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J e g y z ő k ö n y v :

Készült Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2016. június 9. napján tartott 
rendkívüli üléséről

Az ülés helye:

Jelen vannak:

Igazoltan távol:

Sásdi Közös Önkormányzati Hivatal
T anácskozóterem
7370 Sásd, Dózsa Gy.u. 32.

Rabb Győzőné polgármester, Dr. Jusztinger János 
alpolgármester, Székely Szilárd, Pál Csaba, Pintér Gábor, 
Urvald Péter képviselők, Dr. Kajdon Béla jegyző, Koszorús 
Tímea aljegyző, Nagy Lajos László pénzügyi irodavezető, 
Tollár Mónika jegyzőkönyvvezető és a csatolt jelenléti ív 
szerint.

Hausmann Mária képviselő.

Rabb Győzőné polgármester köszöntötte a megjelent képviselőtestületet, meghívott 
vendégeket. Megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő jelen van, az ülés 
határozatképes és azt megnyitotta.
Javasolta, hogy a meghívóban közölt napirendi ponton kívül az alábbi napirendi pontot 
tárgyalják meg:

- Sásd, Szent I. u 23. szám alatti volt kistérségi iroda értékesítését.

Megkérdezte van-e valakinek más napirendi javaslata, észrevétele?

Más napirendi javaslat nem volt, a képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalása 
mellett döntött:

1. /  EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gyermekprogramok című felhívásra
pályázat előkészítése
Előadó: Gábor Gyula előkészítő koordinátor 

Dr. Kajdon Béla jegyző

2. / Sásd, Szent I. u. 23. szám alatti volt kistérségi iroda értékesítése
Előadó: Dr. Kajdón Béla jegyző

Rabb Győzőné polgármester javasolt a testületnek, hogy a 2./ napirendi pontot zárt ülés 
keretében tárgyalják az önkormányzat üzleti érdekeire való tekintettel.

A testület a javaslattal egyhangúlag egyetértett.
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N a p i r e n d  t á r g y a l á s a :

1./ EFOP-1.4.2-16 kódszámú Integrált Térségi Gvermekprogramok című felhívásra
pályázat előkészítése
Előadó: Gábor Gyula előkészítő koordinátor 

