SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9600 Sárvár, VárkerWet 2. Pf. 78. Fax.; 95/320-230, TeL:95! 523-100

MECHÍVÓ
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-én ksütörtökönl 16.00
órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében /Sánár, Várkerület u.
3. II.em./ ülést tart. amelyre meghivom.
Napirend előtt: A polgármester beszámol a két ülés között történt jelentősebb eseményekről,
tett intézkedésekről,
NAPIREND:
Nyilvános ülésen kerül tárinralásra:
1.! Beszámoló a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2018. évi munkájáról.
Előadó: Hámoriné Németh Edit intézményvezető
2.! Beszámoló a Sárvári Cseperedő Bölcsőde 2018. évi munkájáról.
Előadó: Varga Istvánné intézményvezető
3.! Beszámoló aNádasdy Kulturális Központ 201$. évi munkájáról.
Előadó: Takács Zoltán intézményvezető
4.! A Nádasdy Kulturális Központ 2019. évi munkatervének jóváhagyása.
Előadó: Takács Zoltán intézményvezető
5.! Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
őnkoniiányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester
6.! Sán’ár Város Önkormányzata 2020-2022. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Kondora István polgármester
7.! Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi költségvetésérő].
Előadó: Kondora István polgármester

8.! Sárvár Város Önkormányzatának közigazgatási területén működő nevelési, oktatási és
szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásainak ellátása konyhák üzemeltetésével
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Kondora István polgármester

9.! Önkormányzati rendeletalkotás a gyermekek napközbeni ellátásáért és
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési dijakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester
10.! Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról. (Az előterjesztés később kerül fel a honlapra.)
Előadó: Kondora István polgármester
11.! Önkormányzati rendeletalkotás a köztemetökről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester
12.! Településrendezési eszközök 14. módosítására irányuló eljárás kezdeményezése.
Előadó: Kondora István polgármester
13.! Sárvár Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének megállapítása.
Előadó: Kondora István polgármester
14.! Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása. (Az előterjesztés
később kerülfel a honlapra.)
Előadó: Kondora István polgármester
15.! A Sárvár 121 hrsz-ú, természetben a Dózsa György u. 7. sz. alatt található ingatlan
megvásárlása iráiiti kérelem elbírálása,
Előadó: Kondora István polgármester
16.! A Sán’ár. Sótonyi út 4825!4 hrsz ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem elbírálása.
Előadó: Kondora István polgármester
17.! A Sárvári Média Műsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Kfl-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása. (Az előterjesztés később kerülfel ci honlapra)
Előadó: Kondora István polgármester
18.! A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő, szeanyvízberuházással kapcsolatos
ingatlanhasznosítási szerződés jóváhagyása. (Az előteijesztés később kerül fej ci honlapra.)
Előadó: Kondora István polgármester
19.! Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő
meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása. (Az előterjesztés a zárt ülés anyagai között
található.)
Előadó: Dr. Szabó Gyula bizottsági elnök
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20.! A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola. és a Sárvári Gárdon
yi Géza Általános Iskola
körzethatárainak véleményezése.
Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester
21.! Egyebek.
Napirend után: Kérdések, bejelentések.
Zárt ülésen kerül tárEvalásra:
I.! Önkormányzati kitüntetés adományozása.
Előadó: Kondora István polgármester
-

Sárvár, 2019. Február 8.

‘v,’ 1’-

-

Kondora István :1
polgármester
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SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9600 Sárvár, Várkerület 2.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. február 14-én (csütörtökön)
16.00 órai kezdettel a Sárvári Közös Onkormányzati Hivatal Nagytermében !Sárvár,
Várkerület u. 3. II. emelet! megtartott nyilvános üléséről.
Jelen vannak: polgármester, alpolgármester,
9 fő önkormányzati képviselő:
Kondora István, Máhr Tivadar,
Eiveck Péter, Kampel Oszkár,
Németh Zsolt, Dr. Szabó Gyula,
Szabó Lajos, Szabó Zoltán,
Varga Jenő, Varga Károly,
Vinter István, képviseLők.
Tanácskozási joal jelen vannak:
Dr. Szijártó Valéria címzetes főjegyző,
Sütő Károly aljegyző,
Molnár Andrea humánpolitikai iroda irodavezető helyettes,
Dr. Bankits László gazdasági ás városfejlesztési iroda irodavezető,
Halszáné Udvardi SaroLta gazdasági vezető,
Vargyai Vilmos hatósági iroda irodavezető helyettes,
Horváth Márta könyvvizsgáló.
Jelen vannak továbbá:
I.! Napirendi pontnál: Hámodné Németh Edit intézményvezető,
2.! Napirendi pontnál: Varga Istváimé intézményvezető,
3.-4./ Napirendi pontnál: Takács Zoltán intézményvezető,
Kenesei Viktor jegyzőkönyvvezető.
Kondora István pobármester: Köszönti a nyilvános ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy
a 11 fő önkormányzati képviselő-testületi tag közül 11 fő jelen van, az ülés határozatképes,
azt megnyitja.
Kondora István polizármester: Az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről, tett
intézkedésekről szóló beszámolót kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület a beszámolót egyhangúlag tudomásul veszi.
Kondora István nol2ármester: Az ülés napirendjét a meghívóban szereplő napirend szerint
javasolja megállapítani, azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek napirendi pontban az
önicormányzatot ás Vasi Víz Zrt.-t érintő előterjesztés kerüljön megtárgyalásra.
A képviselő-testület a javaslatot elfogadja és az ülés napirendjét egyhangúlag az alábbiak
szerint állapítja meg:

NAPIREND:
Nyilvános ülésen kerül táryaIásra:
1.7 Beszámoló a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ 2018. évi munkájáról.
Előadó: Hámoriné Németh Edit intézményvezető
2.! Beszámoló a Sánári Cseperedö Bölcsőde 2018. évi munkájáról.
Előadó: Varga Istváimé intézményvezető
3.! Beszámoló a Nádasdy Kulturális Központ 2018. évi munkájáról.
Előadó: Takács Zoltán intézményvezető
4.! A Nádasdy Kulturális Központ 2019. évi munkatervének jóváhagyása.
Előadó: Takács Zoltán intézményvezető
5.! Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester
6.7 Sárvár Város Önkormányzata 2020-2022. évi középtávú tervének jóváhagyása.
Előadó: Kondora István polgármester
7.! Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről.
Előadó: Kondora István polgármester
8.! Sárvár Város Önkormáiyzatának közigazgatási területén működő nevelési, oktatási és
szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásainak ellátása konyhák üzemeltetésével
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződés módosítása
Előadó: Kondora István polgármester
9.! Önkormányzati rendeletalkotás a gyermekek napközbeni ellátásáért és a
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester
10.7 Önkormányzati rendeletalkotás a szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester

11.! Önkormányzati rendeletalkotás a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról.
Előadó: Kondora István polgármester
12.! Településrendezési eszközök 14. módosítására irányuló eljárás kezdeményezése.
Előadó: Kondora István polgármester
13.! Sárvár Város Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének megállapítása.
Előadó: Kondora István polgármester
14.! Az önkormányzat 2019. évi belső ellenőrzési tervének megállapítása.
Előadó: Kondora István polgármester
15.! A Sárvár 121 hrs2-ú, természetben a Dózsa György u. 7. sz. alatt található ingatlan
megvásárlása iránti kérelem elbírálása.
Előadó: Kondora István polgármester
16.! A Sárvár, Sótonyi út 4825!4 hrsz ingatlan belterületbe vonása iránti kérelem elbírálása.
Előadó: Kondora István polgánnester
17.! A Sárvári Média Müsorszolgáltató és Lapkiadó Közhasznú Nonprofk Kfl-vel kötendő
közszolgáltatási szerződés jóváhagyása.
Előadó: Kondora István polgármester
18.! A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel kötendő, szemiyvízberuházással kapcsolatos
ingatlanhasznosítási szerződés jóváhagyása.
Előadó: Kondora István polgármester
19.! Önkormányzati bérlakásra vonatkozó bérleti jogviszony szociális alapon történő
meEhosszabbítása iránti kérelem elbírálása.
Előadó: Dr. Szabó Gyula bizottsági elnök
20.! A Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola, és a Sárvád Gárdonyi Géza Általános Iskola
körzethatárainak véleményezése.
Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester
21.! Egyebek.
Napirend után: Kérdések, bejelentések.
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1. napirendi pont: Előadó: Hámoriné Németh Edit intézményvezető
Hámoriné Németh Edit intézményvezető: A Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti Központ a
járás területén 42 település vonatkozásában látja el a munkáját, melybe beletartozik az idősek
ellátása a házi segítségnyújtás, valamint az étkeztetés. Ezen felül gyermekjóléti
alapellátásokat biztosít. Szeptembertől megkezdődött az óvodai, iskolai szociális segítő
tevékenység.
Kondora István po1ármester: Köszöni a szóbeli kiegészítést, valamint az intézmény
vezetőjének és dolgozóinak magas színvonalon végzett eredményes munkáját.
Kondora István polzármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhaigú1ag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

20/2019. /11.14.1 számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Gondozási és Gyermekjóléti
Központ (9600 Sárvár, Nádasdy u.26.) 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, mint az
intézmény éves szakmai munkájának értékelését elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

2. napirendi pont: Előadó: Varna Istvánné intézménnezető
Varga Istvánné intézménvvezetö: Az előző évhez hasonlóan változatlanul 80 férőhellyel
rendelkezik az intézmény. A személyi feltételekben változás nem történt. A bölcsőde
rekonstrukciója megvalósult.
Kondora István polEármester: Köszöni az intézmény vezetőjének és dolgozóinak magas
színvonalon végzett eredményes munkáját.
Kondora István polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodás mellett

-

az alábbi

21/2019. /11.14.1 Számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Cseperedő Bölcsőde (9600
Sáiwár, Petőfl S. u. 23.) 2018. évi munkájáról szóló beszámolót, mint az intézmény éves
szakmai munkájának értékelését elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester
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3. napirendi pont: Előadó: Takács Zoltán intézményvezető
Takács Zoltán intézményvezető: A tavalyi évben integrálta a várban található intézményeket
az önkormányzat. Az elmúlt év az alapok lerakásának az időszaka volt, amelyet követően egy
intenzív programkínálat tud megvalósulni. A programok mellett nagyon Fontos a fiatalok
kulturális életbe való széleskörű tömegének bevonása.
Németh Zsolt képviselő: Markó Péter, aki harminc éven keresztül különböző vezetői
beosztásokat töltött be az intézményben, miért vált éppen most terhessé az intézménynek?
Miért kellett őt eltávolítani, illetve miért kellett vele Úgy elbánni, ahogy a közelmúltban ezt
tették?
Takács Zoltán intézménnezető: Markó Péter 2015-től nyugdíjban van, a tavalyi évben négy
jazz koncertet szervezett. Ezek lebonyolításának megkömiyítése érdekében használhatott egy
irodát, amely megszűnt és az intézmény igazgatójaként döntött az iroda visszavételéről.
Németh Zsolt képviselő: Tájékoztatja a sárvári lakosságot, hogy Markó Péter a takarítónőtől
kapott egy papírt, hogy többet neki bememie nem kell. Nem tartja korrektnek, az ilyen
formában való bánásmódot.
Takács Zoltán intézményvezető: Az igazságot csak azok tudják, akik ebben részt vettek. Ez
nem Így történt. Hivatalos levél átadásra került. Markó Péter nem volt munkatársa az
intézménynek. Egy irodában szervezte a négy programot, amelyet a saját döntése alapján
befejezett. A továbbiakban semmilyen indok nem merült fel, hogy az iroda általa történő
további használata szükséges.
Kondora István polármester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodás mellett

-

az alábbi

22/2019. /11.14.1 számú képviselő-testületi határozat

Sáiwár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 50. (2) bekezdés a) pontja alapján a Nádasdy Kulturális Központ (9600 Sárvár,
Várkerület u. 1.) 2018. évi munkajelentését, mint az intézmény éves szakmai munkájának
értékelését elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

4. napirendi pont: Előadó: Takács Zoltán intézményvezető

Kondora István polármester: A tavalyi évben a Nádasdy Kulturális Központ mind
mennyiségben, mind minőségben, mind szakmai hozzáértésben hozta az elvárásokat. Ezek
alapján készült el a 2019. évi munkaterv, amelyben ezek az alapok megvannak.
Németh Zsolt képviselő: Mi várható a vár felújításával? Holt tart? Mikor, ki, és milyen
összegből fogja felújítani a várat?
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Takács Zoltán intézményvezető: A felújításról maga, aki az üzemeltető, ezekre a kérdésekre
tájékoztatást nem tud adni, ez a polgármester Úr tisztsége.
Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

