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Város

Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 11én megtartott, nyílt ülésérıl.
Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Dr. Bertalan Zoltán, Gémes József,
Gonda László, Kalapács Zoltán, Kónya József, Molnár Józsefné, Nógrádi Erika,
Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, Szaniszló József
Igazoltan távol maradt: Pataki Zsuzsanna, Dr. Kurucsai Béla
Távollétét elıre nem jelezte: Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Tímár Zoltán Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıje
Kácsor Péter Vállalkozásfejlesztı Kft. ügyvezetıje
Vári Istvánné Egyesített Egészségügyi és Szociális intézmény intézményvezetıje
Kaszás László Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola igazgatója
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 12 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére Molnár Józsefné és Nógrádi
Erika személyében.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére tett
javaslatot elfogadta.
Kakas Béla polgármester tájékoztatta a jelenlévıket az Ügyrendi és Jogi Bizottság
döntésérıl, mely szerint Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselıtestületének tagjai a törvényi kötelezettségüknek eleget tettek. Képviselıi és
hozzátartozói vagyonnyilatkozataikat megfelelı határidıben leadták, így minden
képviselı gyakorolhatja jogait.
Kakas Béla polgármester az Ügyrendi és Jogi Bizottság tájékoztatóját szavazásra
bocsátotta.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a tájékoztatót megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozta.

9/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Képviselıi és polgármesteri vagyonnyilatkozatok helyzetérıl szóló tájékoztató
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Ügyrendi- és Jogi Bizottság elnöke által a képviselıi és polgármesteri
vagyonnyilatkozatok helyzetérıl szóló tájékoztatót, mely szerint a képviselık
határidıre benyújtották vagyonnyilatkozatukat és ennek alapján gyakorolhatják
képviselıi jogaikat.
Határozatról értesül:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Dr. Kurucsai Béla ÜJB elnöke
4.
Irattár

Kakas Béla polgármester javaslatot tett az ülés napirendjének pontjaira azzal a
módosítással, hogy a Dóci Körjegyzıi Iroda költségvetés napirendi pontja 6.
napirendi pontként kerül tárgyalásra, így a Szegedi Kistérség Közoktatási
Intézménye Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények
2010. évi költségvetésének megtárgyalása és a 2010. évi önkormányzati
hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján, napirendi
pont a 8. napirendi pontként kerül tárgyalásra, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot, a módosító indítvánnyal együtt 12 igen
szavazattal a Képviselı-testület elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

10/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: 2010. február 11-i ülés napirendi pontjai
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II.
12.) Ör. rendelet IV. sz. módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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4./ Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Sándorfalva Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor
Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2010. évi költségvetésének
megtárgyalása és a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Elıadó: Kakas Béla polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS
9. / Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése - Az önkormányzat
2010. évi költségvetésének végrehajtási szabályai
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Nyílt testületi ülés folytatása
10./ A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások
közremőködı szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

alkalmával

11./ Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése”
tárgyában kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt ülés
13./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/5
szerzıdésének meghosszabbítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

sz.

költségalapú

bérlakás

bérleti

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy 3 képviselıtársával együtt indítványt nyújtott be,
és kérte Polgármester urat arra, hogy amennyiben lehetıség van tárgyalja a
Képviselı-testület. Kérdése, hogy mi ezzel a helyzet?
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Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a költségvetés napirendi
pontja keretében kerülhet erre sor, ez nem külön napirendi pont. Költségvetést érintı
tétel, ott kerül tárgyalásra.
Dr. Sümegi Sándor megköszönte a választ.
Szaniszló József elmondta, hogy ı is nyújtott be egy képviselıi indítványt, tér
elnevezése tárgyban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a következı rendes testületi
ülés napirendje lesz, a nemrégiben elfogadott helyi rendelet számos technikai
feladatot ír elı ezzel kapcsolatosan, így csak a következı ülés napirendje lesz.

1. Napirendi pont
Beszámoló a képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette a beszámolót, majd ismertette eseménynaptárát. A Széchenyi ház néven ismert pályázat kapcsán a bíráló bizottság döntött
a kivitelezık vonatkozásában; és az érvényes ajánlatok között pontozásos
rendszerben a Berill Invest Befektetési és Építési Kft. nyerte el 64.893.714,- Ft nettó
ajánlattal. A szerzıdéskötés 15 nap után válik esedékessé. Bejelentette, hogy két
olyan pályázat van folyamatban, amely egy három éves munka eredményeképpen
beteljesíti a pályázati folyamatokat. Ez a „Szociális szolgáltatások fejlesztése”
(DAOP-2008-4.1.3./C.D.) tárgyú pályázat, ezen belül az Öregek Napközi Otthona és
Bölcsıde fejlesztése. Egy függıben lévı pályázat is van, s ez a „Sándorfalva
Nádastó Szabadidıpark megközelíthetıségét javító külterületi útfejlesztés” tárgyú
pályázat. A Bölcsıde fejlesztése kapcsán az épület olyan szárnyához nyertek pénzt,
amely segít két újabb bölcsıdés gyermek-csoport elhelyezésében. Egyre több szülı
szeretne korábban elhelyezkedni, mert a támogatások csökkentésével megélhetési
problémáik merülhetnek fel. Ma a régi épület felújítását tárgyalják.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

