Ennek alapján a polgármester elvégezte a magasabb vezető minősítését, melynek
eredményeként a magasabb vezető „kiválóan alkalmas” minősítést kapott. Az 1992. évi
XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) — a közalkalmazottak jogállásáról —66. * (7) bekezdése
szerint, amennyiben a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést kapott,
lehetőség van arra, hogy garantált illetményénél magasabb összegű illetmény kerüljön
megállapításra a részére. Előterjesztői oldalról javasoljuk, hogy a joghely adta lehetőséggel
élve bruttó 33.200.-Ft garantált összegen felüli — munkáltatói döntésen alapuló — illeményrész
kerüljön megállapításra a magasabb vezető részére.

Tekintettel arra, hogy a kinevezés során dönteni szükséges a magasabb vezetői pótlék
mértékéről, tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő — testületet, hogy a pótlékalap mértéke jelenleg
20.000.- Ft.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. ~ (2) bekezdése alapján
a pótlék mértéke magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a
pótlékalap száz—ötszáz százaléka. Jelenleg az intézményvezetői pótlék a pótlékalap 400%-a,



Előterjesztői oldalról javasoijuk a mérték 500 %-ra történő emelését, tekintettel az
intézményvezető sokrétű feladatellátására.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

. HATÁROZATI JAVASLAT p
1. Sarkad Város
intézményvezetői
nyilvánítja.

Önkormányzatának Képviselő-testülete
feladatainak ellátására kiírt pályázatot

a Városgazdálkodási Iroda
érvényessé és eredményessé

2. Sarkad Város Önkormányzatának
intézményvezetői feladatinak ellátásával
lakost bízza meg 2016. január 1. napjától

Képviselő-testülete a Városgazdálkodási Iroda
Varga Zoltán 5720 Sarkad, Sánc u. 19. szám alatti
2020. december 31. napjáig, 5 éves időtartamra.

A bér több részből áh:
Az alapbér megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben meghatározott
fizetési fokozat szerint történik, melyhez vezetői pótlékként a közalkalmazotti pótlékalap 500
%-a járul.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Varga Zoltán „kiválóan alkalmas”
munkáltatói minősítését elfogadva bn.ittó 33.200.-Ft garantált összegen felüli — munkáltatói
döntésen alapuló — illeményrészt állapít meg részére’

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a ‚ k a d, 2015. december 8.

Á

dr. Mokán István s. k.
polgármester

ugykezel

es.’
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6. sz. napirend

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Szabó Ágnes osztályvezető
Targy Sarkad Varos Onkormanyzat Bolcsódóje intezm~nyvezetői~

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki Sarkad Város
Onkormányzatának Bölcsődéje intézményvezetői álláshelyére, mely szerint a pályázat
benyújtásának határideje 2015. december 2-án lejárt.
A pályázati határidő lejártáig egy pályázat érkezett, Czégény Andrásné 5720 Sarkad, Jókai u.
74. szám alatti lakostól.

A 193/2015. (X.29.) képviselő-testületi határozat alapján felállított szakértői bizottság a
pályázót 2015. december 8-án meghallgatta, és négy egyhangú igen szavazattal Czégény
Andrásné pályázó kinevezését javasolja az intézményvezetői álláshelyre.

Tekintettel arra, hogy a kinevezés során dönteni szükséges a magasabb vezető vezetői
pótlékának mértékéről, tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő — testületet, hogy a pótlékalap
mértéke jelenleg 20.000.- Ft.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. ~ (2) bekezdése alapján
a pótlék mértéke magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a
pótlékalap száz—ötszáz százaléka.
A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatba tartozó intézményeknél
foglalkoztatott vezetői, magasabb vezetői megbízással rendelkező közalkalmazottak
pótlékának mértékét a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 14. ~ és 4. számú melléklete
határozza meg, mely szerint magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői
pótléka a szociális vagy gyermekjóléti alapellátást nyújtó intézmény intézményvezetője esetén
nem lehet kevesebb, mint a pótlékalap 200%-a. Jelenleg a magasabb vezetői pótlék, a
pótlékalap 200%-a.

A pályázó a jelenlegi intézményvezető, aki feladatait magas szakmai színvonalon, a
településvezetők, a dolgozói kollektíva megelégedésére látta el az elmúlt S éves időszakban
Előterjesztői oldalról javasoljuk, hogy a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 365 %-ában
kerüljön meghatározásra.



Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot teijesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT :1

I. Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde intézményvezetői
feladatainak ellátására kiírt pályázatot érvényessé és eredményessé nyilvánítja.

2. Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bölcsőde
feladatainak ellátásával Czégény Andrásné 5720 Sarkad, Jókai u. 74. szám
meg 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig, 5 éves időtartamra.

A bér több részből áll:
Az alapbér megállapítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló
fizetési fokozat szerint történik, melyhez szociális ágazati pótlék,
és vezetői pótlékként a közalkalmazotti pótlékalap 365 %-ajárul.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testütete megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István

S a r Ic a ‚1, 2015. december 8.

polgármester

Dr. Mokán István s. Ic.
polgármester

A kiadmány

ügykeze~

~a 1flC8
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intézményvezetői
alatti lakost bízza

törvényben meghatározott
szociális kiegészítő pótlék
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7. sz. napirend

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: S:al’ó .-tgnes Üs:h)/vvezeÍő

Tárgy: Snrkad Város Önkormáiw-zat Közétkeztctési 1ntézm~nv intézrnényvezetöi
pályázatának elbírálása

Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt M a Közétkeztetési
Intézmény intézményvezetői álláshelyére, amely szerint a pályázat benyújtásának határideje
2015. december 2-a volt.
A pályázati határidő lejártáig egy pályázat érkezett Juhász Imréné 5720 Sarkad, Mátyás u.
12/A. szám alatti lakostól.

A 194/2015. (X.29.) képviselő-testületi határozat alapján felállított szakértői bizottság a
pályázót 2015. december 8-án meghallgatta, és három egyhangú igen szavazattal Juhász
Imréné pályázó kinevezését javasolja az intézményvezetői álláshelyre.

Tekintettel arra, hogy a kinevezés során dönteni szükséges a magasabb vezetői pótlék
mértékéről, tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő — testületet, hogy a pótlékalap mértéke jelenleg
20.000.- Ft.
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 70. ~ (2) bekezdése alapján
a pótlék mértéke magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap
száz—ötszáz százaléka. Jelenleg az intézményvezető magasabb vezetői pótléka a pótlékalap
500%-a

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatokat teijesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

_____ HATÁROZATI JAVASIJAT _______

1. Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közétkeztetési Intézmény
intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázatot érvényessé és eredményessé
nyilvánítj a.

2. Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közétkeztetési Intézmény
intézményvezetői feladatinak ellátásával Juhász Iniréné 5720 Sarkad, Mátyás u. 12/A. szám
alatti lakost bízza meg 2016. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig, 5 éves
időtartamra.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete vezetői pótlék mértékét a
közalkalmazotti pótlékalap 500 % - ában határozza meg.



Sarkad Város Onkormányzatáriak Képviselő-testülete megbízza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételével.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a r 1’ a d, 2015. december 8.
Dr. Mokán István s. k.

polgármester

A kiadmány hiteléülf \~ ~
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& sz. napirend

EL Ő TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Kővári Arnold osztályvezető
Tárgy: Hulladék kezelési közszolgáltatás 2016. évi működtetési kérdései I
Tisztelt Képviselő-testület!

