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Jegyzıkönyv
Amely készült az Sándorfalva Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ügyrendi és Jogi
Bizottság 2010. 01. 25. napján tartott ülésén.
Jelen vannak:
Dr. Kurucsai Béla, elnök,
Pataki Zsuzsanna elnökhelyettes, képviselı,
Kónya József bizottsági tag, képviselı
Dr. Török Éva ÜJB titkár,

Az elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ÜJB határozatképes, üdvözli a
megjelenteket. Tájékoztatja a jelen lévıket, hogy az ülésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az
elnök ír alá, a bizottság titkára ellenjegyez és a hivatal bélyegzıjével hitelesít. Ismerteti a
napirendi pontokat:
1. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló
32/2007. (XII. 20.) Ör. rendelet módosítására.
2. Rendelet-tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 31/2008. (XII. 30.) Ör. rendelet
módosítására.
3. A 2010. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló önkormányzati célok
meghatározása.
4.

Az

ivóvízellátás szakmai hátterét
szerzıdések meghosszabbítása.

támogató

menedzsment-

és

együttmőködési

5. A DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú pályázatból megvalósuló „Sándorfalva Nádastó
Szabadidıpark” építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó sajátforrás kiegészítése.
6. A Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tag
választása.
7. A Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tag választása.

A bizottság 3 igen szavazattal a következı határozatot hozza:
1/2010. ( I. 25. ) ÜJB határozat
Határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása.
2009. 12. 15. napján tartott ÜJB ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek elfogadásra:
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1. Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló
32/2007. (XII. 20.) Ör. rendelet módosítására.
2. Rendelet-tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 31/2008. (XII. 30.) Ör. rendelet
módosítására.
3. A 2010. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló önkormányzati célok
meghatározása.
4.

Az

ivóvízellátás szakmai hátterét
szerzıdések meghosszabbítása.

támogató

menedzsment-

és

együttmőködési

5. A DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú pályázatból megvalósuló „Sándorfalva Nádastó
Szabadidıpark” építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó sajátforrás kiegészítése.
6. A Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tag
választása.
7. A Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tag választása.

1. napirendi pont: Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település
tisztaságáról szóló 32/2007. (XII. 20.) Ör. rendelet módosítására.
Kónya József: Az a véleményem, hogy ezt a támogatást, meg kellene tartani, legalább a
vállalkozási szerzıdés lejáratáig, megvizsgálva annak a lehetıségét, hogy hogyan adható
továbbra is.
Elnök: Én is úgy gondolom, hogy meg kell tartani a támogatást, elfogadva azt, hogy szociális
támogatásként adva, illetve rendeletben szabályozva elég körülményes ennek a
kedvezménynek a biztosítása. Meg kellene vizsgálni, hogy lehetne- e egyszerőbb formában,
megoldással a támogatás folyósítása. Esetleg lehetne- e a jogcímét megváltoztatni, és
környezetvédelmi támogatásként folyósítani, de ne szüntessük meg, legalább – ahogy Kónya
képviselı társam mondta – a szerzıdés lejártáig, a határozati javaslatunkat is ennek
megfelelıen fogalmazzuk meg.

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
2/2010. (I. 25.) ÜJB határozat
Tárgy: Rendelet-tervezet a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról szóló
32/2007. (XII. 20.) Ör. rendelet módosítására.
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Határozat
A bizottság a rendelet – tervezet 2.§ - ban meghatározott hatályba léptetés idıpontját a
következıképpen javasolja módosítani:
2010. szeptember 1.
Indokolás: A támogatás maradjon meg a folyékony hulladékszállításra vonatkozó vállalkozási
szerzıdés lejártáig, addig meg kell vizsgálni, hogy más jogcímen folyósítható-e az
önkormányzati támogatás pl. környezetvédelmi támogatásként.
2. Napirendi pont: Rendelet-tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 31/2008. (XII. 30.) Ör.
rendelet módosítására.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
2/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
3/2010. (I. 25. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Rendelet-tervezet a helyi iparőzési adóról szóló 31/2008. (XII. 30.) Ör. rendelet
módosítására.
Határozat
A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