11/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy:

Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.)
Ör. rendelet IV. sz. módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja ismertette határozati javaslatukat.
A felmerülı kérdésekre adott válaszok után a bizottság javasolja elfogadni a
rendelet-tervezetet.
Kakas Béla polgármester a kérdésekre válaszolva elmondta, hogy a Sándorfalva
Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola normatív támogatása létszám függı. Más a
létszámhoz kapcsolódó, és más a mővész tanárok munkabére. Minél magasabb a
csoportos oktatási létszám, minél kevesebb tanárra van szükség sok gyermek
foglalkoztatásához, annál jobb lesz az egyensúlya az iskolának. Az iskola akkor fogja
elérni a rentábilis mőködését, ha nagy létszámú csoportos mővészetoktatás lesz. Az
arányok megborultak, s ez okozza ezt a jelenséget.
Kónya József kérdése, hogy mi okozta a visszalépést Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft-nél. İ birtokában van annak az
információnak, hogy mi okozta, de kérte, hogy ezt ossza meg a Képviselı-testülettel.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy gépvásárlás volt a tavalyi évre
betervezve, de nem történt meg. Ez 2010. évre realizálódik.
Kónya József a Nádastó beruházása kapcsán nem a pályázat útján nyert
támogatásra, hanem az önerıre kérdezett rá.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy jelen pillanatban patt helyzet van. Az
önerı egy csomagban van benne, ez a költségvetés egyéb dologi hatásában nem
játszik szerepet. Akkor viszont van hatása, ha egy uniós pályázati beruházásban, pl.
a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. alvállalkozóként részt tud
venni, és bevételt tud generálni, akkor az ı támogatási igénye kevesebb lesz.
Visszaható hatása van egy ilyen beruházásnak.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Kónya József megemlítette, hogy az Ügyrendi és Jogi Bizottság ülésén ezek a
kérdések amiatt kerültek megfogalmazásra, hogy ha megnézik a 2009. évi
költségvetésnek a bevételi és kiadási összegeinek alakulását, látható, hogy
24.190.000,- forint mínusszal zárul az elmúlt év gazdasági év. 2009. februárjában a
költségvetés tárgyalásakor igyekeztek a koncepciónak megfelelıen, hogy olyan
költségvetés kerüljön a Képviselı-testület elé megtárgyalásra, amely legalább
nullszaldós költségvetést eredményez. Ez a bizonyos 24,2 millió forint, amely a 2009.
év szaldója, biztos benne, hogy eredményezte azt, hogy a 2010. évi költségvetésnél
látszik majd az eredmény a bevételi és kiadási fıösszegeket illetıen.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Képviselıtestületének
3/2010. (II.11.) Ör. sz. rendelete
az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl
szóló 4/2009. (II.12.) Ör. sz. rendeletének
IV. sz. módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a
testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és ismertette a bizottság
jegyzıkönyvébıl szó szerint a bizottsági véleményeket. A bizottsági szavazás
alapján ezt a formát nem támogatta a bizottság.
Kakas Béla polgármester komolytalannak tartotta a felvetést, átadta a szót Dr.
Kovács Beáta jegyzı asszonynak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı véleménye szerint, két teljesen különbözı dologról van
szó. A rendelet-tervezet arról szól, hogy a baba születésekor a szülık számára az
önkormányzat költségvetése okán, ha csak gesztusértékkel is, de szeretnék
megköszönni, hogy Sándorfalván születnek gyerekek. A bizottság felvetése egy
családtervezési, tanácsadói hálózat létrehozása, amit konkretizálni kellene, hiszen a
családsegítı szolgálat mőködik. Ha másról van szó, akkor pedig egy
családtervezésben való segítségnyújtás okán pl. az Európai Szociális Alapnak
vannak olyan uniós forrásai, amelyekre lehet pályázni. Hangsúlyozta, hogy két
különbözı dologról van. Másról szól az elıterjesztés, mint amit az Egészségügyi és
Szociális Bizottság tárgyalt. Egyik nem zárja ki értelemszerően a másikat, s nem is
befolyásolja. Figyelemreméltó az ötlet, erre lehet forrást találni. Egy újabb
szolgáltatás bevezetése nem a 2010-es önkormányzati költségvetés mőködési
forrásában kell, hogy megvalósuljon, meg kell keresni erre a megfelelı külsı forrást.
Dr. Bertalan Zoltán azért olvasta fel szó szerint a jegyzıkönyv erre vonatkozó
részét, mert két szakember is ül a bizottságban, így ık máshogy látják a
perspektívát. Ez nem azt jelenti, hogy majd a szavazásnál nemmel szavaz. Sokkal
nagyobb jelentısége lenne egy családtervezési tanácsadásnak, amennyiben
Sándorfalván a demográfiai javulást kívánják elérni. Ehhez szükség van egy
egészségügyi háttérre. Gondolkodás, felelısség nélküli 14 év alatti terhességek
elıfordulása miatt gondoltak erre. Nem szeretné, ha félreértés lenne, a tartalma az
támogatható.
Kónya József az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja elmondta, hogy a rendelettervezetet elfogadásra javasolták azzal, hogy a 4 §-ba kerüljön bele, hogy melyik
bizottság jogosult elbírálni az igényt. Ez a Képviselı-testület költségvetésében egy
újabb önként vállalt feladat, melyet a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban
rögzíteni kell, s késıbb majd a polgármester vagy az Egészségügyi és Szociális
Bizottság hatáskörébe kerülhet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elfogadta Kónya József képviselı úr, valamint az