Sarkad Város Önkormányzata az elmúlt évben, években jelentős anyagi forrásokkal járult hozzá a
hulladékkezelés lakossági kiadásaihoz, így tartva azokat szinten. A szolgáltató partner jelzései okán
több alkalommal került sor kiegészítő támogatás, tagj kölcsön biztosítására. Eves szjnten ez
megközelítőleg 25 millió, s összességében közel 50 millió forintos terhet jelentett.
Előterjesztésünkhöz esatoltuk a Békés Manifeszt Közszolgáltató Nonprofit Kft. tagok számára
eljuttatott előterjesztését és az ahhoz tartozó 2016. első félévi költségvetés tervezetét. Ezen
dokumentumokból kitűnik, hogy 2016-ban is szükségesnek látja a szolgáltató kiegészítő forrás
biztosítását, nettó 10 673 757 Ft tervezett mértékben. A tervezetthez képest mind pozitív, mind
pedig negatív irányú eltérés is mutatkozhat, bár a pozitív eltéréshez szükséges kisebb
hulladékkibocsájtásra városunk lakói eleddig nem mutattak hajlandóságot.

2016 év közepére datálható a DARBH rendszer felállása, mely teremthet akár új, jobb anyagi
kondíciójú helyzetet is, de addig gondoskodnunk kell a hulladékkezelési rendszer valamilyen
formában történő működtetéséről. Látható, bogy amint az az elmúlt években is tapasztalt volt, újfent
az alvállalkozók szorítják sarokba az önkormányzati tulajdonú szolgáltatót, s mivel évek óta jelentős
hiányt görget maga előtt a kiegyenlítetlen díjak miatt, erősen beszűkült helyzetben vagyunk.

A szolgáltató jelzése alapján, amennyiben nem tudjuk vagy nem kívánjuk viselni a működési hiányt,
kezdeményeznünk kell a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részéről történő kijelölési
eljárás megindítását, így biztosítván a szolgáltatás folytonosságát.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. január elsejével kezdődően a
hulladékkezelési közszolgáltatás biztosítása érdekében

a.) a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közreműködését kéri a szolgáltatás
elvégzésére.

b.) 2016. első félévében biztosítja a Békés Mariifeszt Közszolgáltató Nonprofit Kft. által
prognosztizált 10 673 757 Ft működési kiegészítést.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István polgármester

Sarka d, 2015. december zú~-’\W~ ~

A kkzdmány hieléül:
Kővári Arnold

MBO osztályvezető

dr. Mokán István s. k.
polgármester

‚

w
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BÉKÉS - MANIFEST KÖZSZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT.
5746. Kunágota, Rákóezi u. 9.

ELŐTERJESZTÉS

a 2016. évi hulladékgazdálkodási közszolgáltatással
kapcsolatosan

Tisztelt Képviselő-testület!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény jelenleg még hatályos rendelkezései
értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat, a törvényben meghatározattak
szerint, addig kell alkalmazni, amíg a díj megállapításáért felelős miniszter rendeletében hirdeti
ki a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat.
A rendelet sajnos a mai napig nem került kihirdetésre. Az illetékes miniszter benyújtotta a
Parlament számára a T/7397 számú törvénymódosítási javaslatát, amit részletes vitára
bocsájtottak. A törvényjavaslat az országos, egységes hulladékgazdálkodási rendszer szervezeti
és működési kereteit alkotja meg.
A Parlament, „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, valamint az egyes
közszolgáltatások ellátásáról és az ezzel összeR~ggő törvénymódosításokról szóló 2013. évi
CXXXIV. törvény módosításáról szóló törvényt elfogadta 2015. november 18-án (A
törvényjavaslat a 20l6.január 01 napjától kötelezően bevezetésre kerülő 60-80 literes edényzetek
igénybevételéhez kapcsolódó díjának megállapításáról szól.), kapcsolódva a 2016. január 01
napjával hatályba lépő, a lakossági házhozmenő szelektív gyűjtésre vonatkozó, „A
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről” szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Hkr.) vonatkozó rendelkezéseihez.

Olyan változások és Új rendelkezések kerülnek bevezetésre a következő évben is, ami
közszolgáltatók eddigi veszteséges működését további veszteségnövelésre kényszeríti
mindaddig, amíg az állami szerepvállalás nem valósul meg.

Az előterjesztés mellékletében szerepel a 2016. I. félévi előzetes költségvetés tervezet a jövő
évre vonatkozólag, amit a taggyűlés megtárgyalt és elfogadott. A 2016. I. félévben is, a
kompenzáció elengedhetetlen feltétele lesz a biztonságos szolgáltatás működtetésének
mindaddig, míg az állami szerepvállalás nem valósul meg. A Holdig elindulásáig a
hulladékgazdátkodási közszolgáltatás megszervezése és fenntartása továbbra is önkormányzati
kötelező feladat marad, ezért a közszolgáltatást működtetni kell.



Az összesen tervezett forráshiány 2016. I. félév vonatkozásában közel 78 MFt-ra tehető, a 100
%-os fizetési morált feltételező tervezhető árbevétel és a tervezhető költségek figyelembe
vételével.
Tulajdonosi működési hozzájárulás nélkül a jövő évi szolgáltatás sajnos továbbra sem tartható
fenn jelentős veszteségek nélkül. Mind addig, míg az állami szerepvállalás nem valósul meg,
csak az idei évben vállalt önkormányzati kötelezettség vállalással lehet rentábilissá tenni az
egyes települések hulladékgazdálkodási közszolgáltatását.

A jövőbeni közszolgáltatással kapcsolatos döntés

A jövő évi müködéssel kapcsolatban képviselő-testületi döntéseket kell meghozni annak
érdekében, hogy az egyes települések közszolgáltatása rentábilis maradhasson. A kompenzációs
összeg nélkül komoly likviditási problémák merülhetnek fel, ami akár a szolgáltatás leállását is
eredményezheti.

A Békés-Manifest Kft a vesztesé~viseléssel kapcsolatban hozott korábbi és 2015.december 4-i
ta~yűIési határozataiból az alábbiak következnek:

. A Társaság 2016. január 8 napjáig megküldi minden településnek a 2015. évre vonatkozó
kompenzációs elszámolást, a 2015. évi befízetések figyelembe vételével.

. Ezen összegeket legkésőbb 2016. január 15. napjáig meg kell fizetni a működőképesség
fenntartása érdekében.

. A 2015. teljes évi kompenzációs összegek 2016. január 15-ig történő megfizetése
elengedhetetlen feltétele annak, hogy 2016. január 18. napját követően a közszolgáltatást
tovább működjön.

. 2016. január 01. napjától szóló képviselő-testület határozattal történő garanciavállalás
szükséges a kompenzációs összegek megfizetésére 2016. június 30 napjáig, illetve addig,
míg a miniszter az alkalmazható díjakat rendeletében nem hirdeti ki vagy az állam nem
vállal közvetlenül szerepet a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásban.

. A szolgáltatás bevétele és költségei közötti térítés (kompenzáció) vállalása az elfogadott
költségvetési terv szerint.

. A kompenzáció megfizetését havi rendszerességgel, mégpedig Úgy, hogy a 2016. I. félévi
költségvetés tervezet alapján kalkulált kompenzációs összegeket havi egyenlő
rendszerességgel kell megfizetnie a szolgáltatás fenntartását igénylő Onkorniányzatnak,
minden tárgyhó 5. napjáig.

. Az igénybevevő Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a közszolgáltató, nem fizetés
esetén minden külön fizetési felszólítás nélkül a közszolgáltatást azonnali hatállyal
felmondja.