Dr. Kajdon Béla jegyző

írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy a testület május 19-i ülésén döntött a pályázat 
beadásáról. Továbbá döntött abban, hogy felkéri Székely Szilárd településfejlesztési 
tanácsnokot, hogy a beadandó pályázat előkészítésével kapcsolatosan történjenek 
egyeztetések. írásban mindenki kézhez kapta az ezzel kapcsolatos előterjesztést.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem készült határozati javaslat, ezért tájékoztatta a 
testületet arról, hogy a testületi ülésen milyen döntéseket kellene hozni. Egyrészt, hogy 
milyen szervezeti formába legyen elkészítve a pályázat. Most csak az előkészítésről beszélnek 
és nem a megvalósíthatóságról. Arról kell dönteni, hogy milyen szervezeti formában és ki 
készíti el a pályázatot.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a gyerekesély program 
szervezése országosan is zajlik. Ez a kiírás az EMI kiírásában valósul meg. A programnak 
vannak külső szakértő támogató szervei, mentor támogatói. Ha valaki nem igényli, akkor 
sokat tud megtakarítani. Nem szükséges külső szakértőket felkérni. Ilyen a Máltai 
Szeretetszolgálat, a Nemzeti Rehabilitációs Szociális Hivatal, illetve a Magyar Tudományos 
Akadémia is. A tegnapi nap folyamán a Kelet-Magyarországi Régiónak tartottak pályázat 
előkészítő tájékoztatót a már megjelent változásokról, a várható támogató és kiegészítő 
pályázatokról. Meghívták előadónak, ahol a pályázat előkészítő metódusairól kellett 
összehasonlítást tartama külső szakértők és esetleg a közösségi előkészítési pályázat 
közösségi formáiról. A külsők is azt várják el, hogy saját tervezésben közösségi formában 
készüljön el a pályázat előkészítése, ugyanis külső szakértő által készített pályázat esetén a 
megvalósításban szereplő szakemberek jelentős része kiesik. Nagyon sikeresnek tartották az 
első pályázati ciklust. A pályázati keretet most kibővítették, 31 kistérség lesz benne, vannak 
benne újak is. FH-s részre is lesz pályázati lehetőség, mely a nyáron fog megjelenni és 
decemberig kell benyújtani. 70-100 mFt közötti FH-s rész lesz, ez attól függ, hogy kinek 
mekkora az infrastrukturális ellátottsága, erre konkrét pályázati felhívás nincs. Ezt is 
párhuzamosan lehet benyújtani. Viszont a támogatás elnyerésének egy feltétele van, 
mégpedig érvényes támogatói döntéssel kell rendelkezni. Az első maga a gyerekesély a 
pályázatban. Úgy gondolja, hogy a települési önkormányzatok érdeklődni fognak.
Tájékoztatta a testületet, hogy a Nyugat-Magyarországi Régió felkészítő előadása Sásdon fog 
megtörténni június 21-én. Ennek a rendezvénynek egyik előadója lesz majd. A Nemzeti 
Rehabilitációs Szociális Hivatalból a gyerekesély osztálynak a főosztályvezető asszonya is 
részt vett, államtitkár asszony is részt vett, mint előadó, továbbá a gyerekesély osztályról több 
kolléga is részt vett, akik a pályázatot értékelik, és a felhívást készítik. Bízik abban, hogy ők 
szintén részt vesznek majd a sásdi rendezvényen. Kérték, hogy az ő munkaszervezetük, illetve 
akik jelenleg dolgoznak a pályázaton, mindannyian vegyenek részt ezen a rendezvényen. 
Külső szakértőket a már megnevezetteken kívül nem hívtak meg. A rendezvény keretében a 
pályázatot tételesen végignézik, hol milyen támogatást fognak nyújtani a tervezéshez.
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Ez számukra formális információ, mégis tájékozottak lesznek abban, hogy mit miért tesznek a 
pályázat előkészítése során. Annyit kértek, hogy az első GYEP-es pályázatban szereplők, akik 
sikeres pályázók voltak, ők augusztus 1-re nyújtsák be a pályázatukat. Ez szakmai elvárás. 
Ugyanis szeretnék a hiánypótlásokat lebonyolítani az év folyamán. Az FH-s pályázatok 
kiírása júliusra tolódik majd. Az ő esetükben az infrastrukturális rész jelentősen rendelkezésre 
áll. A települési önkormányzatokkal a formális együttműködési megállapodásuk alapján 
ténylegesen fel kell venni a kapcsolatot. Le kell egyeztetni velük, hogy a tartalékrészekhez mi 
illeszkedik. A szakmailag fontos dolgokat be kell szerezni. Ami fontos dolog, hogy 
támogatják a gyerekjóléti intézményeknek a gépkocsi beszerzését. Az üzemeltetési költségei 
nyilvánvalóan tervezhetők a pályázatban 5 évig, ezt a költségvetésben tervezni kell. A 
szakmai előterjesztésről majd Gábor Gyula fog beszélni.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy Kisvaszaron van egy közösségi ház, amikor 
előkészítés lesz és amennyiben ők készítik, abban az esetben mindenképpen valamilyen 
nyilatkozat szükséges, a kisvaszari önkormányzattól be kell szerezni, mert különben a sásdi 
önkormányzatnál fog maradni az utó 5 évben a fenntartási, üzemeltetési költség.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy a két külsős településnek is nyilatkoznia 
kell (Bikái, Oroszló).

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, az lenne a legegyszerűbb 
megoldás, hiszen a gyerekjóléti központnak kell működtetni a pályázatot, ő lesz a pályázatnak 
a kezdeményezettje. Éppen ezért arra gondolt, hogy azok a munkatársak, akik jelenleg is 
előkészítik, ők a gyerekjóléti központtal munkaszerződésben, megbízási szerződéses 
jogviszonyban állnak, a felelősségük nyomon követhető. A díjazásuk a következőképpen 
alakulna, az összesített díjat akkor kapják meg, ha a pályázat sikeres, valamint az első előleg 
megérkezik a számlára, ebből tudnák kifizetni a díjakat. Az önkormányzatnak előzetesen ez 
semmibe nem fog kerülni. Azok a dolgozók, akik a hivatalnál dolgoznak, számukra a pályázat 
céljutalom kifizetésére ad lehetőséget. Ezt a pályázati felhívás nevesíti, ezt a pályázati 
elszámolás elismeri.