23/2019. /11.14.1

Számú

-

az alábbi

képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közművelődésről szóló 1997. évi CXL.
törvény 50.
(2) bekezdés a) pontja alapján a Nádasdy Kulturális Központ (9600 Sárvár,
Várkerület u. 1.) 2019. évre vonatkozó munkatervét elfogadja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

5. napirendi pont: Előadó: Kondora István pol2ármester
Kondora István pol2ármester: A tavalyi évet rengeteg „TOP”-os pályázat jellemezte, az
emberek mindennapjait érintö beruházások (p1: csapadékviz elvezetés, kerékpárutak, HiId
Park. valamint a Posta Tér.) megvalósultak, amelyek a várost szebbé, élhetőbbé tételéröl
gondoskodtak. A tavalyi tervek teljesültek.
Kondora István polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik,
az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi
-

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
5/2018.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv I. számú mellékletét képezi.)
6. napirendi pont: Előadó: Kondora István pol2ármester
Kondora István pohzármester: Törvényi előírásnak eleget téve az önkormányzat középtávú
tervében a kötelezettségvállalások szerepelnek, ezen felül kiolvasbató az is, hogy 772 millió
forint szabad forrás áll rendelkezésre. Javasolja Sárvár Város Onkormányzata hároméves
középtávú tervének jóváhagyását.
Kondora István poIzármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi
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24/2019. /11.14.1 számú képviselő-testületi határozat

Sáiwár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
tv. 29/A. *-ában foglaltakra Űgyelemmel az önkormányzat saját bevételeinek és fizetési
kötelezettségeinek 2020-2022. évi középtávú tervét a határozat melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

7. napirendi pont: Előadó: Kondora István pol2ármester
Kondora István polármester: A költségvetés tervezésénél három Fő irányadó pontot tartott
szem előtt. Az elsö a saját programok megvalósítása, amely „gondnoki” feladatnak tekintbetö.
A második a pályázati programokban való minél eredményesebb szereplés, amelyhez
elengedhetetlen az önerő megléte. A harmadik pedig az előkészítő tervek megvalósítása. Ezek
tudatában az idei évi költségvetés főösszege meghaladja a 7 milliárd forintot.
Kampel Oszkár képviselő. a Gazdasági. Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsá elnöke:
A bizottság megtárgyalta, és jóváhagyta a költségvetés tervezetét, amely az elképzelések
megvalósítását lehetővé teszi. Adóbevétel 1,5 milliárd Forint, amelynek köszönhetően a
költségvetés egyensúlya jónak tekinthető, mivel a kiadások nem haladják meg a bevételeket.
A felújítások sikeresek voltak. Töretlen a fejlődés.
Németh Zsolt képviselő: A tervezett 2019-es költségvetésből kiderül, hogy az utakra
fordítható összeg 154 millió forint, ezen felül a „propagandára” 40 millió Forint van
előirányozva. Nem tartja ezt a polgármester túlzónak?
Kondora István polgármester: „Tekintettel arra, hogy egy média centrumot üzemeltetünk,
nem tartom túlzónak ezt az összeget.” Az utakra költhető ráfordítás mértéke nem minden
évben egyforma mivel nem egy évben történik meg a tervezés, és a kivitelezés. Egy folyamat
része az útfelújítás, amely jellemzően nem egy üzleti évben valósul meg. Nem tartja
elegendőnek, ezért kelL folytatni és egy folyamatnak tekinteni a felújításokat. A következő 20
év alatt valósul meg minden egyes utca felújítása. Sáiwár jó úton halad, de a cél még messze
van.
Németh Zsolt képviselő: 2019-ben 150 millió forintból két út felújítása sem tud megvalósulni.
Ezt elfogadhatatlannak tartja. 40 millió forint kerül elkőltésre propagandára, amely felesleges
pénzszórás. Ezt az összeget sokkal jobb helyre lehetne tenni és úgy véli ezt is keLlene tenni.
Horváth Márta könyvvizsgáló: A könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy az önkormányzati
rendelet tervezet a törvényi kötelezettségeknek megfelel. A pénzügyi helyzete a városnak
évek óta stabil, ahogyan a 2019. évben is várhatóan az lesz.
Németh Zsolt képviselő: „Amíg mi itt leszünk a Sárvádak irányába adóemelést soha nem
fogunk megszavazni, hogy Önök népszerűsithessék magukat.”
Kondora István poltármester: Nincs is szükség rá.
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Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

11 Igen, 0 nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi
-

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzökönyv 2. számú mellékletét képezi.)
8. napirendi pont: Előadó: Kondora István polgármester
Kondora István polgármester: A módosítás oka a költségek növekedése, ami magában foglalja
az anyagköltségeket, valamint a bérkőltségeket. Az ELAMEN Zrt. 7%-os emelést kért, amely
elutasításra került, ezért egy köztes, mindkét fél számára előnyös 5,5%-os emelés került
szóba, amelyet elfogadhatónak tart.
Kondora István polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

2512019. /II.14./ számú képviselő-testületi határozat

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ELAMEN Kereskedelmi és Vendéglátó
Zrt-vel “Sán’ár Város Onkormányzatának közigazgatási területén működő nevelési, oktatási
és szociális intézmények közétkeztetési szolgáltatásainak ellátása konyhák üzemeltetésével”
tárgyú közbeszerzési eljárás eredményeként kötött vállalkozási szerződést közbeszerzésről
szóló 2015. évi CXLIII törvény (Kbt.) 141. (4) bekezdés a) pontja alapján a határozat
mellékletét képező tartalommal módosítja.
-

—

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslat mellékletét
képező vállalkozási szerződést módosító szerződést aláírja, továbbá minden, a
szerzödésmódosítással összefliggő intézkedést, jognyilatkozatot megtegyen.
Határidő:
Felelös:

azonnal
Kondora István polgármester

9. napirendi Pont: Előadó: Kondora István polgármester
Kondora István polármester: A térítési dj emelésének oka az infláció lekövetése.

Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
butározatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi
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26/2019. 41.14./Számú képviselő-testületi határozat
1. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a
gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét 2019. március 1 -jétől napi háromszori
étkeztetés esetén 351 Ft/adagban állapítja meg, melyből

tízórai
-ebéd
uzsoima

71 Ft/adag,
210 Ft/adag,
70 Ft/adag.

-

-

2. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a
gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét 2019. március t-jétőí napi háromszori
diétás étkeztetés esetén 527 Ft/adagban állapítja meg, melyböl
tízórai
-ebéd
uzsonria

71 Ft/adag,
386 Ft/adag,
70 Ft/adag.

-

-

3. Sárvár Város Önkormányzata Képviselö-testülete az általa fenntartott óvodákban a
gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét 2019. március 1-jétől napi háromszori
gluténmentes étkeztetés esetén 527 Ft/adagban állapítja meg, melyből
tízórai
-ebéd
uzsonna

71 Ft/adag,
386 Ft/adag,
70 Ft/adag.

-

-

4. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település közigazgatási területén az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben nyújtott
gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét 2018. március 1-jétől a következők szerint
állapítja meg:
I. Általános iskolák
napi háromszori
étkeztetés
547
Ft/adag,
tízórai
104
Ft/adag,
-ebéd
341
Ft/adag,
-

-

-

uzsonna

102

2. Középiskolák
ebéd
372

Ft/adag.

Ft/adag.

5. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott óvodákban a
dolgozók részére biztosított ebéd térítési díját 2019. március 1-jétől napi 270 Ft összegben
állapítja meg, mely tartalmazza az általános forgalmi adót is.
6. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település közigazgatási területén az
állami intézményfenntartó központ által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben a
dolgozók részére biztosított ebéd térítési díját 2019. március 1-jétől napi 796 Ft összegben
állapítja meg, mely tartalmazza az általános forgalmi adót is.
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7. Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az általa fenntartott Sáiwári Cseperedő
Bölcsődében nyújtott gyermekétkeztetés élelmezési nyersanyagköltségét, valamint a
gondozás intézményi térítési díját 2019. március 1-jétől a következők szerint álLapítja meg:
napi négyszeri
étkeztetés
reggeli
tízórai
ebéd
uzsonna
-

-

-

-

bölcsődei
gondozás
Határidő:
Felelős:

397
60
II
258
68

Ft/adag,
Ft/adag
Ft/adag,
Ft/adag,
Ft/adag;

224 Ft/gy/nap.

azonnal
Kondora István polgármester

Kondora István olármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik,
az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi
-

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a gyermekek napközbeni ellátásáért és a gyermekétkeztetésért fizetendő
térítési díjakról szóló 7/2015. (111.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi.)
10. napirendi pont: Előadó: Kondora István polEármester
Kondora István polármester: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos előterjesztéshez.
Kondora István nolármester: Mivel a képviseLők részéröl kérdés, hozzászólás nem érkezik,
az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi fel.
A képvise]ő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi
-

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokról szóló 4/20 15. (11.16.)
önkormányzati rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 4. Számú mellékletét képezi.)
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11. napirendi pont: Előadó: Kondora István polEármester
Kondora István pol%ármester: A soproni úti temető temetkezési határideje kitolódik 2021.
decemberéig, valamint a rátemetés lehetősége is elérhetővé válik a rendeletmódosításnak
köszönhetően.
Kondora István pohzármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik,
az önkormányzati rendelet tervezetet szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
önkormányzati rendeletet alkotja:

—

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással az alábbi
-

Sánár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 20/2001. (IV.19.) önkormányzati
rendelet módosításáról
(Az önkormányzati rendelet teljes szövege ajegyzőkönyv 5. Számú mellékletét képezi.)
12. napirendi pont: Előadó: Kondora István pol2ármester
Kondora István iolármester: Az eljárás kezdeményezése a város fejlődése végett szükséges.
Az övezeti határok pontosítása szükséges.
Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

27/2019. /11.14.1 számú képviselő-testületi határozat
1. Sáiwár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a településrendezési eszközök
módosításra vonatkozó eljárást indít.
A módosítás célja és hatása: a megvalósítani tervezett, lakóterület céljára felhasználható
területek beépítését szolgáló fejlesztések, gazdaság fejlesztés céljára felhasználható
területek beépítésére irányuló fejlesztések, beruházások megvalósításának támogatása,
ezen keresztül a lakosság helyben tartása, otthonteremtése feltételeinek elősegítése,
munkahelyteremtés, a gazdasági fejlődés elősegítése, mely nemcsak magán, hanem
egyben alapvető közérdeket, önkormányzati feladatellátást Is szolgál.
2. A településszerkezeti tervet, helyi építési szabályzatot és a mellékletét képező
szabályozási tervet érintő módosítási javaslat:
2.1 Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, Óvár utcai 1086/3 hsz-ú ingatlan övezeti
átsorolását Vt (településközpont) övezetbe, a beépítési mutatók megváltoztatásával
(beépítési mód: oldalhatáron álló, legkisebb telekméret: 720 m2, megengedett legnagyobb
beépítettség 60%, legkisebb zöldfelület: 25%, megengedett legnagyobb beépítési magasság:
7,5 m épületmagasság, 8,5 m homlokzatmagasság). Ezzel egyidejűleg az önkormányzat
kezdeményezi a megszűnt cukorgyári iparvasút
szabályozási tervben ábrázolt védő
területének eltörlését.
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2.2 Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, Várkerület 4. sz. (5/3 hrsz) alatti ingatlan
közlekedési övezetbe történő átsorolását.
2.3 Az önkormányzat kezdeményei a Sárvár, 3205/4 hrsz-ú és 3206 hrsz-ú ingatlanok Ge
(egyéb ipari ) övezetbe történő átsorolását, szabadon álló beépitési mód, 500 m2
legkisebb teleknagyság, 60%-os beépítettség, 20%-os minimális zőldfelület, 10.5
méteres épületmagasság meghatározásával.
2.4 Az önkormányzat kezdeményezi a 6221 hrsz-ú ingatlan Ev (véderdő) övezeti
besorolásának Lf(falusias lakóövezet) övezetbe történő átsorolását.
2.5 Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, Dózsa utca 5. sz és 7. sz. (t2ohrsz, 121
hrsz) alatti ingatlanokra ábrázolt közlekedési terület és kötelező beépitési vonal
eltörlését.
3.

