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Jegyzıkönyv
Amely készült az Sándorfalva Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ügyrendi és Jogi
Bizottság 2010. 02. 8. napján tartott ülésén.
Jelen vannak:
Dr. Kurucsai Béla, elnök,
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 bizottságot, hogy Pataki Zsuzsanna elıre jelezte hiányzását,
igazoltan távol van. 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 az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) Ör.
rendelet módosítására
2./ Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
3./ Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
4./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
5./ A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások alkalmával közremőködı
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
6./ Képviselıi vagyonnyilatkozatok leadása.
A bizottság 2 igen szavazattal a következı határozatot hozza:
9/2010. ( II. 8. ) ÜJB határozat
Határozat
Tárgy: Napirendi pontok elfogadása.
2010. 02. 08. napján tartott ÜJB ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek elfogadásra:
1./ Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) Ör.
rendelet módosítására
2./ Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
3./ Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
4./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
5./ A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások alkalmával közremőködı
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
6./ Képviselıi vagyonnyilatkozatok leadása.
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1. napirendi pont: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló
4/2009. (II. 12.) Ör. rendelet módosítására
Elnök: A STAMI-nak a saját bevétele miért csökkent ilyen drasztikusan? Az önfinanszírozó képességnél, a
közmővelıdési feladatoknál, 5 millió Ft-al csökkent.
Kónya József: Feltehetıen a gyerek létszám csökkenése okozhatta. Egy korábbi táblában 1/a. melléklet, plusz
bevétele volt a 2. félévben, mivel megkapta a minısítést. 2009-ben csökkent a gyereklétszám.
Kónya József: A Városüzemeltetés 2009. évben mőködési célú támogatásánál, mi okozta a költségvetésben
elfogadott összeg alatti teljesítést? A Nádastó szabadidı park beruházás elmaradása, hogyan befolyásolja a
költségvetés 2009. évi kiadási végösszegét?

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
10/2010. (II. 8.) ÜJB határozat
Tárgy: Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl szóló 4/2009. (II. 12.) Ör.
rendelet módosítására.
Határozat
Megtárgyalásra és a következı kérdések megválaszolása után elfogadásra javasolja a bizottság a
napirendi pontot.
Kérdések:
1. A STAMI saját bevétele miért csökkent drasztikus mértékben?
2. A Sándorfalva Városüzemeltetési Kft. 2009. évi mőködési célú támogatásánál, mi okozta a
költségvetésben elfogadott összeg alatti teljesítést?
3. A Nádas tó szabadidıpark beruházás elmaradása, hogyan befolyásolja a költségvetés 2009.
évi végösszegét?

2. Napirendi pont: Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról
Kónya József: Én a rendelet 4.§-ból hiányolom, hogy ki az elbírálásra jogosult személy, tehát a polgármester a
testület felhatalmazásából.
Titkár: Valóban onnan ki maradt az a szó, hogy a kérelmet a polgármesterhez címezve kell benyújtani, amibıl
levezethetı lett volna. A testületi ülésre elkészítjük a módosítást az eljárási részt szabályozó 4. § -nál. A SzMSz
akkor fogjuk módosítani, a polgármesterre átruházott hatáskörök tekintetében, ha elfogadta a testület a javaslatot.

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
2/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
11/2010. (II. 8. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Rendelet tervezet a gyermekvállalások önkormányzati támogatásáról

Határozat
A rendelet – tervezetet a bizottság elfogadásra javasolja, azzal, hogy a 4. §-ban az eljárási
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szabályokban kerüljön megjelölésre a döntésre jogosult személy (polgármester), vagyis az,
hogy kinek a hatáskörébe tartozik.

3. napirendi pont: Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
3/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
12/2010. (II. 8. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Dóci Körjegyzıi Iroda 2010. évi költségvetése

Határozat
A bizottság a rendeletet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

4. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Kónya József: a 4.oldalon a szöveges részben az ingatlan vagyon értékesítésre vonatkozóan nem
láttam konkrétumot. A Kft-k támogatási igénye meglátásom szerint nem teljesen annyi,
amennyi a koncepcióban szerepel. A szöveges részben feltüntetett és a költségvetési
koncepció szerinti összeg nem ugyanaz. Azt látom, hogy a STAMI továbbra sem tud
megállni a saját lábán. A felhalmozási célú, építési jellegő kiadások között (1/c. melléklet)
utolsó sorában 8.9 millió Ft. van beállítva.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
4/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
13/2010. (II. 8. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése
Határozat
A bizottság a rendelet- tervezetet megtárgyalásra és a felmerült kérdések megválaszolását,
tisztázását követıen elfogadásra javasolja.
5. napirendi pont: A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások alkalmával
közremőködı szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
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5/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
14/2010. (II. 8. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: A 2010. évi országgyőlési és önkormányzati választások alkalmával közremőködı
szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Határozat
A bizottság a határozati javaslatot megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

6. napirendi pont: Képviselıi vagyonnyilatkozatok leadása.

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

6/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
15/2010. (II. 8. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Képviselıi vagyonnyilatkozatok leadása.
Határozat
A bizottság megállapítja, hogy a képviselıi vagyonnyilatkozatok hiánytalanul leadásra
kerültek a képviselık részérıl, ezért a 2010. II. 11. napján tartandó képviselı-testületi
ülésen minden képviselı gyakorolhatja szavazati jogát.

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