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, tanácsnok úr javaslata az, hogy saját teljesítéssel 
valósítsák meg az előkészítést.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen tett már javaslatot, de 
arról nem született döntés. A javaslatokat bemutatta a testületnek. Úgy gondolta, hogy 
bevonva a szakembereket és a felelősség az elkészítő cégnél marad. Itt 5 mFt lett volna az 
előkészítésre. Velük leülve, egyeztetve természetesen bevonni a szakembereket is.

Urvald Péter kulturális tanácsnok megkérdezte, hogyha külsős a cég, akkor mi a helyzet a 
közbeszerzéssel?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy nem kell, mert nincs egybeszámítási 
kötelezettségük, hiszen annyira sajátos ez a dolog.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, amit polgármester asszony javasolt 
az némileg helytálló.
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Dr. Jusztinger János alpolgármester megkérdezte, ha külsős cég jönne, akkor a jelenleg 
benne lévő szakemberek nem fogják lassítani a munkát?

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy elképzelhető. Ez egy 
speciális pályázat, nem véletlenül tolmácsolta a minisztérium ajánlását. A rendelkezésre álló 2 
hónap alatt elő szakemberek nélkül nem tudnak végezni munkát. Ebben a csapatban 10 fő 
dolgozik. Ha most raknak össze egy csapatot, akkor 2 hónap alatt nem tudnak összeállítani 
egy dokumentum anyagot.

Pál Csaba képviselő megkérdezte Gábor Gyulát, hogy meg tudják oldani ezt a feladatot?

Gábor Gyula előkészítő koordinátor a kérdésre válaszolva elmondta, hogy igen, hiszen az 
elsőben is a maximális 100 pontot érték el.

Pintér Gábor képviselő elmondta, hogy a dokumentumanyagot aktualizálni kell.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a kiadott előterjesztésben 
elég speciális szakterületek vannak. A testület, ha megbízást ad egy szervezet részére, akkor 
mérföldkövenként számon kéri, hogy elkészült-e az anyag. Annak idején az első körben nem 
volt szükség hiánypótlásra. Javasolta, hogy a munkaszerződéseket, megbízási szerződéseket 
úgy kössék meg, hogy mindenképpen december 31-ig szóljon. Ha valaki kilép ebből a 
programból, mert még sem kíván benne dolgozni, akkor megteheti.

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy két ajánlat ár rendelkezésére.

Dr. Jusztinger János alpolgármester az a lényeg, hogy működőképes legyen a dolog. 
Nyilván ez az előkészítőkön múlik és azon is, hogy a polgármester hogyan vállalja ezért a 
felelősséget. Megkérdezte polgármester asszonyt, ha nem az általa javasolandó ajánlatot 
fogadja el a testület, akkor is együttműködő lesz majd?

Rabb Gvőzőné polgármester elmondta, hogy akkor is együttműködő lesz.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy ebben a helyzetben Babodi 
Adrienn a felelős, vele kell majd együttműködni.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy külsős céggel készíttessék el a 
pályázatot.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  nem hozott döntést.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy saját teljesítés keretében a helyi 
szakemberek bevonásával készíttessék el a pályázatot.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?

Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.
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Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással, 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Képviselő-testületének

96/2016, 0/109.) KTH. számú határozata

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete az EFOP-1.4.2-16. kódszámú 
Integrált Térségi Gyermekprogramok című felhívásra a pályázat előkészítését a 
272/2014. (XI.05.) Korm. rendelet 5. melléklete 3.5. pontjában biztosított 
lehetőséggel élve saját teljesítés keretében valósítja meg.

Határidő: azonnal
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Gábor Gyula előkészítő koordinátor a kiadott előterjesztésben leírásra került, hogy kik 
miért lesznek felelősek, hány személyt gondoltak bevonni az előkészítésbe, milyen munkát 
fognak elvégezni.