Egészségügyi és Szociális Bizottság kiegészítı javaslatát, tekintettel arra, hogy a
jogosultság feltételei egyértelmőek. A kérelem, illetve a hozzá tartozó mellékletek
beadásával adható a támogatás. Célszerőnek tartaná, s javaslatot is tesz arra
vonatkozóan, hogy a kérelem tárgyában átruházott hatáskörben a polgármester
döntsön.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztést elfogadásra javasolta, de javaslatot tettek arra,
hogy a rendelet-tervezetben meghatározott összeg természetbeni juttatásként
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kerüljön megállapításra az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
közremőködésével.
Kakas Béla polgármester kérdése volt, hogy a természetbeni juttatás mit tartalmaz.
Nógrádi Erika elmondta, hogy tudomása szerint az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény védınıi tisztában vannak azzal, hogy melyik családnak mire van
szüksége. İk látogatják a családot a terhesség ideje alatt.
Kakas Béla polgármester véleménye szerint sértı lehet a családra nézve, hiszen
mindenki maga tudja, mire van szüksége babájuk születésekor.
Dr. Sümegi Sándor szerint szó sincs megalázó szituációról. Az élet szól arról, hogy
a pénzbeli szociális juttatások jelentıs része nem a célt szolgálja. Az összeg
felhasználása a családdal együttgondolkodva történne. Mivel a védınıknek kötelezı
látogatása van a családoknál, akkor meg is megbeszélhetik, hogy mire van szükség,
és együtt megvásárolhatják. Ha a szülı és a védını úgy ítéli meg, hogy a
születendı gyermeknek mindene megvan, akkor lehet egy pénzbeli juttatásról szó.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy akkor ezek szerint nem játékgépbe kerül
ez a pénz.
Kónya József úgy tudja, hogy ez tárgyjutalomnak minısül, s ilyen jellegő
adománynál plusz költséget kell fizetni. Meg kellene nézni, hogy mi ennek a vonzata,
mi az a költség, ami az önkormányzatnak felmerül, s utána adózni kell.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez csak egy része annak, hogy a
Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság felvetése mennyiben változtatná
meg az egész konstrukciót. Felhívta a Képviselı-testület figyelmét arra, hogy
rendelet-tervezet van elıttük, s ezt elfogadni csak konkrét szövegszerőségében
lehet. Jelen esetben nem elégséges a vissza nem térítendı önkormányzati
támogatást átírni természetbeni juttatásra. A természetbeni juttatás feltételeit, módját,
hatásköreit, illetékességeket kell a rendeletben szövegszerőségében is
megfogalmazni, azon túl, hogy Kónya József képviselı úrnak igazat adott. 2010.
január 1-jétıl meglehetısen komoly adó vonzata van. A Mővelıdési, Oktatási,
Ifjúsági és Sport Bizottság elnök asszonyát kérdezi, hogy mindezek után fenntartja-e
javaslatát? Ha nem érkezik még módosító indítvány, akkor javasolnia kell, hogy
Kakas Béla polgármester úr vegye le napirendi pontról, hiszen így nem lehet
módosító indítványként egy rendelet-tervezetet elfogadni.
Nógrádi Erika válaszában elmondta, hogy ez a Mővelıdési-, Oktatási-, Ifjúsági- és
Sport Bizottság javaslata.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják.
Dr. Kovács Beáta jegyzı egy szövegszerő módosítási indítványban fogalmazza
meg a hatáskör- és illetékességet, melyet az Ügyrendi és Jogi Bizottság felvetése
okán vizsgáltak. A rendelet-tervezet 4. § kiegészül egy (4) bekezdéssel,
szövegszerően pedig a „tárgyban beadott kérelem elbírálásáról átruházott
hatáskörben a polgármester jogosult dönteni”.
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Kónya József kérdése, hogy volna–e mód és lehetıség arra, hogy ez a felhasználás
igazolásra kerüljön.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy elıkészítés után a rendeletet bármikor
tudja módosítani a Képviselı-testület.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottság által tett módosító javaslatáról miért nem lehet a Képviselı-testület
véleményét megkérdezni? Úgy értelmezte, hogy Dr. Kovács Beáta jegyzı asszony
csak az Ügyrendi és Jogi Bizottság javaslatát fogalmazta bele a módosító
indítványba
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismételten elmondta, hogy egy rendelet-tervezetet tartanak
a képviselık a kezükben. A rendelet-tervezet szövegszerőségében is meg kell
egyezzen, jelen esetben a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság által
megfogalmazott természetbeni juttatással. Ez esetben nem elegendı a 2. §. (1)
bekezdésében átírni az egyszeri vissza nem térítendı önkormányzati támogatást
természetbeni juttatásra, hiszen az a rendelet-tervezet valamennyi pontjában
visszaköszön. Elnézést kért, de úgy vélte, hogy sem az idı, sem a hely nem
alkalmas arra, hogy a Képviselı-testület elkezdje átfogalmazni a rendelettervezetként. Technikai problémát vet fel.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy nincs akadálya, hogy bármikor
módosítsanak egy rendeletet.
Dr. Bertalan Zoltán technikai jellegő kérdésként fogalmazta meg, hogy miért kell
szavazzanak most, ha a legközelebbi testületi ülésen a módosított indítványról
szavaznak?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy most egy rendelet-tervezet elfogadásáról
vagy nem elfogadásától van szó, s nem egy indítványról.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet az Ügyrendi- és
Jogi Bizottság módosító javaslatával együtt.
A Képviselı-testület 7 nem, 5 igen szavazattal a rendelet-tervezetet nem fogadta el.