3. napirendi pont: A 2010. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló
önkormányzati célok meghatározása.
Kónya József: A következı kérdésem lenne, mit jelent az hogy kereskedelmi igazgatás?
Titkár: Az üzletek mőködésével, engedélyezésével kapcsolatos hatósági igazgatási feladatok.
Kónya József: Szeretnék kérni egy kiegészítést, módosítást a funkcionális célok 12. pontjában, a
következıvel kellene kiegészíteni, a közterület-felügyelık feladatai között szerepeljen az
építkezéseknél a közterület eredeti állapotának helyre állításának az ellenırzése, mivel
tapasztalataim szerint több olyan építkezés is volt, amelynél amikor hozták az anyagot, vagy
egyéb esetben tönkre tették a járdát, mert például a teher autó megrepesztette a nagy súly
miatt. Ellenırizzék vissza.

Elnök: A következı határozati javaslattal, amennyiben egyetértetek, szavazzunk:
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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3/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
4/2010. (I. 25. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: A 2010. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló önkormányzati
célok meghatározása.
Határozat
A bizottság a rendeletet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, az alábbi módosító
javaslattal:
A funkcionális célok 12. pontjában a közterület-felügyelıket érintı feladatok közé kerüljön
be az, hogy az építkezések során a közterületet érintı rongálódásokat, sérüléseket
észleljék, és intézkedjenek az eredeti állapot helyreállítására, illetve a keletkezett
sérülésnek az arra kötelezhetıvel történı kijavíttatására.

4. napirendi pont: Az ivóvízellátás szakmai hátterét támogató menedzsment- és együttmőködési
szerzıdések meghosszabbítása
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
4/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
5/2010. (I. 25. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Az ivóvízellátás szakmai hátterét támogató menedzsment- és együttmőködési
szerzıdések meghosszabbítása
Határozat
A bizottság az elıterjesztést és a határozati javaslatot megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

5. napirendi pont: A DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú pályázatból megvalósuló „Sándorfalva
Nádastó Szabadidıpark” építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó sajátforrás kiegészítése.
Elnök: Személy szerint a korábbi véleményemet továbbra is fenntartom.
Kónya József: Jelenleg az a helyzet állt elı, hogy a testület hozott egy olyan döntést korábban,
amely mellé most egy általam is sokallott összeget kell rakni, kiegészíteni.
Elnök: Megítélésem szerint ez gazdasági, pénzügyi kérdés elsısorban, és nem jogi.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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5/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
6/2010. (I. 25. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: A DAOP-2.1.1/E-2008-0020 kódszámú pályázatból megvalósuló „Sándorfalva Nádastó
Szabadidıpark” építésére és eszközbeszerzésére vonatkozó sajátforrás kiegészítése
Határozat
A bizottság a napirendi pontban a döntést Képviselı-testületre bízza, mivel megítélése
szerint az elsısorban gazdasági-pénzügyi kérdés.

6. napirendi pont: A Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı
Bizottsági tag választása.
Kónya József: Nem tudom, hogy érkezett-e javaslat, tılem hangzott el, a múlt testületi ülésen a
Magyar Károly neve, de úgy tudom, hogy ı nem akarja vállalni, ezért én nem is nyújtottam
be javaslatot.
Titkár: Nem érkezett eddig javaslat.
Elnök: Továbbra sem támogatom Szabó Ferenc megválasztását, fenntartom azt a véleményemet,
hogy sándorfalvi kötıdéső személyt kell megválasztani erre a pozícióra.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen és 1 nem szavazattal a következı határozatot
hozta:

6/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
7/2010. (I. 25. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: A Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tag
választása.
Határozat
A bizottság nem támogatja a javaslatot, amely alapján Szabó Ferenc urat, mint tagot a
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságába
választaná.
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7. napirendi pont: Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági
tag választása.

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen és 1 nem szavazattal a következı határozatot
hozta:

7./ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
8/2010. (I. 25. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tag
választása.
Határozat
A bizottság nem támogatja a javaslatot, amely alapján Szabó Ferenc urat, mint tagot a
Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottságába választaná.

Egyéb napirendi pont hiányában az Elnök megköszöni a megjelentek közremőködését, és
berekeszti az ülést.

P.H.

………………………………

………………………………….

Dr. Kurucsai Béla ÜJB elnök

Dr. Török Éva ÜJB titkár