Dr. Kaidon Béla jegyző a kiadott előterjesztés utolsó oldalán leírtakkal kapcsolatban 
elmondta, hogy ütemezésre kerültek a tanulmányok előkészítései, ahogy haladnak előre 
ebben, a testületnek mikor kellene ezt megvitatnia és részben döntéseket hozni abban, hogy a 
végső változatot be tudják adni. Június 30. lenne az első, mely a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálat által véleményezett Felülvizsgált Gyerekesély stratégia és cselekvési terv 
bemutatása Sásd Város Képviselő-testületének véleményezésére. Amikor elkészül az első 
változat, felülvizsgálják a kistérségi tükröt, akkor a Máltai Szeretetszolgálatnak kell 
véleményeznie, ha ez jó, akkor már a jóváhagyott anyag került a testület elé.
A következő ilyen ütemezés, július 8. ahol a Felülvizsgált Gyerekesély stratégia és cselekvési 
terv módosítása Sásd Város Képviselő-testületének véleménye alapján. Amennyiben a 
testületnek van észrevétele, azt át kell dolgozni és bedolgozni az anyagba és vissza kell hozni 
a testület elé.
A következő ütemezés június 30., ami a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által véleményezett 
aktualizált Kistérségi tükör bemutatása a Sásd Város Képviselő-testületének 
véleményezéséről szól.
A következő ütemezés július 15. lenne, a megvalósíthatósági tanulmány bemutatása Sásd 
Város Képviselő-testületének véleményezésre tevékenységi adatlapokkal.
A következő ütemezés július 19. lenne, a megvalósíthatósági tanulmány módosítása Sásd 
Város Képviselő-testületének véleménye alapján tevékenységi adatlapokkal.
Elmondható, hogy július 19. napjával készen van a pályázat, tehát benyújtható.
A tervezett idő a pályázat benyújtására július 28-29.

Székely Szilárd településfejlesztési tanácsnok elmondta, hogy a kistérségi tükörből tudják 
indítani az egész tervezési folyamatot.

Dr, Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy a pályázati felhívás 38-39. oldalakon leírja az 
elszámolható költségek körét és azt az esetet, amikor saját teljesítésbe végeznek valamilyen 
feladatot. A saját teljesítés az, amikor az önkormányzat nevében valamelyik szervezetéhez 
rendelve ellátatja és megbízza ezzel a feladattal. Az előterjesztésnek nagyon fontos és 
sarkalatos pontja az a szakmai csoport, akik névszerint fel vannak sorolva.
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A saját teljesítésnél figyelemmel kell lenni a 272/2014. (XI.05.) Korm.rendelet 5. sz. 
mellékletére, ez mondja meg, hogy milyen címen milyen költségeket lehet elszámolni és 
kifizetni. A külsősök, akik az önkormányzattal munkaviszonyban vannak, vagy egyéb 
munkaügyi jogviszonyban vannak, de ha nem áll jogviszonyban, akkor abban az esetben 
megbízási szerződéssel alkalmazható és bérköltségként elszámolható. Egyetértett Székely 
Szilárd településfejlesztési tanácsnokkal, mely szerint december 31-ig kapjon bárki 
megbízást, fizetést mindenki akkor kap, ha a pályázat nyert. Ehhez kapcsolódóan meg kell 
nevezni azt a szervezetet, akinek a szakmai felügyelete alatt fogja ez a csapat elvégezni. 
Mivel a szolgálat vezetője is benne van ebben a csapatban, ezért javasolta, hogy a 
Gyermekjóléti Szolgálat és annak vezetőjének szakmai felügyelete alatt lássa el a feladatát ez 
a csapat a saját teljesítés keretében. Ez azt is jelenti, hogy a vezető fogja a megbízásokat 
kiadni a külsős szakembereknek. Az előterjesztésben szerepei még egy pénzügyi sor, mely 
szerint, ami a hivatalra vonatkozik, tehát ami a saját teljesítésre vonatkozik, mivel a saját 
teljesítésre vonatkozó mellékletben szerepel a céljutalom. Az intézményvezetőnél a 
céljutalmat és a feladatot szigorúan meg kell jelölni, a polgármesternek kell erre a 
céljutalomra döntést hozni. Ugyanígy kell majd a hivatalnál is eljárni, de ebben az esetben 
csak a jegyző bízhat meg személyeket. Kérése lenne az írásos előterjesztéshez, mely szerint 8 
mFt, ebből 6 mFt legyen azokra a személyekre, akik felsorolásra kerültek december 31-ig. Ez 
kb. nettó 330 eFt körüli összeg átlagosan december 31-ig bezárólag. Hasonló kalkulációt 
végeztek a hivatalnál is, mely szerint 1.200 eFt szerepel, itt kérte a testületet, hogy ezt az 
összeget emeljék meg 2 mFt-ra. A projektmenedzsmentbe 2 személyt lehet elismerni 
részmunkaidőben. Az egyik a menedzser, a másik pedig a pénzügyi vezető. A probléma az, 
hogy a pénzügyi vezető nem könyvel, tehát szükség van könyvelőre is, amire nem terveztek 
pénzösszeget. Szeretné és kérte a testület támogatását, hogy a leírt összeget 2 mFt-ra emeljék 
fel. Hiszen akik 5 évig fognak könyveim, azoknak kellene céljutalmat adni. Ha nem teszik, 
akkor az önkormányzati költségvetésből kell ezt megoldania.