4. Napirendi pont
Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta, s két kérdés merült fel; az egyik a
jogi tevékenység, melyre már válasz kaptak, a másik, hogy egy 500 ezer forint értékő
alvállalkozói megbízás szerepel a költségvetésben. Erre azt a választ kapta Kácsor
Péter ügyvezetı úrtól, hogy ez egy tervezett költség, ami egy szakmai
tevékenységgel kapcsolatban szokott felmerülni. Mindezek ismeretében elfogadásra
javasolják a határozati javaslatot.
Szaniszló József a Felügyelı Bizottság elnöke elmondta, hogy 2010. február 14-én
a Felügyelı Bizottság tárgyalta a költségvetést és a kérdésekre adott válaszok
ismeretében elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester ismertette a beruházásokat. 1.555.591.840,- forintos
összköltségő projekt rendszer, amit a Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı
Nonprofit Kft. menedzsel. Ez értékben Sándorfalva város vagyonát gyarapítja.
Összbekerülési, s nem forgalmi értékben lesz magasabb a vagyoneleme. A könyvi
vagyonkimutatások szerint 1.800.000.000,- Ft Sándorfalva jelenlegi vagyona, ami azt
jelenti, hogy 3 év alatt megduplázták az önkormányzati vagyont.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy ez a felsorolás nem tartalmazza „A sándorfalvi
volt bányatavak turisztikai célú hasznosítása: „Orchideás tavak” Szabadidıpark
létrehozása” tárgyú projektet? Nem szerepel a felsorolásban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nincs benne a táblázatban, de azzal együtt
200 millió forinttal emelkedik az összérték.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

12/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010.
évi költségvetése
Határozat
1. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
költségvetését az Önkormányzattól kapott 10.000.000,- Ft támogatással
jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidı: azonnal
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Felelıs: Kácsor Péter ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
5. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.
6. Irattár.

5. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésében
elmondta, ahhoz, hogy városias minısége legyen Sándorfalvának, magasabb
minıségő munkára van szükség, egy komoly eszközállományt, humán infrastruktúrát
kell létrehozni. Ez egy fejlıdı folyamat. A közhasznú és vállalkozói tevékenysége a
költségvetéstıl különválik.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a bizottság azt javasolja, hogy az önkormányzattól
kért 49.702.724,- Ft támogatási összegét az elızı évben fel nem használt
5.200.000,- Ft-tal csökkentsék, a felhalmozási célú támogatás összege a
költségvetésben 13.720.000,- Ft-ban kerüljön megállapításra.
Szaniszló József a Felügyelı Bizottság elnöke ismertette a Felügyelı Bizottság
határozatát, mely szerint az egyéb kérdésekre adott válaszokkal elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Dr. Sümegi Sándor arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy a 7-es pontban
szereplı, a személyszállításra szolgáló autóbusz bérbeadása esetén milyen
kilométer díjakkal kalkulál a cég.
Tímár Zoltán válaszában elmondta, hogy 140,- Ft/km díjat számolt. Ez az összeg az
iskolára és egyesületekre vonatkozik, a piaci árak ennél jelentısen magasabbak, de
ennél magasabb áron szeretnék mőködtetni. Az iskolának önköltségi áron biztosítják.
Dr. Sümegi Sándor megjegyezte, hogy üzemanyagra 250 ezer Ft-ot tervezett a
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Egy átlagos fogyasztást is
számolva, kb. 8000 km-re elegendı az üzemanyagköltség. Amennyiben ezzel az
árral számolnak, akkor a tervezett árbevételnek magasabbnak kellene lennie.
Továbbá kérdezi, hogy mivel több, mint 1 millió forint üzemanyag elszámolást lát a
tervezetben, milyen autókra vonatkozik. Az ügyvezetı úr válaszát felsorolás szintjén
kéri.
14