A helyi építési szabálvzatot és a mellékletét képezö szabályozási tervet érintő
módosítási javaslat:
3.1 Az önkormányzat kezdeményezi a hátsókert területének növényzettel fedetten
tartásáról szóló előírás hatályon kívül helyezését.
3.2 Az önkormányzat kezdeményezi a Sárvár, Sársziget utcában Lk (kisvárosias
lakóterület) övezetként kijelölt telektömb ( 2979 hrsz-ú ingatlantól a 3004 hrsz-ú
ingatlanig) vonatkozásában a megengedett legkisebb teleknagyság 720 m2-ben történő
meghatározását.
3.3 Az önkormányzat kezdeményezi a falusias és a kertvárosias lakó építési övezetekben
az utcai építési vonalra merőlegesen mért vetületi hossz 30-ben történő
meghatározásának hatályon kívül helyezését.

4. A képviselő-testület a településrendezési eszközök módosítására irányuló tervezési
feladattal az Akcióterv Mérnöki Iroda Kft-t (képviseli: Gergye Péter ügyvezető, székhely:
9730 Kőszeg, Bechtold I. u. 7.) bízza meg. A módosítás elkészítésére, egyeztetésére és
elfogadására a Korm.rendelet előírásait kell alkalmazni, a 32. (3) bekezdése aLapján a
településrendezési eszköz egyeztetése során teljes eljárás kezdeményezésére és
lefolytatására kerül sor.
5.

A tervezési feladata Korm. rendelet 16.* (1) bek. b) pontja szerint Sárvár város hatályos
településrendezési eszközeinek (helyi építési szabályzat és annak mellékleteként a
szabályozási terv) módosítására irányuló, a partnerségi egyeztetésre,
előzetes
tájékoztatásra, véleményezésre, végső véleményezésre, e]fogadásra alkalmas teljes körű
tervdokumentáció és döntési tervezetek (határozati és rendelettervezetek) kidolgozása,
közreműködés az egyeztetési eljárás lefolytatásában.

6. A településrendezési eszközök módosítása során a partnerségi egyeztetésre a
22/2017.(IX.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Sárvár város Onkormányzata
Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló önkormányzati
rendelete előírásainak megfelelően kerül sor.
-

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester
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13. napirendi pont: Előadó: Kondora István polEármester
Kondora István polzármester: Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni az írásos előterjesztéshez.
Kondora István polízármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

28/2019. 111.14.1 Számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Sárvár Város Önkormányzata 2019. évi
Közbeszerzési Tervét a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester
Dr. Szijártó Valéria cimzetes főjegyző

14. napirendi pont: Előadó: Kondora István polármester
Kondora István pohármester: 2019. január 15-től Új személy látja cl a belső ellenőri
feladatkört. A feladatkör Számára ismerős, mivel a megelőző munkahelyén is ezzel a
kérdéskörrel foglalkozott professzionális módon, így várhatóan a belső ellenőrzés is
gördülékenyebb lesz.
Németh Zsolt képviselő: Miért kellett más belső ellenőr, honnan jött ez az ember, milyen
feladattal lesz megbízva?

Kondora István polgármester: A feladata az előterjesztésben szerepel. A Magyar
Allamkinestárból érkezett, a régi belső ellenőr a tankerületi központ munkatársa lett, így a
megüresedett pozíció betöltése elengedhetetlen.
Kondora István polúrmester: N’Iivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

29/2019. 111.14.1 számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sár-vár Város Önkormányzata, Sitke, Porpác, Rögöt
Községek Onkormányzata 2019. évi Belső Ellenőrzési tervét az előterjesztés szerinti tartalommal
állapítja meg.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

13

15. napirendi pont: Előadó: Kondora István pol2ármester
Kondora István polEármester: A Sárvár Dózsa György utcában található közös tulajdonlású
ingatlanra jelentkezett egy vásárló.
Kondora István polgármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

30/20 19. JII.14./ Számú képviselő-testületi határozat

1) Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 3/2013. (11.18.) önkormányzati rendelete
(továbbiakban: Vagyonrendelet) 16. c) pontja alapján az ingatlan-nyilvántartásban
jelenleg Sárvár belterület 121 hrsz-ú, természetben a Sárvár, Dózsa György u. 7. szám alatt
található, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 460 m2 területű ingatlan
(továbbiakban: Ingatlan) 1728/3584 tulajdoni hányadát (a továbbiakban: Ingatlanrész)
értékesítésre kijelöli.
2) A képviselő-testület az Ingatlanrész vételárát az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi
CXXVII. törvény 86. (1) bekezdés k) pontja alapján bruttó 15.000,- Ft’m2 összegben
állapítja meg, egyidejűleg elhatározza, hogy az Ingatlanrészt Abrahám Attila 9600 Sárvár,
Rákóczi u. 10. szám alatti lakos részére elidegeníti.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény 5:73-5:84 *-aiban, valamint a 6:222 (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekre
figyelemmel az Ingatlanrész értékesítése során a vételi ajánlat elővásárlási jogosultakkal
való közlésének kötelezettsége nem terheli az önkormányzatot, mert a vételi ajánlat
közlése az elővásárlásra jogosultakkal rendkívüli nehézséggel járna.
-

—

3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ingatlanra/Ingatlanrészre
vonatkozóan a határozatnak megfelelő minden további intézkedést és jognyilatkozatot
megtegyen, valamint az adásvételi szerződést aláírja, azzal, hogy a tulajdonjog
átruházással kapcsolatos valamennyi költség (p1.: ügyvédi, ingatlan-nyilvántartási költség)
a Vevőt terheli.
4) A képviselő-testület felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a
tulajdonos változás ingatlan nyilvántartási átvezetését követő Vagyonrendelet
módosításakor az IngatlaWlngatlanrész területének változása átvezetésre kerüljön az
Vagyonrendeletben és a vagyon kataszterben.