Az Újonnan megkötendő közszolgáltatási szerződések a fentiek alapján kerülnének megkötésre
vagy esetleg lejártuk előtt módosításra kerülnének határozott időre, maximum 2016. június 30
napjáig. A szerződés módosítás elválaszthatatlan mellékletét képezné a tárgyban meghozott
képviselő-testületi határozat.



Természetesen tisztában vagyunk az Önkormányzatok anyagi lehetőségeivel.

Tekintettel arra, hogy Számos Önkormányzat számára a fenti többletteher finanszírozási
nehézségeket okozott volna, több Onkormányzat jelezte, hogy nagy valószínűséggel kénytelen
tesz a Katasztrófavédelem közreműködését kérni a szolgáltatás elvégzésére, ezért 2015.
december 7.-én délelőtt 10,00 órára a Békés Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság egyeztetést
hívott Össze a kijelölhető szolgáltatók részére.
A folyamatok és a tendenciák alapján a Békés Manifest Kft alváHalkozói, a TAPPE Kft és a
Békési Hulladékgyűjtő KÍ~ arra az elhatározásra jutott, hogy 2016. január 1. napjától csak akkor
md a Békés Manifest Kft rendelkezésére állni, és csak akkor végezhető el a szolgáltatás az általa
korábban vállalt áron — amely alapulvételével készült a taggyűlésen megtárgyalt és elfogadott
költségvetés-, ha a települések döntő többsége élni kíván a szolgáltatás igénybevételével.
Amennyiben nem így tenne, akkor az önköltségi árak jelentősen növekednének, ami kihatással
lenne a kompenzáció mértékére is.
A fenti közléssel az a helyzet állt elő, hogy a Békés Manifest Kft még akkor som tudná
elvégeztetni a hulladékgyűjtési és szállítási közszolgáltatási feladatokat a taggyűlésen
jóváhagyott tervezet alapján, ha 2016. január 1. napjáig megkapja a szükséges minősítési
engedélyét, alvállalkozó hiányában a tényleges feladat ellátásra nem lesz képes. A pénteki
döntésekhez képest ezen jelentős változás miatt kénytelenek voltunk a taggyűlési felhatalmazás
és döntés ellenére szerződéses ajánlattételt mellőzni.
Ezen új helyzet alapján arra kérünk minden olyan Önkormányzatot, aki eddig a Békés Manifest
Kü szolgáltatását vette igénybe, hogy amennyiben nem látják biztosítva a kompenzációra a
fedezetet a költségvetésükben, akkor éljen a Katasztrófavédelemnél a kijelölés kérésével 2016.
január 01 napját követően. A Katasztrófavédelem ismereteink szerint számít arra, hogy
nagyszámú Önkormányzat fogja megkeresni a szolgáltatás igénybevételére, s kész rövid időn
belül döntést hozni a szolgáltató kijelölése tárgyában. Miután sem a TAPPE Kft, sem a Békési
Hulladékgyűjtő Kft nem zárkózott el a települései*énti kijelöléstől, esély van arra, hogy a
jövőben sem változik a településen a szolgáltatást végző személye és a szokásos rend szerint
bonyolódik a hulladékgyűjtés és szállítás.

A Békés-Manifest Kf~ felelősen csak abban esetben md szerződést kötni a jövő évre
vonatkozólag működőképességének biztosítása érdekében, ha a fenti, 2015. december 04-én
taggyűlésen illetve a korábban meghozott határozatokban foglaltak alapján, a képviselő-testület
maradéktalanul vállalja és meg is fizeti a kompenzációt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentieket figyelembevételével hozza meg döntését,
egyben ezúton ajánljuk fel segítségünket a Katasztrófavédelem kijelölésével kapcsolatos
eljárásában történő közreműködésünket. Változatlanul fontosnak tekintjük a szolgáltatás
folyamatossága érdekében, hogy 2015. december 15-ig a település hozza meg azon döntését,
hogy a Katasztrófavédelemhez fordul-e vagy a Békés-Manifest Kft által nyújtott szolgáltatást
veszi igénybe a feltételek elfogadása és betartása mellett. Döntésüket haladéktalanul közöljék
Társaságunkkal, és az illetékes hatósággal is.

Kunágota, 2015.december,,

Bondár Lajos
ügyvezető



Költségvetés tervezet 2016 I. félév

2. ~

2016.l.félév nettó lerakási díj
Költségek

2016. I. félév nettó szállítási díj 2016. l.félév egyéb költségek
Bevételek

2016. I. félév nettó árbevétel számlázás
Eredmény

l-félév
Várható Artalmati Fizetendő Ürítés Szelekti Alvállalk Hulladék Szelektív 2016.évi Bankköltség, Egyéb Lakossá Lakossá Lakossá 1201 801 601 szelektív Bevétel Nettó

mennyiség anítási dű ártalmatlanítá ek v ozói szállítás gyűjtőzsák felügyeleti számlázás, költségek gi gi gi igénybe igényb igényb tervezett összesen (Ft) elszámolás

~ Település neve 1-6 hó (Ft/tonna si díj összesen száma gyűjtés díjak összesen (Ft) díj ( postaköltség összesen (Ft) ürítési ürítési ürítési vevő evevő evevő árbevétel I. (árbevétel-
(tonna) ) (Ft) (1.félé üritési (Ft/Q) Ft/félév) ‚ NAy díjak díjak díjak félév költségek) Ft

& . vi szám hph~it~i (Ft/flrit~ (Ft/üríM ÍR/ürít
1 Almáskamarás 44,00 15 000 660 000 13,0 6,0 170 1 052 980 58 680 45 640 206 394 310 714 362,7 241,8 181,4 196 82 49 396 000 1 689 745 333 950

2 Bélmegyer 54,00 15 000 810 000 19,0 6,0 124 1 215 200 70 560 54 880 248 180 373 620 176,2 117,5 88,1 235 98 59 486 000 1 590 676 -808 144
3 Biharugra 24,00 15 000 360 000 12,0 6,0 170 1 156 680 68 040 52 920 239 316 360 276 316,7 211,1 158,4 227 95 57 216 000 1 425 093 -451 863
4 Doboz 280,00 15 000 4 200 000 26,0 6,0 170 8 225 280 272 160 211 680 957 265 1 441 105 243,3 162,2 121,7 907 378 227 2 520 000 10 571 569 3 294 816

5 Dombegyház 86,00 15 000 1 290 000 13,0 6,0 170 2 386 970 133 020 103 460 467 870 704 350 501,0 334,0 250,5 443 185 111 774 000 4 825 032 443 712

6 Dombiratos 36,00 15 000 540 000 13,0 6,0 170 720 290 40 140 31 220 141 184 212 544 364,8 243,2 182,4 134 56 33 324 000 1 214 063 -258 771

7 Ecsegfalva 64,00 15 000 960 000 26,0 6,0 170 2 382 720 78 840 61 320 277 303 417 463 332,7 221,8 166,4 47 325 66 576 000 3 142 226 -617 957

S Gerendás 76,00 15 000 1 140 000 13,0 6,0 170 1 250 010 69 660 54 180 245 014 368 854 363,4 242,3 181,7 40 289 58 684 000 1 920 291 -838 573

9 Kamut 58,00 15 000 870 000 13,0 6,0 170 1 285 540 71 640 55 720 251 978 379 338 229,7 153,1 114,8 239 100 60 522 000 1 522 235 -1 012 643

10 Kétegyháza 254,00 15 000 3 810 000 19,0 6,0 170 5 627 000 238 320 185 360 838 240 1 261 920 243,0 162,0 121,5 265 860 199 2 286 000 6 615 053 -4 083 867