Tímár Zoltán felsorolta az autók típusait, melyek a következık; négy traktor, egy
Ferrari típusú traktor, egy TZ-4k típusú főnyíró traktor, egy Fiat Ducato típusú platós
autó, egy Opel Vivaro típusú személygépkocsi, illetve a tavaly megvásárolt vízmőves
autó. Ez a fı állományuk, továbbá van egy 32 éves elavult orosz gyártmányú gréder.
Ez a géppark. Ezen kívül rendelkeznek 12 db főkaszával, melyet a parlagfő
mentesítéskor használnak, illetve rendelkeznek még két nagy teljesítményő Honda
szivattyúval, három motoros főrésszel.
Dr. Sümegi Sándor megjegyezte, hogy így már érthetı ez a fogyasztás. Tudomása
szerint a pályázatokból származik majd bevétele, amit reménykedve vár. A
tervezetben 2 nagy tétel szerepel, az egyik a parképítı tevékenység, melybıl a
legtöbb bevétel származik. Kérdezi, hogy ez csak a Bányatónál realizálódik vagy a
teljes parképítı tevékenységre vonatkozik?
Tímár Zoltán válaszában elmondta, hogy egyik eleme a Bányató, de más is tervezve
van. Vonatkozik építıipari tevékenységekre is. Ez több alvállalkozói tevékenységbıl
adódik, de a Bányató mindkettıt tartalmazza. Elızetes tárgyalásokat folytatott, s
mindkét tevékenység esetén alvállalkozói árbevétel van betervezve.
Dr. Sümegi Sándor kérdése azért merült fel, mert egy korábbi beszélgetéskor a
Bányató beruházása kapcsán hasonló összeg merült fel.
Tímár Zoltán hozzátette, hogy ez 80%-osan a Bányató. Ha kívánja, pontosan
kiszámolja.
Kakas Béla polgármester véleménye, hogy ahol lehet, ott a Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. alvállalkozóként jusson szerephez, akár
bontási munkákban, akár parképítésben. Örülne, ha ezt a tervezetet át tudnák írni fél
év múlva.
Kónya József elmondta, hogy a sportfeladatoknál van egy összegbeli elírás.
Felvetette, hogy a tervezett árbevételek között az átvett önkormányzati bérlakások
bérleti díjainak kezelésénél olyan dolgok vannak feltüntetve, hogy a lakásépítési
alapra a bérleti díj teljes összege vissza lesz forgatva. Korábban kérdezte, hogy ki
kezeli ezt a számlát, s azt a választ kapta, hogy Sándorfalva Városüzemeltetési
Nonprofit Kft. külön számlán tartja ezeket az összegeket. A Polgármesteri Hivatal
gazdasági irodájával egyeztetve, a nyilvános felhasználásáról a Képviselı-testület
lesz jogosult dönteni. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülésén
elhangzottak alapján szükségesnek tartotta a 49 millió forint módosítását. Ez
befolyásolni fogja a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási oldalát. A városi vízmő
üzemeltetése kapcsán felhívta a figyelmet a VIII. tételre, miszerint az elmúlt
esztendıben, az áttétel idıszakában volt egy olyan tétel, amely a veszteséget
tartalmazta. Törekedni fognak arra, hogy ezt a közel 21%-os vízveszteséget
csökkentsék. A Bányatóhoz ki lett vezetve a vezetékes víz, ugyanakkor most is ennyi
értékesítés szerepel. A többlet vízfogyasztás nem jelentkezik. Felhívta a figyelmet,
hogy ennél a költséghelynél nagy odafigyeléssel végezzék az ehhez szükséges
javítási munkákat, hogy az eredmény pozitív irányba mozduljon el. A Sándorfalva
Városüzemeltetési Nonprofit Kft., illetve a Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı
Nonprofit Kft-vel kapcsolatban hangot adva véleményének, miszerint pozitívan kell
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értékelni, hogy az 51 és 50 millió támogatással indult cégek költségvetése az indulást
követı években lecsökkent.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és településfejlesztési
Bizottság által javasolt módosított határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

13/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi költségvetése
Határozat
1. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi
költségvetését az Önkormányzattól kapott 44. 502. 727,- Ft mőködési, valamint
13. 720. 000,- Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget
az Önkormányzat 2010. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft..
2. Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
5. Irattár.

6. Napirendi pont
Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja elmondta, hogy az elıterjesztést
elfogadták.
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Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a
testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

14/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Körjegyzıségi iroda fenntartásának 2010. évi költségvetése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Körjegyzıségi Iroda 2010. évi személyi
juttatásokra és dologi kiadásokra vonatkozó költségvetését 11.651 eFt kiadással és
ugyanannyi összegő támogatásértékő bevétellel jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1. Sándorfalva Város polgármestere
2. Dóc Község polgármestere
3. Körjegyzı
4. Sándorfalva Város Gazdálkodási irodavezetıje
5. Dóc Község gazdálkodási ügyintézıje
6. Irattár

7. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepciója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
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Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint elfogadásra javasolják.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

15/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat vagyongazdálkodási koncepciója
Határozat
A Képviselı-testület jóváhagyja jelen elıterjesztés mellékletét képezı Sándorfalva
Város Önkormányzat Vagyongazdálkodási Koncepcióját, egyúttal felkéri a
Polgármestert, hogy a koncepcióban 2010. évre tervezett vagyongazdálkodási
feladatokat hajtsa végre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Sándorfalva Városüzemeltetési Kft.
4.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) Érintett
7.) Irattár.