Urvald Péter kulturális tanácsnok a pályázat beadásához szükség lesz irodai munkára, 
nyomtatás, fénymásolás, stb., ennek is lesz költsége, megkérdezte, hogy a hivatal ezt tudja 
vállalni?

Dr. Kaidon Béla jegyző elmondta, hogy igen.

Urvald Péter kulturális tanácsnok elmondta, hogy szükség lesz majd workshopok 
szervezésére, útiköltségekre, tehát ezeknek is szerepelni kell benne.

Dr. Kaidon Béla jegyző a határozati javaslat az lenne, hogy a testület a kiadott előterjesztést 
fogadja el azzal a módosító indítvánnyal, hogy az összegeket kiegészítve, azzal, hogy a 
szakmai felügyeletet a Gyermekjóléti Szolgálat és annak vezetője lássa el, ennek megfelelően 
ő felel a megvalósításáért, a megbízásokat ő köteles kiadni december 31-ig bezárólag azzal a 
keretösszeggel, amit meghatároztak. Összesen 8 mFt-ot különítsenek el erre a célra. 
Pénzkifizetés csak sikeres pályázat esetén történhet.

Rabb Gvőzőné polgármester javasolta a testületnek, hogy a jegyző által megfogalmazott 
határozati j avaslatot fogadj ák el.

Megkérdezte van-e valakinek más javaslata, kérdése, hozzászólása?
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Miután más javaslat, kérdés, hozzászólás nem hangzott el, kérte a testületet, hogy 
szavazzanak.

Sásd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 igen szavazattal -  tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül -  az alábbi határozatot hozta:

Sásd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Gábor Gyula előkészítő 
koordinátor által az EFOP-1.4.2-16. kódszámú Integrált Térségi
Gyermekprogramok című pályázati felhívásra készített írásos előterjesztését a 
projekt előkészítésére, az abban résztvevő szakemberekkel, feladatok 
ütemezésével jóváhagyólag elfogadja.
A saját teljesítésű projektelőkészítési feladatok elvégzésének felelős szerve a 
Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központ.
A Központ vezetője felel a projekt előkészítéséért, az előterjesztésben 
meghatározott ütemezés szerinti feladatok teljesítéséért. A Központ vezetője 
jogosult és köteles a projektelőkészítésbe bevont helyi szakemberekkel a 
megbízási szerződések megkötése, a megbízási díjak meghatározása, valamint 
a Központ részéről bevont dolgozókra a célfeladat meghatározása. A Központ 
vezetőjének a projektelőkészítésben való részvétele kötelező. A 
projektelőkészítésben résztvevők, közreműködő személyek tevékenységének 
szakmai felügyeletét köteles ellátni. A vezető többletfeladatainak 
meghatározása és a díjazása a polgármester feladatkörébe tartozik.
A projektelőkészítésben közreműködő személyek megbízása december 31. 
napjáig szól azzal a feltétellel, hogy díjazásukra csak sikeres pályázat esetén az 
előleg folyósítását követően kerülhet sor. A többletfeladatok anyagi elismerése 
is utólag a pályázati előlegből fizethető.
A Képviselő-testület a projektelőkészítésre, ezen belül a Központnál 
felhasználható személyi jellegű juttatásokra és ezzel összefüggő valamennyi 
járulékra összesen 6 mFt keretösszeget határoz meg. A Sásdi Közös 
Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek többletfeladatainak díjazására a 
fentiekben meghatározott feltételekkel, összesen 2 mFt keretösszeget határoz 
meg.

Határidő: 2016. június 30., illetve értelemszerűen 
Felelős : Rabb Győzőné polgármester

Mivel több napirendi pont nem volt, Rabb Gvőzoné polgármester minden meghívottnak 
megköszönte a megjelenést, a nyilvános képviselő-testületi ülést bezárta, a képviselő-testület 
zárt ülés keretében folytatta tovább munkáját.

Sásd Város Képviselő-testületének

97/2016, ÍVIQ9.) KTH. számú határozata

Kmfi.