11 Kidombegyház 12,00 15 000 180 000 6,0 6,0 170 414 120 36 540 28 420 128 522 193 482 279,7 186,4 139,8 122 51 30 108 000 394 683 -392 919

12 Körösladány 262,00 15 000 3 930 000 13,0 6,0 170 5 184 150 288 900 224 700 1 016 144 1 529 744 262,6 175,1 131,3 963 401 241 2 358 000 6 969 248 -3 674 646

13 Körösnagyharsány 22,00 15 000 330 000 11,0 6,0 230 899 300 41 400 32 200 145 616 219 216 395,2 263,5 197,6 138 58 35 198 000 1 039 526 -408 990

14 Köröstarcsa 132,00 15 000 1 980 000 26,0 6,0 170 5 461 760 180 720 140 560 635 644 956 924 182,7 121,8 91,4 602 251 151 1 188 000 5 202 077 -3 196 607

15 Körösújfalu 28,00 15 000 420 000 13,0 6,0 170 652 460 36 360 28 280 127 889 192 529 259,3 172,8 129,6 121 51 30 252 000 825 021 -439 968

16 Kötegyán 60,00 15 000 900 000 19,0 6,0 170 2 295 000 97 200 75 600 341 880 514 680 213,3 142,2 106,7 324 135 81 540 000 2 381 952 -1 327 728

17 Kunágota 180,00 15 000 2 700 000 13,0 6,0 170 4 092 410 228 060 177 380 802 153 1 207 593 270,1 180,1 135,1 760 317 190 1 620 000 5 364 295 -2 635 708

18 Lökősháza 130,00 15 000 1 950 000 13,0 6,0 170 1 938 000 108 000 84 000 379 867 571 867 375,1 250,1 187,6 360 150 90 1 170 000 3 632 663 -827 204

19 Magyarbánhegyes 126,00 15 000 1 890 000 13,0 6,0 170 2 322 370 129 420 100 660 455 207 685 287 386,4 257,6 193,6 431 180 108 1 134 000 4 174 149 -723 508

20 Magyardombegyház 8,00 15 000 120 000 6,0 6,0 170 171 360 15 120 11 760 53 181 80 061 397,0 246,6 198,5 21 50 13 72 000 211 012 -160 410

21 Medgyesbodzás 40,00 15 000 600 000 13,0 6,0 170 1 120 810 62 460 48 580 219 690 330 730 335,0 223,3 167,5 50 232 65 360 000 1 392 851 -658 689

22 Medgyesegyháza 206,00 15 000 3 090 000 13,0 6,0 170 3 843 700 214 200 166 600 753 403 1 134 203 335,9 223,9 167,9 298 714 179 1 854 000 5 623 198 -2 444 705

23 Mezőberény 1 020,00 15 000 15 300 000 26,0 6,0 170 21 934 080 725 760 564 480 2 552 707 3 842 947 202,8 135,2 101,4 2 419 1 008 605 9 180 000 27 073 774 -14 003 252

24 Mezőgyán 40,00 15 000 600 000 7,0 6,0 170 884 000 72 000 56 000 253 245 381 245 349,9 233,3 175,0 240 100 60 360 000 1 184 621 -680 624

25 Nagykamarás 92,00 15 000 1 380 000 13,0 6,0 170 1 870 170 104 220 81 060 366 572 551 852 334,2 222,8 167,1 347 145 87 828 000 2 945 492 -856 530

26 Okány 120,00 15 000 1 800 000 19,0 6,0 135 3 182 625 169 740 132 020 597 024 898 784 189,9 126,6 95,0 566 236 141 1 080 000 3 943 719 -1 937 690

27 Pusztaottlaka 20,00 15 000 300 000 13,0 6,0 170 461 890 25 740 20 020 90 535 136 295 369,7 246,5 184,9 86 36 21 180 000 758 504 -139 681

28 Sarkad 880,00 15 000 13 200 000 26,0 6,0 170 17 837 760 590 220 459 060 2 075 973 3 125 253 213,0 151,2 113,4 1 967 820 492 7 920 000 23 489 256 -10 673 757
29 Sarkadkeresztúr 60,00 15 000 900 000 13,0 6,0 170 1 960 610 109 260 84 980 384 299 578 539 268,8 179,2 134,4 364 152 91 540 000 2 325 067 -1 114 082

30 Szeghalom 760,00 15 000 11 400 000 26,0 6,0 170 17 685 440 585 180 455 140 2 058 246 3 098 566 241,7 161,2 120,9 1 951 813 488 6 840 000 24 038 040 -8 145 966

31 Tarhos 36,00 15 000 540 000 19,0 6,0 170 1 394 000 59 040 45 920 207 661 312 621 233,0 155,3 116,5 197 82 49 324 000 1 546 142 -700 479
32 Telekgerendás 80,00 15 000 1 200 000

Osszesen:

13,0 6,0 170 1 731 280

5 862,00

96480

87930000 560

75040 339348 510868
33 Újszalonta 4,00 15 000 60 000 7,0 6,0 170 61 880 5 040 3 920 17 727 26 687 504,4 336,2 252,2 17 7 4 36 000 119 201

34 Végegyháza 84,00 15 000 1 260 000 13,0 6,0 170 1 595 620 88 920 69 160 312 757 470 837 336,7 224,5 168,3 296 124 74 756 000 2 575 773

35 Vésztő 408,00 15 000 6 120 000 26,0 6,0 170 12 653 440 418 680 325 640 1 472 618 2 216 938 196,2 130,8 98,1 1 396 582 349 3 672 000 13 659 067

36 Zsadány 76,00 15 000 1. 140 000 13,0 6,0 170 1 731 280 96 480 75 040 339 348 510 868 317,9 211,9 158,9 36 420 80 684 000 2 155 831

183,5 122,3 91,7

138682185 5686200 4422600 20000000 30108800

322 134 80 720 000 1 796 002

17127 9711 4752 52758000

-1 646 146
-29 366

-750 684
-7 331 311
-1 226 317

-77 383 838179 337 147
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Sarkadi Polgármesteri Hivatal

Műszaki és Beruházási Osztály
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Ikt. sz.: 05-1/2015.
U~yintéző: Bene László

Tárzv: Sarkad. képviselői interpelláció.

Ma~var Közút Nonprofit Zrt.
BÉKÉS MEGYEI IGAZGATÓSÁG
Békéscsaba
Szabadság tér 7-9.
5600

Tisztelt Cím!

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésén elhangzott
képviselői interpelláció okán keressük meg Újra T. Címet.

Az ülésen Mitykó Pál képviselő Úr tolmácsolta a helyi lakosok panaszát, mely szerint a
Sarkacl települést árszelő, T. Cím kezelésében lévő 4219. országos közút Sarkad belterület.
Árpád fejedelem téri kijelölt ~-yalo~os átkelőhelvén működő jelzőlámpák szabad jelzésének
időtartama túlságosan rövid. ezáltal a kijelölt gyalogos átkelőhelyen történő biztonságos
átkelés az idősebb, mozgásukban korlátozott lakosok számára jelenleg nem biztosított.

Ezúton kéijiik T. Címet, hogy a kijelölt gyalogos átkelőhelyen történő biztonságos átkelés
biztosítása érdekében a jelzőlámpák szabad jelzésének időtartamát felülvizsgálni és
meghosszabbítani, továbbá a megtett intézkedésekről részünkre írásbeli tájékoztatást
küldeni szíveskedjen!

Segítőkész együttműködésüket ezúton is köszönjükl

S ark ad, 2015. december 1.

dr. Pintér Magdo~a jegyző nevében és megb’ábó ~

őváriirhold
sztály%zető

* 11

. ;

Kapja: .