8. Napirendi pont
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor
Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2010. évi költségvetésének
megtárgyalása és a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester tisztelettel köszöntötte a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása Közoktatási Intézménye fıigazgatóját Dr. Gera Tibor urat és Ratkai Imre
urat a munkaszervezet vezetıjét.
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésében
elmondta, hogy az elızetes koncepciót úgy állítja össze az intézmény, hogy az adott
iskola vezetése összeállítja azokat a rendszereket, amibıl a Szegedi Kistérség
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Többcélú Társulása kidolgozza a költségvetési koncepcióját. Ennek a költségvetési
koncepciónak a 2010. évi mőködése átadott pénzeszköz vonatkozásában
177.950.000,- Ft volt. A tavalyi 153 millió forinthoz képest húszon millióval nagyobb
önkormányzati feladatvállalást jelentett volna. Megtárgyalták a vezetıséggel és a
munkaszervezet vezetıjével, hogy hogyan tudnak olyan csökkentési koncepcióval
közelebb kerülni az optimális megoldáshoz, ami mindkét oldalról elfogadható. Ne
csökkenjen a színvonal, s megpróbálják jó szervezéssel csökkenteni. Ismertette az
egyeztetı tárgyalás eredményét;
Csökkentették a túlmunkát 5.080.000,- Ft-tal. A dologi kiadásoknál 3.750.000,- Ft-tal,
a gépek javítása, ingatlanok karbantartása kapcsán 4.783.000,- Ft-tal tudták
csökkenteni. Összesen 16.216.000,- Ft-os csökkentést tudtak elérni. Fontos elem a
költségvetésben a dolgozók, a közalkalmazottak étkezési hozzájárulása. Emlékezete
szerint tavaly is Sándorfalva és Szatymaz volt a „legbıkezőbb” ebbıl a szempontból.
Most is megtartják a bruttó 10.000,- Ft értékő étkezési hozzájárulást, a 8.000,- Ft-ot,
s a hozzá járuló adókat. A csökkentések következtében nem a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye látja el a gépek karbantartását, a
javítási feladatokat, hanem a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és
Szolgáltató Nonprofit Kft. Megkezdıdtek az építkezési munkálatok is.
Ez a 16.216.000,- Ft a végösszeg. A 2010. évi csökkentésekkel, módosításokkal
korrigált kiadási-bevételi fıösszegét 349.152.000,- Ft-ban, a közös költséget pedig
161.734.000,- Ft-ban fogadja el.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 2010. február 5-én érkezett Nógrádi Erika
igazgató és Gémes Józsefné igazgatóhelyettes aláírásával egy megkeresés, melyet
ismertetett. A munkaszervezet vezetıjének a levél tartalma ismertetésre került. A
levélben szó esett arról, hogy az iskolánál 1 fı rendszergazda állandó jelenléte lenne
szükséges, mert ez jelenleg nem biztosított.
Ratkai Imre megjegyezte, hogy Sándorfalván és Szatymazon adnak csak étkezési
hozzájárulást, s egyik intézményben sincs fıállású rendszergazda. Ennek
vizsgálatára ısszel lehet visszatérni, amikor a beruházás befejezıdik, amikor már
látják, hogy a feladatok nagyságrendje hogyan változik.
Nógárdi Erika szintén a következı tanévtıl gondolt arra, ha van mód és lehetıség, s
ez a Képviselı-testületre tartozik, mivel az önkormányzati hozzájárulások összegérıl
beszélnek. Valóban másutt nincs rendszergazda, azt is tudják, hogy a Pallavicini
Iskola rendelkezik a legnagyobb gépparkkal. A beadványban nem szerepelt, de a
gyerekek osztott csoportban tanulnak informatikát, a nevelık komolyan veszik az
oktatását, sıt ECDL vizsgára is jelentkezhetnek már 8. osztályban. Az étkezési díjak
befizetése is számítógépes rendszerrel mőködik. Ha a rendszer meghibásodik, a
szülıknek órákat kellene sorban állni. Véleménye szerint mindennapos odafigyelést
igényel. Van ugyan egy megbízási szerzıdésük informatikai feladatokra, de akivel
kötötték, nem jelenti azt, hogy az a hét minden napján ott tartózkodik.
Dr. Kovács Beáta jegyzı véleménye szerint a hozzászólást a Mővelıdési-, Oktatási, Ifjúsági- és Sport Bizottság határozatával együtt kellene értelmezni. A Mővelıdési-,
Oktatási-, Ifjúsági- és Sport Bizottság a költséghatékonyság okán is gondolja a
rendszergazda státuszt, a túlórák kiváltása reményében.
19