5) A határozat 1)-3) pontjaiba foglalt döntések hatálybalépésének feltétele, hogy Sárvár Város
Önkormányzata Képviselő-testületének Sáiwár város építési szabályzatáról szóló 37/2016.
(XI.28.) önkormányzati rendeletének Ingatlant érintő módosítása hatályba lép.
6) A képviselő-testület a határozat 1)-3) pontjaiba foglalt döntések (eladási ajánlat) hatályát
az 5) pontban meghatározott jövőbeni esemény bekövetkezésétől számított 90 napig tartja
fenn.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

14

16. napirendi pont: Előadó: Kondora István pol2ármester
Kondora István polármester: Belterületbe vonási kérelem érkezett az önkormányzathoz, a
korábbi gyakorlatoknak megfelelöen a kérelem elfogadását javasolja.
Kondora István polúrmester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

II igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

31/2019. JII.14./ számú képviselő-testületi határozat
1.

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a termőföld védelméről szóló
2007. évi CXXIX. törvény 15.* (2) bekezdése alapján kérelmet terjeszt elő az
ingatlanügyi batóság felé a Sárvár 482 5/4 hrsz-ú, kivett zártkerti művelés alól kivett
terület és gazdasági épület megnevezésű, 720 m2 terüLetű Ingatlan belterületbe
vonása iránt.
-

-

2.

A belterületbe vonás célja, hogy a 4825/4 hrsz-ú ingatlanon Sárvár Város
Onkormányzata Képviselő-testülete Sáiwár város építési szabályzatáról szóló
37/2016. (XI.28.) önkormányzati rendeletében, és a mellékletét képező szabályozási
tervben meghatározott beépítésre szánt területen belül tervezett falusias lakó övezetet
felhasználási célok megvalósulhassanak.

3.

A termőtbíd végleges más célú hasnosításához kapcsolódó mindermemű költség az
1. pontban megjelölt ingatlan tulajdonosát terheli, melynek feltételei az
önkormányzattal kötött külön megállapodásban kerülnek rögzítésre.

4.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlanügyi hatóság
előtt a szükséges eljárásokat lefolytatassa, a belterületbe vonás engedélyezésével
kapcsolatos minden további intézkedést, írásbeli és szóbeli jognyilatkozatot
megtegyen.

Határidő:
Felelős:

az eljárás elinditására a külön megállapodás feltételeinek teljesülése után
Kondora István polgármester

17. napirendi pont: Előadó: Kondora István polEármester
Eiveck Péter képviselő: Egy mondatrészt olvas fel a szerződés teiwezetéből. „A közszolgáltató
feladata, hogy Sárvár Város lakossága megfelelő tájékoztatást kapjon a helyi közélet
ügyeiről
Ez a gyakorlatban nem Így történik.
Németh Zsolt képviselő: Nem javasolja a döntés meghozatalát, mivel a Sárvári Média Kü. az
elleazék sajtótájékoztatóival, valamint a nyilatkozataival kapcsolatban a feladatának nem tett
eleget. A 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető
szabályairól szóló törvény betartásával kapcsolatban biztosan elégedett. Rendben lévőnek
tartja-e a polgánTiester a jelenlegi állapotot? A polgármester úr tizenegyszer szerepel egy
lapszámban, míg az ellenzéknek nincs lehetősége korrekt módon, élőben, kompetensen
szerepelnie, sem az Írott sem az elektronikus helyi médiában.
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Kondora István polármester: „A lehetőség mindenkinek adva volt. Minden testületi ülés után
sajtótájékoztató volt. Az, hogy Onök durcásan megsértődtek ós valamiért nem nyilatkoznak a
televíziónak, arról én személy szerint nem tehetek.”
Szabó Lajos képviselő: „Ez a hozzáállás, hogy valaki durcás, és megsértődik ez nem méltó
egy képviselő testületi ülésen, hogy ez elhangozzon, nem durcásságról van szó. Ennél jóval
többről van Szó. Amikor nem hozzák le azokat a problémákat, amiket az emberjó szándékból
elmond, akkor nem durcásságról van szó. Amikor kimazsolázzák azt amit az ember elmond,
és csak azt hozzák le ami tetszik, nem durcásságról van szó. En egyszerűen csak nem látom
értelmét ilyen körülmények között ennek a helyi médiának nyilatkozni. Es ez nem azt jelenti,
hogy durcás vagyok, hanem azt jelenti, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a
helyzet megváltozzon, de nem kívánok részt venni ennek a médiának az életében.”
Kollektív vita.
Kondora István polúrmester: Mivel a képviselők részéről további kérdés, hozzászólás nem
érkezik, a határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

8 igen, 3 nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

32/2019. 111.14.1 Számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvári Média Müsorszolgáltató és
Lapkiadó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 9600 Sárvár,
Módcz Zs. u. 4., cégjegyzék szám: 18-09-108444, képviseli: Dr. Fonyó Robena ügyvezető
igazgató) 2019. március 1. napjától 2028. december 31. napjáig terjedő időszakra kötendő
közszolgáltatási szerződést a melléklettel egyezö tartalommal jóváhagyja.
A képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert a melléklettel egyező tartalmú
közszolgáltatási szerződés aláírására.
Határidő:
Felelős:

2019. március 1.
Kondora István polgármester
Dr. Fonyó Roberta ügyvezető igazgató

18. napirendi pont: Előadó: Kondora István polEármester
Kondora István polgármester: A rábasömjéni szennyvíz kiváltásához egy megállapodás
szükséges a Magyar Közúttal.
Kondora István polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi Fel.
A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, 0 nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

33/2019. 111.143 Számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Sárvár, Rábasömjéni út mellett a
TARAVIS üzem és a 84-es számú főút között található lakóterűlet szennyvízelvezetését
biztosító hálózatának megvalósítása érdekében kötendő, valamint a TARAVIS üzem melletti
3343/4 hrsz-ú ingatlanon található Sárvár, Rábasömjén 2-es jelű szezmyvízátemelő meglévő
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nyomóvezetéke kiváltásának megvalósítása érdekében kötendö, jelen határozat mellékletét
képező ingatlanhasznosítási szerződések tervezetét jóváhagyja és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a szerződések véglegesítése érdekében minden további intézkedést,
jognyilatkozatot megtegyen, illetve a szerződéseket aláírja.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

19. napirendi pont: Előadó: Dr. Szabó Gyula bizottsági elnök
Dr. Szabó Gyula bizottsá2i elnök: A Humán Erőforrás Bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti döntés meghozatalát.
Kondora István 1,ol2ármester: Mivel a képviselök részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