I.) Mitykó Pál (5720 Sarkad, Veress Ferenc a 41.)
2.) Irattár.

Ü0ey1ébbg~zdós: Hip: 13OO~I6’~ Kdd: 7’°~.12~° S~yrda: 730.1609 Gülödük-péntek: 7’°12°~
Elárherőségeink:: Teh 66/585-710, Fcj~ 66/271-030 E.ma& b~n~J,r~sarkgnth,’
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Sarkadi Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Beruházási Osztály
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lkt, sz.: 05-1/2015.
Ugyintéző: Bene László

Sárosi Mátyás
5720 Sarkad
Szegfű u. 30.

Tárgy: Interpellációs válasz

Csatolt melléklet alapján az OTP bank a
beavatkozás pontos időpontjáról a Bank
értesíteni.

Kérem válaszaim elfogadását.

Tisztelt Képviselő Orl

Ü~vfuifogndis: Héffő: 1P416W Kedd: 7&/7’~ Szerda: 7&J5’)rk Csih’örtök-pénkk: 73Q~77’i
Elérhetőségeink:: Tek 66/585-710. Fax 66/271-030 B-ma/h 1%w’Ias,M€sarkrnt&,

lehető legrövidebb időn belül fel kívánja szerelni az esővédő előtetót. A
részéről történő információ szolgáltatást követően van módunkban Ont

Sarkad, 2015. december10,

Dr. Pintér Magdolna jegyző nevében és megbízásából:



€ otpbank
Központi Ügyiólkapcsolati Főosztály
Bankkártya Reklamációs Osztály

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Ikt.sz.: ESZ-21 -2123633/2164078/2015/2930722
SARKAD Ügyintéző: Molnár György (ELBI)
KOSSUTH UTCA 27. ~:+36-1-366-6016/21682

Fax: 366-2366
5720

Tisztelt Bene László!

Köszönjük, hogy panaszukkal hozzánk fordultak és ezzel lehetővé tette számunkra, hogy
részletes tájékoztatást adjunk Önöknek.

A 2015. november 2-án kelt, 05-1/2015 iktatószámú levelükkel kapcsolatban tájékoztatjuk
Önöket, hogy a bankjegykiadó automata egyedi monitor árnyékolóját a kivitelező 2015.
augusztus 15-én felszerelte.

Pénzes Timea kolléganőnkkel folytatott telefonos egyeztetést követően Bankunk keresi az Önök
igényeinek megfelelő megoldást. Arra törekszünk, hogy amennyiben van rá lehetőség, a lehető
legrövidebb belül megtörténjen az esőtető felszerelése.

Köszönjük, hogy megkeresésükkel segítették az ügy mielőbbi megoldását.

Budapest, 2015. december 4.

Tisztelettel:

4:
Sallai Péterné Molnár György
csoportvezető ügyfélszolgálati munkatárs

OTP Bank Nyrt
Központi Ügyfélkapcsolati Főosztály

OW aank Nyrt. Kérjük, hogy a ‚wn.v.otpbank.hu honlapunkon sziveskedjen tájékozódni aktuális akcióinkról, banki
Postaclm: 1876 Budapest szolgáltatásainkr6l.

Általános kérdéseit, észrevételeit az informacio@otpbank.hu e-mail cimen, továbbá Bankunk
Társaság székhelye: Központi Információ Vonalának 06 1/20130170 366 6388. ás a 0640366388-as lelefonszámain
1051 Budapest Nádor utca 16. várjuk. Bankkárlya panaszával kapcsolatban a reklamacio@otpbank.hu e-mail clmen is
Fővárosi Biróság, mint cágbrróság: érdeklődhet munkatársainknál.
01.10.041585 A Banki adatkezelésekhez kapcsolódó Nemzeti Adatvédelmi ás Információszabadság Halóság

(NAIl-I) nyilvántartási számait a wwLotpbank.hu crmen tekintheti meq.
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Sarkadi Polgármesteri Hivatal

Műszaki és Beruházási Osztály
5720 Sarkad, Kossuth u. 27.

Cl. nc?/oí/’e~nc(

IRt. sz.: 05-1/2015.
Ü~vintéző: Bene László

Tárev: Sarkad, Szalontai úti autóbusz-megálló pár állapota.
Mell.: I pld. Fotódokumentáció.

VÁLROSGAZDÁLKODÁSI IRODA
Sarkad .

Veress Ferenc u. 26.
5720

Tisztelt Cím!

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésén elhangzott
képviselői interpelláció okán keressük meg T. Címet.

Az Ülésen dr. Vass György alpolgánnester Úr jelezte, hogy a Szalontai út 97/a sz. ingatlanok
előtt lévő autóbusz-megálló pár jelenlegi állapota nem megfelelő, a megállók jelenleg nem
biztosítják az autóbusszal közlekedő utasok számára a kulturált környezetben történő
várakozást.

Ezúton kéijük T. Címet, hogy az autóbusz-megálló pár állagmegóvásához szükséges
intézkedéseket mielőbb megtenni, valamint az autóbusz-megállók várakozási felületét
szükség szerint — a le- és felszálló utasok számának fUggvényében — meg~övelni
szíveskedjen!

Segítőkész együttműködésüket ezúton is köszönjük!

S ark ad, 2015. december 3.

Kapja:

dr. Pintér Magdolna jegyző nevében és

1.) dr. Vass György (Sarkad, Gyepes u. 5.).
2.) Irattár.

ÜrféJfogadás: Hip: J3T1.(5~j Kdd: 7~’-12°~ Syrda: 7~!6’~ CsütöIök.pé,Wk..i’O.124/?
Elérhetőségeink:: T~I.- ú6/5&5-71 0. Fa.t~ 66/271-030 B-math h.wJas?M1&~.rurkad.hn
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11cL sz.: 05-1/2015.
Uwvintéző: Bene László

VÁROSGAZDÁLKODÁSI IRODA
Sarka’!
Veress Ferenc u. 26.
5720

‚

Táray: Sarkad, Szalontai úti csapadékviz-elvezető
rendszer karbantartása.

Tisztelt Cím!

Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésén elhangzott
képviselői interpelláció okán keressük meg T. Címet.

Az ülésen dr. Vass György alpolgármester Úr jelezte, hogy a Szalontai út 8-10-12. sz.
ingatlanok előtti szakaszon lévő önkormányzati tulajdonú és fenntartású csapadékvíz-elvezető
rendszer nem biztosítja a keletkező csapadékvíz megfelelő elvezetését.

Ezúton kérjük T. Címet, hogy a csapadékvíz megfelelő elvezetésének biztosítása érdekében a
jelzett szakaszon a csapadékvíz-elvezető rendszert felülvizsgáhii és a szükséges műszaki
beavatkozásokat mielőbb megtenni szíveskedjen!

Segítőkész együttmüködésüket ezúton is köszönjük!

S ark ad, 2015. decemberi

Kapja:

dr. Pintér Magdolna jegyző nevében és me:

I.) dr. Vass György (Sarkad, Gyepes u. 5.).
2.) Irattár.