Kakas Béla polgármester meghallgatva az intézményvezetıt, többet nem tud
hozzátenni, de véleménye szerint a szakmai utat betartva a fıigazgató úrnak kell ezt
a sorrendet megítélnie.
Nógrádi Erika ismeri a saját munkaköri leírását, s ı a felelıse, hogy sándorfalvi
iskolában mőködjön az informatikai rendszer.
Sebestyén András a Pénzügyi és Települési Bizottság elnöke ismertette a bizottság
döntését, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolják. Elmondta, hogy
birtokában voltak az egyeztetı jegyzıkönyvnek. Az étkezési jegyekre vonatkozóan is
elfogadták a javaslatot. Mindezt úgy biztosítják, hogy 26.413.000,- Ft. normatíva
csökkenés volt. Ezzel együtt 161.734.000,- Ft. mőködésre átadott pénzösszeggel
javasolja elfogadni ezt a költségvetést.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen a rendelet-tervezetet elfogadásra
javasolta. Az egyeztetések után okafogyottá vált pl. az étkezési utalvány, ahol is ık
azt javasolták, hogy 5.000,- Ft értékben biztosítson támogatást, illetve szerepelt a
rendszergazda státusza is. Fontos szerepet tulajdonítottak annak, hogy a 20102011-es tanévben a leendı 1. osztályosoknál optimális létszámokat alakítsanak ki.
Elıfeltétele a 2010. április 20-21-i beiratkozás, melyet meg kell várni, s csak utána
lehet dönteni a leendı elsısök számáról.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság
határozata a pedagógusok cafetériájáról szólt, azonban a közalkalmazottak
vonatkozásában nem értelmezhetı a cafeteria rendszer. A közalkalmazottak
vonatkozásában értelemszerően az a fajta támogatás értelmezhetı, amely a meleg
étkezési jegyek biztosítását generálja. A Mővelıdési-, Oktatási-, Ifjúsági- és Sport
Bizottság a pedagógusok részére az elhangzott 5.000,- Ft értékben javasolja a
meleg étkezési utalványt. Hangsúlyozta, hogy az egyeztetés során arra ügyeltek és
megállapodtak abban, hogy nemcsak a pedagógusoknak, hanem a teljes
közalkalmazotti állománynak tudják biztosítani a bruttó 10.000,- Ft étkezési
hozzájárulást, amelyben értelemszerően 25%-os adótartalom van.
Nógrádi Erika elmondta, hogy nemcsak a pedagógusokra gondolt.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az elıbb elhangzott megjegyzés az az elnök
asszonyé, ı pedig a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság javaslatát
ismertette. Az pedig a pedagógusok cafeteriájáról van szó.
Kónya József kérdése volt, hogy látnak-e módot arra, hogy ez a hozzájárulás
idıközben „karcsúsodjon”.
Ratkai Imre válaszában elmondta, hogy 2010. július 15-e az iskola átadási
határideje, s behozhatják a csúszást a mostani idıjárásra való tekintettel. Az átadás
után újra kell gondolni a költségeket, és akkor tudják áttekinteni. A létszámokat is
érdemes lesz átgondolni, mivel modern osztályokban tanulnak majd. Az áprilisi
beiratkozás után javaslattal fognak élni. Valamennyi megtakarítás lehetséges, de
létszám csökkenéssel is jár, viszont a felmentési idıt ki kell fizetni. Elképzelhetı
benne megtakarítás.
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Vincze László országgyőlési képviselı elmondta, hogy 23 millió forintot húzott ki a
magyar Kormány Sándorfalva költségvetésébıl és még spórolásról beszélnek. Itt
arról van szó, hogy az önkormányzat szeretne kevesebbet hozzátenni. Szomorú,
hogy az iskolát üzemeltetı, a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása elnöke és
Képviselı-társai mindezt megszavazták zokszó nélkül. 2010. április 11-e után bízik,
abban, hogy a vidék közoktatása jó irányt vesz.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

16/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini
Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2010. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2010. évi önkormányzati hozzájárulás
összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete a - Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása keretében mőködtetett – Pallavicini Sándor Általános Iskola
és Pipacs Óvoda 2010. évi mőködését 161.734 e Ft. átadott pénzeszköz
juttatásával biztosítja. Az összeget havi részletekben kell az SZKTT
rendelkezésére bocsátani akként, hogy a 2010. januárjára esı részlet ( 2009.
évi havi összegnek megfelelı) 12.760 e.Ft., 2010. februárra esı rész a januári
kiegészítéssel növelten 14.194 e Ft. míg a 2010. március 01. – 2010. december
31.-ig terjedı idıszakra 13.478 e Ft. összeget kell havonta az SZKTT részére
átutalással teljesíteni a tárgyhó 28. napjáig.
2.) A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az 1.) pont szerinti összeget
Sándorfalva Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésébe tervezze be.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Ratkai Imre Szegedi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének
vezetıje
Szeged
5. Irattár

Kakas Béla polgármester megköszönte a meghívott vendégek hozzászólásait.
A Képviselı-testület közmeghallgatással folytatta munkáját.
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18 óra 55 perckor a nyílt Képviselı-testületi ülés folytatódott.

10. Napirendi pont
A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások alkalmával közremőködı
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Dr. Török Éva aljegyzı ismertette az elıterjesztést. Változás ez elızı
választásokhoz képest, hogy egy választókerületben lehet csak igazolással szavazni.
Minden településen ki kell jelölni egy választókört, amely során az igazolással történı
szavazás bonyolódik. Ez Sándorfalva vonatkozásában az 1. sz. választókörzet, a
Dózsa Gy. u. 2. sz. alatt. 7 tagból áll ez a szavazatszámláló bizottság.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a szavazatköröket, s a szavazatszámláló
bizottsági tagokat.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József az Ügyrendi és Jogi Bizottság tagja elmondta, hogy a bizottság az
elıterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

17/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások alkalmával
közremőködı szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény alapján az
1. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:

Gondozási központ Dózsa Gy. u. 2.
Csúri Istvánné
Szél Istvánné
Kiss Sándorné
Ujvári-Nagypál Ilona
Busáné Balázs Rita
Csillag Istvánné
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Munkácsy u. 9/A
Széchenyi u. 17.
Sövényházi u. 97.
Póling u. 1.
Kis krt. 15.
Arató u. 6.