34/2019. 111.14.1 Számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Király Judit Gyöngyi (született: Sárvár,
1972. április 9., anyja neve: Lakatos Ilona) 9600 Sárvár, Laktanya utca 9. 2. ajtó alatti lakos
kérelmének a lakások és helyiségek bérletéről, és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és
működéséről szóló 2/1994. (II. 08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Or.) 3. (3)
bekezdés c) pontja szerinti feltételtől kivételesen eltekintve
helyt ad, és részére
mékányosságból a 9600 Sárvár, Laktanya utca 9. 2. ajtó alatti 63 m2 alapterületű egy és két fél
lakószobás. összkomfortos önkormányzati lakást, szociális alapon határozott időre,
—

—

3 év időtartamra 2019. év március hó 1. napjától 2022. év február hó 28. napjáig
ismételten bérbe adja.
A fizetendő lakbér mértékét az Ör 4. melléklete szabályozza.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

20. napirendi pont: Előadó: Máhr Tivadar alpolgármester
Máhr Tivadar alrol%ármester: Szokásos évi visszatérő feladat a véleményezés, az időközben
létrejött Új utcák is besorolásra kerültek.
Kondora István polármester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatot szavazásra teszi fel.

A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi
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35/2019. 111.14.1 számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 50. (8) bekezdésében foglalt feladat-és hatáskörében eljárva a Vas Megyei
Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatala által 2019/2020. tanévre vonatkozóan
megküldött Sárvári Tankerületi Központhoz tartozó Sárvári Nádasdy Tamás Altalános
Iskolára és a Sárvád Gárdonyi Géza Altalános Iskolára vonatkozó iskolakörzeti beosztásával
egyetért, az alábbiak szerint:
Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola (9600 Sárvár, Gyöngyös u. 2-4.)
Beiskolázási körzete: Abádi B. sétány, Ady E. u., Alsógyep u., Arad u., Attila u., Bajti utca,
Balassi B. u., Bartók B. u., Batthyány L. u., Bem J. u., Berek utca, Berzsenyi D. u.,
Cukorgyári u., Csokonai V. M. u., Damjanich J. u., Deák F. u., Dévai B. M. u., Diófa u.,
Fekete-híd u., Felső-Sótonyi út, Gárdonyi G. u., Gyöngyös u., Hunyadi J. u., Ikervári u.,
Ipartelep u., Kabos L. u., Katona J. u., Kemény I. u., Kisfaludy S. u., Kiss J. altábomagy u.,
Kodály Z. u., Komárom u., Kossuth tér, Kútszerhegyi u., Madách I. u., Mátyás király u.,
Medgyessy F. u., Mező u., Móricz Zs. u., Orgona u.; Ostfl’yasszonyfai út, Gyár u., Olbői u.,
Pap köz, Péntekfalui u., Petőfi S. u., Posta tér, Rába köz, Rábasömjéni u., Rákóczi F. u.,
Rózsa köz, Sársziget u., Selyemgyár u., Soproni u., Sótonyi u., Sport u., Sylvester J. u.,
Szatmár u., Szegedi K. G. u., Szent I. herceg u., Szombathelyi u., Temető u., Tilosalja u.,
Tölgyfa u., Tüskési utca, Ujmajor utca, Uzsoki u., Ujsziget u., Vágóhíd u., Vásár tér,
Vitnyédi u., Vörösmarty M. u., Zrínyi M. u., Bögöt, Porpác.
Sárvári Nádasdy Tamás Általános Iskola (9600 Sárvár, Alkotmány u. 22-24.)
Beiskolázási körzete: Akácfa u., Alkotmány u., Almáskerti u., Arany J. u., Agfalva, Arpád u.,
Balogh Adám u., Barackfa u., Bártfa u., Baross G. u., Beresényi M. u., Bocskai u., Bodza u.,
Budai N. A. u., Búzavirág u., Csallóköz u., Cdli út, Dorottya u., Dózsa u., Eőry Vilmos u.;
Eper köz, Eperjes u., Erdély u., Esze T. u., Harangvirág u., Hársfa u., Hegytető u., Herpenyő
u., Hold u., Hóvirág u., Isaszeg u., Iskola u., Jókai M. u., Kanizsai u., Kassa u., Katalin u.,
Kató köz, Kazinczy F. is., Kertekalja u., Kinizsi P. u., Kilátó u., Kopácsi dűlő, Körtefa u.,
Laktanya u., Liliom u., Magasházi út, Malom u., Markusovszky u., Március 15. u., Mikes K.
u., Magyari I. u., Málywa köz, Munkácsy u., Nagyvárad u., Nádasdy F. út, Nefelejcs u.,
Orsolya u., Ostffyasszonyfa-vasútállomás, Otello u., Pálházi G. M. u., Péntekhegyi u,. Pipitér
köz, Pohárszárogató u., Posta utca, Százszorszép u., Széchenyi I. u., Székely u., Szérűskert u.,
Szilvafa köz,, Tinódi S. u., Tizenháromváros u., Tomori P. u., Tompa M. u., Tubize tér
Tulipán u., Ungvár u., Ujhegy u., Vadkert körút, Vadkert u., Vak B. u., Várkerület, Világos
u., Víztorony köz, Vöröskavicsos u., Sitke

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

21. E2yebek:
Kondora István polármester: A Vasivíz Zrt. pályázati lehetöségen való részvételre hívta fel a
flgyelmet, a jelenlegi költségvetés ivóvíz fejlesztési program terhére 42 millió forint önerő
kerül átcsoportosításra. Ezen felül 20 millió forint értékben energetikai racionalizálás is
megvalósulhat.
Kondora István rolűrmester: Mivel a képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem érkezik, a
határozati javaslatokat szavazásra teszi fel.
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A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

36/2019. /11.14.1 számú képviselő-testületi határozat
Sáiwár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a viziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. Törvény (továbbiakban: Vkszt.) 1 .* (1) bekezdés c) pontja alapján Sáiwár
város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős hozzájárul, hogy a
viziközmű vagyontárgyak felújítási, rekonstrukciós munkálatainak támogatása érdekében
Viziközművek Allami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra pályázat kerüljön
beniijtásra konzorciumi formában, a Vasivíz Zrt. konzorciumvezetése mellett, Sárvár Város
Önkormányzata és a többi érintett ellátásért Felelős önkormányzat, mint konzorciumi tagok
részvételével.
- A tervezett projekt teljes költsége: az ivóvíz rendszer vonatkozásában nettó
142.000.000,- Ft, a szemyvízrendszer vonatkozásában nettó 46.472.727,- Ft, azaz
mindösszesen nettó 188.472.727,- Ft.
-

A projekt teljes költségére vonatkozó, Sárvár Város Önkormányzatát terhelő önrész
számszerű összege az ivóvíz rendszer vonatkozásában legfeljebb nettó 42.600.000,Ft, a szeniiyvízrendszer vonatkozásában legfeljebb nettó 13.941.818,- Ft, azaz
mindösszesen nettó 56.541.8 18,- Ft.

Sárvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén a
az önkormányzati önrészt biztosítja a következők szerint: az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének 10. Beruházási kiadások mellékletének 5.1 során rendelkezésre álló
előirányzatból nettó 13.941.818 forintot a 11. Felújítási kiadások melléklet 3.4. sorára, a 10.
Beruházási kiadások mellékletének 6.4 során rendelkezésre álló nettó 20.000.000 forintot a
11. Felújítási kiadások melléklet 4.1. sorára csoportosít át, továbbá az Onkormányzat 2020.
évi költségvetése felújítási kiadásai között nettó 22.600.000 forint összegű előirányzatot
biztosít.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat konzorciumi formában történő benyújtásához szükséges minden további intézkedés,
jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy amennyiben a
(részben) a tulajdonában álló
S039 jelű Sárvár-Rábapaty szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer,
- V062 jelű Sárvár (Csénye) ivóvízellátó rendszer,
- V061 jelű Sárvár-Lánkapuszta ivóvízellátó rendszer,
- V060 jelű Jákfa (Jákfa, Sárvár-Rábasömjén, Rábapaty) ivóvízellátó rendszer
hatályos, 15 éves, 2019 és 2033 közötti évekre vonatkozó gördülő Fejlesztési terve módosítása
indokolt, a szükséges módosítás jóváhagyására, tudomásul vételére Sárvár város
polgármesterét felhatalmazza.
-

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester
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A képviselő-testület egyhangúlag
határozatot hozza:

-

11 igen, O nem szavazattal és O tartózkodással

-

az alábbi

37/2019. /11.14./Számú képviselő-testületi határozat
Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. Törvény (továbbiakban: Vkszt.) l.* (1) bekezdés c) pontja alapján Sáiwár
város közigazgatási területén a víziközmű-szolgáltatás ellátásáért felelős hozzájárul
Viziközművek Energiahatékonyságának Fejlesztése érdekében pályázat konzorciumi
formában történő benyújtásához a Vasivíz Zrt. konzorciumvezetése mellett, Sán’ár város
Önkormányzata és a többi érintett ellátásért feleLős önkormányzat. mint konzorciumi tagok
részvételével.
-

-

A tervezett projekt teljes költsége: nettó 50.193.890,- Ft.
A projekt teljes költségére vonatkozó. Sárvár Város Önkormányzatát terhelő önrész
számszerű összege legfeljebb nettó 20.721.945,- Ft.

Sárvár Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázat nyertessége esetén
az önkormányzati önrész fedezeteként az Onkormányzat 2020. évi költségvetése felújítási
kiadásai között nettó 20.721.945 forint összegű előirányzatot biztosít.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
pályázat konzorciumi formában történő benyújtásához szükséges minden további intézkedés,
jognyilatkozat megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.
Sárvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy amennyiben a
(részben) a tulajdonában álló
S039 jelű Sán’ár-Rábapaty szennyvízelvezetési és -tisztítási rendszer,
V062 jelű Sán’ár (Csénye) ivóvizellátó rendszer,
V06l jelű Sárvár-Lánkapuszta ivóvizellátó rendszer,
V060 jelü Jákfa (Jákfa, Sánár-Rábasömjén, Rábapaty) ivóvízellátó rendszer
hatályos, 15 éves, 2019 és 2033 közötti évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terve
módosítása indokolt, a szükséges módosítás jóváhagyására, tudomásul vételére Sán’ár
város polgármesterét felhatalmazza.
-

-

-

-

-

Határidő:
Felelős:

azonnal
Kondora István polgármester

Napirend után: Kérdések, bejelentések.

Németh Zsolt képviselő: Amennyiben élőben, nyilvánosan és kompetens módon lehet a helyi
média által is közvetítendő vitaműsort lefolytatni az ellenzéki képviselők bármikor állnak ez
elé. Kéri a polgármestert, hogy adjon tájékoztatást arról, hogy mit történik a fő utca
aszfaltozásával és felújításával.
Eiveck Péter képviselő: Az önkormányzat birtokába jutott-e olyan információ, hogy esetleg új
munkásszálló épül a városban?
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Kondora István iolármester: A „H-DUCK” (volt bőrdíszmű) területén épül közösségi
szállás. Az önkormányzatnak jelenleg nincs más információja ez ügyben.
Német Zsolt képviselő Úr kérdésére megpróbál írásban válaszolni, mivel a fő utca
aszfaltozásával kapcsolatban nem az önkormányzat az ügy gazdája.
Kampel Oszkár képviselő: A Petőfi lakótelep egyes épületeinek hőszigetelése Jelenleg is
zajlik, melyet sajnos egy fenyőfa akadályoz, javasolja, hogy a lakók kérésének teljesülését ez
ügyben segítsék.
Kondora István polgármester: A Gazdasági Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság saját
hatáskörben tud döntést hozni fakivágás ügyében.
Németh Zsolt képviselő: Emlékezteti a polgármestert, hogy a korábban tett ígéretét, amely a
fő utca aszfaltozásával kapcsolatos nem tartotta be. Jelenleg pedig azt nyi]atkozza, hogy nem
5 az ügy gazdája.
További kérdés. bejelentés nem érkezik.
Kondora István polgármester: Megköszöni a jelenlevők munkát, a nyilvános ülést 17:20
órakor bezáija.

/.Kondora IstvádWy’
polgármester

/

...

\

/:Dr. Szíjártó Valéria:/
cimzetes rójegyző
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JELENLÉTI ÍV
a képviselő-testület 2019. február 14-én meEtartott
nyilvános üléséről

Kondora István

Máhr Tivadar

Varga Károly

Szabó Zoltán

Kampel Os2kár

r::::::.

Dr. Szabó Gyula

Vinter István

Varga Jenő

Eiveck Péter

Szabó Lajos

Németh Zsolt
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