ú~fd!fogadás: W;JJ: 1Y’~-1Ő~’ Kedd: 7~~-12~ S~en~: 73~.7 509 GüMönük-pinuk: 7’~-I2~
Efórberőségcink: Tel: 66/585-710, Fax: 66/271-030 B-malt bmdm4eCvsarkad.íw

Sarkadi Polgármesteri Hivatal
Műszaki és Beruh~zási Osztáty

5720 Sarkad, Kossuth i.i. 27.



9/b. sz. napirend

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére
Előkészítette d,~ Pintér Magdolna je’~ző

Tárgy: Haszonkölcsön megállapodás vonatkozásában a szükséges döntés meghozatala I
Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkad és környéke Többeélú Kistérségi Társulás által fenntartott Kistérségi Humán
Szolgáltató Központ gyermekjóléti szolgáltatási és családsegítési feladatokat lát el a kistérség
valamennyi településén. Az intézmény —jogszabályi kötelezés okán —2016. január 1. napjától
belső szervezeti átalakuláson megy keresztül. Az átalakulás lényege, hogy a kistérség
településein gyermekjóléti szolgálatot szükséges működtetni, míg a járásszékhely településen
a szolgálat működtetése mellett központot is szükséges létrehozni. A Békés Megyei
Kormányhivatal a járásszékhely település család- és gyermekjóléti központjába a Békés
Megyei Kormányhivatal alkalmazásában álló pártfogó felügyelőt helyez ki 2016. január 1.
napjától. A pártfogó felügyelő közfeladatot lát el a kistérség vonatkozásában.

A Békés Megyei Kormányhivatal a pártfogó elhelyezésére haszonkölcsön megállapodás
megkötését kezdeményezte az önkormányzatunk tulajdonában álló épület vonatkozásában. A
pártfogó az intézményben egy 30 m2-es tárgyaló helyiségben kerül elhelyezésre, ahová a
közfeladat megvalósításához szükséges eszközöket a Kormányhivatal biztosítja. Tekintettel
arra, hogy a pártfogó közfeladatot lát el, bérleti díj nem kerül megállapításra, a
Kormányhivatal üzemeltetési díjátalányt fizet havonta, melynek kölcsönösen elfogadott
összege 11 .040.-Ftlhó.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASJJAJ

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kistérségi Humán Szolgáltató
Központ által használt 5720. Sarkad, Arpád fejedelem tér 2. szám alatti önkormányzati
tulajdonú ingatlan 30 m2 alapterületű irodahelyisége vonatkozásában haszonkölesön
megállapodást köt 2016. január 1. napjával határozatlan időre a Békés Megyei
Kormányhivatallal közfeladatot ellátó pártfogó felügyelő elhelyezése céljából.

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a haszonkölcsön megállapodás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.

1—latáridő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István polgármester

Sarka d, 2015. december 10.

~ 0\ga~4~0 dr. Mokán István sk.
. polgánnester

A kiad,nc”ny hit,qtZ 1: C~
ügykezelő i&)

* /

I



9/c. számú napirencz~

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Pribék Imréné osztályvezető

Tárgy: Az önkórmányzát 2016. évi~

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv. 24. ~ (3) bekezdése értelmében a jegyző
által elkészített költségvetési rendelettervezetet a polgármester február 15-éig, ha a
központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem
fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik
napig nyújtja be a képviselő-testületnek.
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvényt az
Országgyűlés a naptári év kezdetéig elfogadta ( kihirdetése 2015. július 3-án megtörtént),
ezért a február l5-ei határidőhöz kell az önkormányzatoknak a 2016. évi költségvetésükkel
kapcsolatban igazodnia.

A rendelet-tervezet első fordulós tárgyalását a 2016. évi január 28-ai rendes ülésének
napirendjére tűzte ki a képviselő-testület.

A képviselő-testület a munkatervében a 2016. évi februári soros képviselő-testületi ülés
időpontját jelölte meg a költségvetési rendelet megalkotására.

Ennek megfelelően készült el a 2016. évi költségvetés elkészítési rendje, melyről ezúton
adok tájékoztatást:

1.! Hivatal: választott tisztségviselői, osztályvezetői megbeszélés
2016. január 11. (hétfő)

Intézményeknek anyagküldés:
2016. január 14. (csütörtök)

2.! A jegyző az intézményi költségvetési tervezetet a költségvetési szervek
vezetőWel egyezteti, írásban rögzíti és a Képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

Az egyeztetésre az alábbiak szerint kerül sor:
2016. január 18. (hétfő)

8.00 — 8.30 Bartók Béla Művelődési Központ és Könyvtár
8:30 — 9:00 Bölcsőde
9.00-9.30 Ovoda
9.30- 10.00 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
10:00 - 10.30 Városgazdálkodási Iroda



10.30—11.00 Intézményi Uondnokság
11.00- 11.30 Közétkeztetési Intézmény
11.30- 12.00 Sarkadi Többeélú Kistérségi Társulás (KHSZK)
12.00- 12.30 Kistérségi Egészségügyi Fejlesztő Nonprofit KR
13.00- 13.15 Sarkadi Roma Nemzetiségi Onkormányzat
13.15 -13.30 Sarkadi Román Nemzetiségi Onkormányzat
13.30 -14.00 Polgármesteri Hivatal

Az egyeztetésen részt vesz a polgármester, a jegyző, az alpolgármesterek, az
osztályvezetők, az érintett ágazati bizottság vezetője, a Pénzügyi Bizottság vezetője.

Az intézmény részéről részt vesz az intézményvezető, a pénzügyi vezető és azok a
munkatársak, akiknek ajelenlétét az intézinényvezető szükségesnek tartja.

3.! A jegyző az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel, illetve a
Közalkalmazotti Tanáccsal írásban véleményezteti az adott intézmény költségvetési
tervezetét, melyet az érintett intézmény vezetője juttat el a véleményező fórumok számára.
A vélemények visszaérkezésének határideje: 2016. január 15. 12.00 óra.

4.! A jegyző az intézmény költségvetésének meghatározása előtt beszerzi az
intézmény közalkalmazotti közösségének a véleményét.
Az eljárás Ugyanaz, mint a 3.! pontban leírtaknál.

5.! A jegyző a rendelet-tervezetet a 3.! és 4.! pontban leírt mellékletekkel együtt az
ágazati bizottságok elé terjeszti.

A bizottságok a rendelet-tervezetet írásban véleményezik. A bizottsági véleményezésekre a
soros bizottsági üléseken kerül sor.

6.1 A jegyző a rendelet-tervezetet a 3.1 és 4.! pontban leírt véleményekkel együtt a
Pénzügyi Bizottság elé terjeszti. A Pénzügyi Bizottság összegző véleményét írásba
foglalja.

7.! A jegyző által összeállított rendelet-tervezetet a polgármester a Képviselő
testület elé teijeszti a 6.! pontban leírt véleményekkel együtt.

~ ...‘

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat 2016. évi
költségvetési rendeletének elkészítési ütemezését.

S a r k a d, 2015. december 3.

dr. Mokán István s.k.
polgárniester

2
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EL Ő TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Kővári Arnold osztályvezető

Tárgy: Közlekedésbiztonsági feltételek javítása érdekében biztosított
átcsoportosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A közterületek fejlesztésének elsőrendű szempontja a minél jobb minőségű szilárd útburkolat
elérése. Ezt az összes közmű telepítését követően indokolt megtenni, mely irányba jelentős
igények merültek, merülnek fel a lakosság részéről. Azonban amint a szilárd burkolatú üt
(aszfalt) elkészül, rögtön megjelenik az igény forgalomcsillapító eszközök beépítésére. Ez
beruházói szemmel nézve egymásnak részben ellentmondó kérés, melyet az építendő útpálya
helyeakénti megszakításával (tervezett kátyú) is lehetne kezelni. Természetesen nincs az
előkészítők részéről szándék a lakossági kérések minősítésére, de indokoltnak látjuk felhívni
ezen anomáliára a Tisztelt. Képviselő-testület figyelmét. A közlekedési morál javulása
minden bizonnyal javít majd ezen a helyzeten, de addig szükséges lehet a technikai
beavatkozás.