Királyné Magyar Éva
2. sz. szavazókör: Hámán Kató Ált. Isk. Alkotmány krt. 15-17.
Tagok:
Kónya Antalné
Károlyné Herczeg Judit
Körmendi Andrásné
Póttagok:
Tóth Istvánné
Csókási Csaba
3. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:
4. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:
5. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:
6. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:
7. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:

8. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttagok:

9. sz. szavazókör:
Tagok:

Póttag:

Sövényházi u. 115.
Dózsa Gy. u. 34/a.
Kossuth u. 28.
Alkotmány krt. 4
Munkácsy u. 11/A
Tolbuhin u. 23.

Hámán Kató Ált. Isk. Alkotmány krt. 15-17.
Judik Józsefné
Krekuska Mihályné
Lakatos Károlyné
Hódi Gabriella
Kovács Istvánné

Munkácsy u. 1.
Brassói u. 17/a.
Kolozsvári u. 21.
Petıfi u. 10/B
Temesvári u. 39.

Mővelıdési Ház, Ady E. u. 7.
Kissné Király Mária
Rovóné Tóth Tímea
Hegedős Csaba Imréné
Sári Tímea
Ács Zoltánné

Felszabadulás u. 20.
Árpád u. 34.
Petıfi u. 21.
Kassai u. 64.
Rigó u. 29.

Alvégi iskola, Kölcsey u. 45.
Sári Györgyné
Juhász Mihályné
Triesz Mihályné
Szélné Gállik Ágnes
Pataki Sándorné

Kassai u. 64.
Sport u. 31.
Petıfi u. 85.
Alkotmány krt. 25.
Szabadság tér 7.

Alvégi óvoda, Rákóczi u. 2.
Tóthné Hegedős Margit
dr. Sziveriné Horváth Julianna
Süli Piroska
Ráczné Rauk Erika
Miklós Jánosné

Rigó u. 7.
Temesvári u. 56.
Petıfi u. 66.
Bod Á. u. 37.
Rigó u. 11.

IV.sz. óvoda Kis krt. 1.
Patakiné Csíkos Mária
Geleta Ferencné
Bürgés Józsefné
Ördögh Éva
Körmendi Istvánné

Aradi u. 14.
Endresz u. 7
Petıfi u. 43.
Gyöngyvirág u. 7.
Dózsa Gy. u. 53/a.

IV.sz. óvoda Kis krt. 1.
Jóljárt Lászlóné
Kanász N. Gáborné
Kothencz Józsefné
Vízvári Jenıné

Munkácsy u. 16.
Árpád u. 15/a.
Munkácsy u. 21/a.
Tolbuhin u. 41/a.

Jónás Ildikó

Tolbuchin u. 44.

Kastélyépület, Kéri d. 25.
Takács József
Tóth István
Kiss Lászlóné
Túri Mária

Iskola u. 25/a.
Aradi u. 13/a.
Kéri d. 16.
Kéri d. 27.
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A határozatról értesítést kap:
1.) A szavazatszámláló bizottság tagjai
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4.) Irattár

11. Napirendi pont
Sándorfalva Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Szociális Kerekasztal 2010. február 2-án
megtartott ülésén az elıterjesztést megtárgyalta, valamint a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat is elfogadásra javasolta.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke tájékoztatta a
testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint azt elfogadásra javasolják.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

18/2010. (II. 11. ) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi Közfoglalkoztatási terve
Határozat
1. Képviselı-testület a határozati mellékletét képezı Sándorfalva
Önkormányzat 2010. évi közfoglalkoztatási tervét jóváhagyja.

Város

2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy a 2010. évre elfogadott
tervet 5 napon belül a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatóságának, valamint a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi
Kirendeltségének küldje meg.
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Határidı: 2010. február 15.
Felelıs:
Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit Kft ügyvezetıje
5. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága (Szeged, Széchenyi tér 9.)
6. Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szegedi Kirendeltsége
(Szeged, Bocskai u. 12-14.)
7. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
8. Hegedős Istvánné szociálpolitikai ügyintézı
9. irattár

12. Napirendi pont
1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék infrastrukturális fejlesztése”
tárgyában kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolja a határozati
javaslatot.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolják.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
A Képviselı-testület 12 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

19/2010. (II. 11.) Kt.
Tárgy: 1/2010. (I. 19.) ÖM rendelet alapján a „Bölcsıdék infrastrukturális
fejlesztése” tárgyában kiírt pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a 2.347.416,- Ft önrészt a 2010. évi költségvetésben biztosítja a
Fejlesztési Tartalék terhére.
2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az
megfogalmazottakat a költségvetési rendeleten vezesse át.

elızıekben

3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı

Határozatról értesítés kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı
4. Vári Istvánné
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıje
5. Irattár

Kakas Béla polgármester 19 óra 12 perckor a nyílt ülést bezárta.
A Képviselı-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Nógrádi Erika
képviselı

Molnár Józsefné
képviselı

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
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