Öakormányzatunk — korábbi lakossági kérésekre reagálva — több szilárdburkolatú utcában
tette lehetővé forgalomcsillapító berendezések elhelyezését, megteremtve annak pénzügyi
forrásait. A 2014-es évben a Képviselő-testület a 272/2014. (XI.27.) és 294/2014. (XJI.18.)
KT. számú határozatok keretében összesen bruttó 1.050 eFt forrást különített el ezen
feladatok elvégzésére. A megvalósult beavatkozások eredményeképpen ez évben a József
Attila utcában 2 db, a Bánát és a (iárdonyi utcában 3-3 db eszköz került kihelyezésre. A
beavatkozások összköltsége — a Városgazdálkodási Iroda általi „sajáterős” kivitelezésnek
köszönhetően —bruttó 311 eFt-ot tett ki, így a Tisztelt Képviselő-testület által elkülönített
forrásból bruttó 739 eFt maradvány keletkezett. Az elmúlt időszakban újabb utcákból érkezett
lakossági kérés hasonló berendezések telepítésére. A Zrínyi, Táncsics, Nagy Kálmán és
Széchenyi utcák lakói írásban jelezték a forgalom csillapítására alkalmas eszközök
telepítésének szükségességét. Az újabb igények kiszolgálására a 272/2014. (XI.27.) és
294/2014. (XII.18.) KT. számú határozatok által biztosított maradvány forrás felhasználását
javasoljuk.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Képviselő-testület elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Zrínyi, Táncsics, Nagy
Kálmán és Széchenyi utcákon létesítendő forgalomcsillapító berendezések 272/2014. (X127.)
és a 294/2014. (XII.18.) KT. számú határozatok keretében biztosított bruttó 1.050 eFt forrás
fel nem használt összege terhére történő telepítéséhez.

Határidő: azonnal d~-~ ~:» e&t~
Felelős: dr. Mdt~~~ Ist$iEr~olg~~ester

Sarkad,2üktd ~ ~
dr. Mokán István s Ic.

. . * ! polgármester
Akiadmány hit .‚~ ~ ~‚

Kővári Am i’d ~ ~Cg me~i~
MBO osztályvezető



9/e. számú napirena~

ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Csepreghy IvIátyás városrnenedzser

Tárgy: Bronztábla megvásárlásával kapcsolatos döntés meghozatala I
Tisztelt Képviselő-testület!

A Sarkadi Polgármesteri Hivatal épületének főbejáratán belépve, jobb oldalon hat öntött
bronztábla állít emléket a város 1990 óta tevékenykedő képviselő-testületeinek. A táblákon
olvasható az adott ciklusokban tevékenykedő polgármester, alpolgármester vagy
alpolgármesterek, valamint jegyző neve, továbbá a képviselő-testületet alkotó tagok nevei. A 70
cm x 22 cm-es öntött bronztáblák, valamint a vörösréz alap, melyen három - három tábla
nyugszik Kiss László szobrászművész alkotásai.

A 2014-es önkormányzati választások óta eltelt már egy bő esztendő, ezért időszerű a
tavaly megválasztott képviselő-testületet bemutató öntvény elkészítése is. Azonban nemcsak
egy újabb 70 cmx 22 cm-es bronztáblát kell készítsen az alkotó, hanem egy újabb 120 cmx 80
cm-es vörösréz tábla is kell készüljön, mely a másik két táblával harmonizálva megkapja a
bronz, koronás ország címert, a szintén bronzból öntött város címert, továbbá a „Sarkad Város
Önkormányzatának Képviselő-testületei” feliratot és az alsó bronz záródíszt. Erre a táblára
kerül elhelyezésre a napjainkban tevékenykedő képviselő-testületet bemutató bronztábla,
valamint még két bronztáblának marad hely a továbbiakban.

Az eddigi munkákat végző Kiss László szobrászművésszel való konzultációt követően,
a helyszíni felmérés után a fenn meghatározott munka elvégzésére Kiss László bruttó 850 ezer
Ft-os árajánlatot adott.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület
elé elfogadásra:

Határozati javaslat:
Sarkad Város Onkormányzatának Képviselő-testülete a Kiss László szobrászművész által tett
árajánlat szerint, bruttó 850 ezer Ft-ért a Képviselő-testületet bemutató öntött, 70 cm x 22 cm-
es bronztáblát és az annak alapot adó 120 cm x 80 cm-es vörösréz táblát az általános tartalék
terhére

a.) megvásárolja.
b.) nem vásárolja meg.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a r 1’ a d, 2015. d~1O
d;~ Mokán István s.k.

1’ ‚

I ; polgannester

A ciadmany hite~ez~j. \
ügy/cezelő \„~) ~
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ELŐ TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

20l5.december 17-ej ülésére

Előkészítette. Baraesiné Matus Erika
osztályvezetőt helyettesítő köztisztviselő

ITár~’: A polgármester személyét érintő tárgykörbeü való döntéshozatal

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. 225/H. ~ (1) bekezdése szerint a
képviselő-testület határozatával jutalmat állapithat meg a polgármesternek meghatározott
időszakban végzett munkája értékelése alapján. A jutalom évi mértéke nem haladhatja meg a
polgármestert megillető illetmény Vagy tiszteletdíj hathavi összegét.

A polgármester felett a munkáltatói jogot a Tisztelt Képviselő-testület gyakorolja, az
önkormányzat hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a jutalomra vonatkozó
konkrét javaslatot az Ugyrendi Bizottság teszi meg, melynek alapján a Tisztelt Képviselő
testület hozza meg a döntését.

A megalapozott döntéshozatal érdekében táj ékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
az önkormányzati intézmények esetében a jutalmazás mértéke átlagosan az egy havi illetmény
80 %-a, melynek konkrét összege a polgármester vonatkozásában: bruttó 455.916.-Ft.

: : ::~~A tkR

Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dr. Mokán István polgármestert a város
érdekében végzett munkája értékelése alapján, annak elismeréseként bruttó -Ft
jutalomban részesíti.

Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Vass György alpolgármester

Dr. Pintér Magdolna jegyző

Sarkad, 2015. december 11.

Dr. Szabó László s.k.
Ugyrendi Bizottság

. elnöke

A kiadmány hitel4it(4 ~4~% ~2,.
~ ~

ügykezelő
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EL Ő TERJESZTÉS
Sarkad Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2015. december 17-ej ülésére

Előkészítette: Kővári Arnold osztályvezető
Tárgy: Békéscsaba vasútállomáson elbontott hídelemek térítésmentes önkormányzati tulajdonba

adása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az elmúlt években a város turisztikai és kulturális fejlesztéseinek egyike az Éden tó II. valamint az
Ifjúsági tábor környezete jelentős változáson esett át. A tó kialakítása során létrejött szigetet, több
kisebb értékű pályázattal sikerült fejlesztenünk, olykor civil egyesület segítségével. A sziget mára
alkalmassá vált nagyobb lélegzetű rendezvények, esküvők rendezésére is, melyhez természetesen
szükségeltetik a közeljövőben egy f~x telepítésű és a város rendelkezésére álló mobil sátoréval
megegyező vagy azt meghaladó méretű pavilon épület és kiszolgáló létesítményeinek megépítése.

A terület rendezvények szervezésére történő alkalmassá tételéhez elengedhetetlenül szükséges egy
új, a korábban épített hídtól jól elkülönült, menekülési útvonalként használható híd építése. A hid
építésének költsége igen jelentős, Így minden kínálkozó alkalmat meg kell ragadnunk a
megvalósítás költségeinek csökkentésére. Más irányú tárgyalások mentén jutott tudomásunkra a
Békéscsaba Vasútállomás volt „Repülőbíd”-jának bontása. A híd egyes elemei, kisebb sajáterős
felújítással hasznosíthatóak Sarkadon, így elindítottunk egy egyeztetést a hídelemek térítésmentes
önkormányzati tulajdonba adása tárgyában. A csatolt válaszlevél alapján jó esélyünk kínálkozik a
pozitív eredmény elérésére, így szükséges a bidelemek átvételét megerősítő képviselő-testületi
határozat meghozatala. A remélt hídelemek megszerzését követően természetesen lesz kiadásunk
azok beépítésével, hiszen a használat függvényében statikus tervező bevonásával cl kell készíttetni a
telepítési terveket, tartószerkezeti számításokat, majd engedélyeztetni kell a terveket valamint meg
kell építeni a fogadó létesítményeket. A telepítés elsődleges helyszínei az Eden tó II. sziget és a
Bihar utca összekötése, valamint a Zöldfa utcai híd cseréje, melyet egy évekkel ezelőtt elkészíttetett
tanulmány a leghamarabb rekonstrukció alá vonandó önkormányzat hídként kezelt.

Az eddig megküldött megkereső leveleinkben 2-3 db hídelem térítésmentes önkormányzati
tulajdonba vételét kezdeményeztük. A bidelemek 16-19 fesztávot hidalnak át, míg a szabad
szélességük 1,8 m. A hosszak alapján elképzelhető, hogy statikai számítások mentén egy-egy
hosszabb acélszerkezetű hídelem felezésével akár két kisebb fesztávú sarkadi gyalogbíd is
felúj íthatóvá válik.

A hídelemek beépítését lehetőleg saját kivitelezésben tervezzük elvégezni. Az Éden tó II. szigetére
bejutást biztosító híd paramétereit, lehetőség szerint igazítanunk lenne szükséges időszakos
gépjármű forgalomra is, mivel egyes rendezvények igényelhetik különféle kiegészítők be- és
kiszállítását (koncert installációk, Közétkeztetési Intézmény vagy vállalkozók berendezései, az
ellátás anyagai, stb. A szabad belsőméret korlátossága miatt szükséges lesz megvizsgáljuk a bídelem
átalakíthatóságát, illetve teherbírási paramétereit. Ennek hiányában is használható a híd gépjármű
közlekedésre, de csak kisebb méretű vontatott utánüitó méretben.

Az előkészítés során feltárt szükségletek lefedése érdekében javasoltjuk a Tisztelt Képviselő-
testületnek a határozati javaslat elfogadását.



L HATÁROZATI JAVASLAT 1
1. Sarkad Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi

CXVI. törvény 13. *-ában foglaltak, valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. ~ (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél
kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Államvasutak Zrt.
vagyonkezelésében) lévő Békéscsaba Vasútállomáson elbontott gyalogoshíd 3 db
acélszerkezetű hídelemének ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

2. Az ingóságokat az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
CLXXXIX. törvény 13. ~ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetés
(köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő
ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása,
közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának
biztosítása) feladatainak ellátása érdekében kívánj a tulajdonba vemii és közterületek
balesetmenetes kialakítása, a város belterületén lévő Gyepes és Kopolya csatornák, valamint
az Éden II. tó vegyes közlekedési formát (gyalogos és kerékpáros) támogató hídjainak
létesítése, felújítása céljára kívánja felhasználni.

3. Sarkad Város Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek
megtérítését.

4. Az igényelt ingóság nem áll védettség alatt.

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes
jogkörben elj árj on, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.

6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingóságok ingyenes
önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: dr. Mokán István polgármester

S a ‚ 1’ a d, 2015. december17.
dr. MokéJ litván s.k.

polgárit:ester

A kiadmány kUeIéül:
Kővári Arnold

MOO osztályvezető

*

~

2



Á. c. jj~”~J~

2015 DEC16,
1’ ‚ÍNT” [ MAc’ARN~Izfli (‘., L~( ‚c;
.LVJ.J. N V \‘AC.YC)NkEZELÓZRT

INGATLAN VAGYONRENDEZ.ÉSI IGAZGATÓ

Il~Latószáin: MNV/0I1569511 A 12015
U~yintdző: ér. Szabó Máiion
Tel.: (06-1y237-440011 761
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Dr. Mokán István polgármester Úr
részére

Sarkad Város Önkormányzata

1-1-5720 Sarkad
Kossuth utca 27.

e-mail: varoshaza@sarkad.hu

Tárgy: tájékoztatás elbontott békéscsabai gyalogoshíd hídelemeinek ingyenes önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatban

Tisztelt Polgármester Úr!

Köszönettel megkaptam az elbontott békéscsabai gyalogoshíd hidelemeire vonatkozó állami tulajdonú és
a MAy Zrt. vagyonkezelésében álló ingóságok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásával
kapcsolatos kérelmét.

Az állami tulajdonban lévő vagyonelemek térítésmentes önkormányzati tulajdonba vételére az állami
vagyonról szóló 2007. év CVI. törvény (a továbbiakban Vtv.) 36. * (2) bekezdésében és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. ~ (3) bekezdésében foglaltak figyelembevételével van elvi
lehetőség. Mivel a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások javára ingyenesen
átruházható vagyonelemek összesített bruttó forgalmi értéke a Vtv. 36. ~ (4) bekezdése szerint nem
haladha~a meg a Magyarország 2015. évi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 5. ~ (4)
bekezdésének d) pontjában meghatározott éves keretösszeget (20 milliárd Forint), a döntéshozatalt
megelőzően az MNV Zrt. az ingóságok becsült forgalmi értékét is megállapítja.

Helyi önkormányzatok ingóság tulajdonba adására vonatkozó kezdeményezése esetén évente
önkormányzatonként 10 millió Forint nyilvántartási értékig a tulajdonba adásról az MNV Zrt.
Igazgatósága saját hatáskörben jogosult dönteni. Az önkormányzatonként számitandó évi 10 millió
forintos keret kimerülése vagy 10 millió forintot meghaladó nyilvántartási értékű ingóság esetén a
Kormány jogosult döntést hozni a térítésmentes átadásról.

Liii Btidapcst Pozsonyi ut 56, I ~99 Budapc~z PE ‘08.
436 I 2’r—HOO ‚ió I 2V.’Iirn rncwJ’u



MJNJ’vT \‘AGYONIZEZELÓ ZR-I

INGATLAN VAGYONRENDEZÉSI IGAZGATÓ

Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 50. ~ (I) bekezdésének
előírásai szerint az Onkormányzat ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényének tartalmaznia kell,
illetve a benyújtott dokumentumhoz esatolni szükséges:

a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, felhasználási célt, valamint a segítendő feladatot és az azt
előíró jogszabályi rendelkezést;

b) az Ónkormányzat nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő
költségek megtéritését;

c) a képviselő-testület határozatát, amely az állami vagyon igényléséröl hozott döntést tartalmazza.

A fentiek képviselő-testületi határozatba foglalásán túl, fel kell hatalmazni a polgármestert, hogy az egyes
jognyilatkozatokat az ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során megtegye.

Az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó részletes tájékoztatás és az ingyenes
önkormányzati határozat minta sz MNV Zrt. honlapján, az alábbi linken érhető el:

ml.

Kérem Polgármester Urat) hogy szíveskedjen megküldeni részünkre a megfelelő tartalmú kérelmet, hogy
mielőbb érdemben eljárhassunk sz ügyben.

Segítő közreműködését előre is köszönöm.

Budapest, 2015. december ‘, A «
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