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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. március
25-én megtartott, nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Gonda László, Kalapács Zoltán, Kónya
József, dr. Kurucsai Béla, Nógrádi Erika, Pataki Zsuzsanna, Sebestyén András, dr.
Sümegi Sándor, Szaniszló József
Igazoltan távol maradt: Dr. Bertalan Zoltán, Gémes József, Molnár Józsefné,
Távollétét elıre nem jelezte:
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 11 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére Nógrádi Erika és Pataki
Zsuzsanna személyében.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére tett
javaslatot elfogadta.
Kakas Béla polgármester ismertette az ülés napirendi pontjait, melyet szavazásra
bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 11 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.

21/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: 2010. március 25-i ülés napirendi pontjai
Határozat
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 a település tisztaságáról és rendjérıl
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Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./

Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

4./

Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

5./

Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör.
rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

6./

Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

7./

2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjának és költségvetésének meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

8./

A 2009. évi költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek pénzügyi
elszámolása.
Elıadó: Kakas Béla polgármester

9./

A 2009. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek pénzügyi
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

10./ Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
mőködési feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás Társulási Megállapodása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ Mentesítés a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítése alól
Elıadó: Kakas Béla polgármester
14./ Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei
munkamegosztási megállapodása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./ Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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16./ Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény keretében mőködı bölcsıdei
férıhely számának meghatározása és az Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
17./ Önerı biztosítása a 2010. évi belvízvédekezés miatti állami vis maior
támogatás igényléséhez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
18./ Feladat-ellátási megállapodás módosítása, kiegészítése Sándorfalva Város
Önkormányzata és Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
között a PR marketing tevékenységre vonatkozóan
Elıadó: Kakas Béla polgármester
19./ Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények
Sándorfalva közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
20./ 2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
21./ 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Zárt ülés
22./ Dóc, Külterület, 0173/10 hrsz. ingatlan önkormányzati tulajdon részének
értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester

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, s azon programjait, melyeken az
elmúlt hónapban részt vett.

Kérdések, hozzászólások:
Dr. Sümegi Sándor tudomása szerint 2 évvel ezelıtt Sándorfalva önálló
tömegközlekedésével kapcsolatban a Szegedi Közlekedési Társasággal felvette a
kapcsolatot, s készült egy tanulmány is. Ezzel a témával kapcsolatban akkor, további
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egyeztetés hangzott el, most viszont a Tisza Volán Zrt-t említette beszámolójában
Kakas Béla polgármester úr. Arról a javaslatról, ami a kisbuszos tömegközlekedéssel
volt kapcsolatos, most tud-e információt adni Kakas Béla polgármester úr?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Tisza Volán Zrt-vel kapcsolatos új
forgalmi rend kialakítása nem a kisbuszos közlekedést érinti, hanem azt vizsgálja,
hogy az új buszpályaudvar létrejöttével hová kerüljenek a buszmegállók, hogyan
történjen az átcsoportosítás. A kérdés, hogy a menetrendszerő járatoknak van-e
lehetısége érinteni a Felvéget. Hangsúlyozta, hogy ez nem a kisbuszos tanulmány.
Azt evidenciába tették, de a buszpályaudvar elkészülte után elı fogják ismét venni.
Dr. Sümegi Sándor azért tette fel a kérdést, mert az már korábban kiderült, hogy
nagymérető buszokkal nem lehet a sándorfalvi mellékutcákban rendszeres
közlekedést bonyolítani. A beadvány készítıi kimondottan az idısek közlekedésének
segítésével írták ezt a beadványt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta Sándorfalva Város lakosságát arról, hogy a
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. március 22-ével
megkezdte az utcanév táblák kihelyezést. Az utcanév táblák kihelyezése egy
menetrend, útvonalterv alapján történik. A Sándorfalva Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft. a várost 6 zónára osztotta; 2010. március 22-tıl az I.
zónában (utcák felsorolása), 2010. április elsı hetétıl a II. zónában (utcák
felsorolása), 2010. április második felében pedig III. zónában (utcák felsorolása),
illetve a többi zónában is ütemezetten történik a táblák kihelyezése. A város
honlapján megtekinthetı, valamint hirdetmény útján a Polgármesteri Hivatalban is
kifüggesztésre kerül. Emlékeztetıül tájékoztatta T. Lakosságot, hogy az utcanév
táblák kihelyezésével kapcsolatosan Sándorfalva Város Önkormányzatának 30/2009.
(IX. 29.) Ör. rendelete rendelkezik. Kértem, hogy segítsék a Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. munkáját, akik igyekeznek úgy
idıpontot egyeztetni, hogy az a legkisebb, legkevesebb kellemetlenséggel járjon.
Továbbá a rendelet 9. § (4) bekezdése rendelkezik arról, hogy az utcanév táblák
elhelyezését az ingatlanok tulajdonosa, használója tőrni köteles.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

22/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Határozat
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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 a település tisztaságáról és rendjérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Dr. Török Éva aljegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta és azt elfogadásra javasolta az alábbi módosító javaslatával;
„A
Rendelet-tervezet
4.
§
(2)
bekezdésének
szövege,”…kivéve
az
útkeresztezıdésekben az utak és járdák alatti átereszek…” egészüljön ki a
következı szövegrésszel:
„továbbá az ingatlanok elıtt vagy mögött elhelyezkedı fı-vagy győjtıcsatornák”
mondatrésszel.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérdése volt, hogy ez kizárólag a fı és győjtıcsatornákra
vonatkozik-e.
Dr. Kurucsai Béla válaszában elmondta, hogy igen.
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
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 rendelet-tervezetet az Ügyrendi és Jogi Bizottság
által tett kiegészítı javaslatával elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester az Ügyrendi és Jogi Bizottság módosító javaslatával
együtt szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
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A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a település tisztaságáról és rendjérıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3. napirendi pont
Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Dr. Török Éva aljegyzı ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondta, hogy
a Képviselı-testület egyes tagjai részérıl felmerült egy olyan kérdés, hogy a
sándorfalvi kiskertekben, illetve a tanyás területeken a közszolgáltatás nem
győjtıedényekben, hanem mőanyag zsákokban történne. Megkérdezték a
közszolgáltatót, de ez további egyeztetéseket vonna maga után. Felhívta a
Képviselı-testület figyelmét arra, hogy amikor 2007-ben elfogadta ezt a rendeletet,
akkor a Képviselı-testület döntött úgy, hogy ilyen zárt edényekben kell győjteni
közterületen is a szilárd hulladékot. Nem biztos, hogy külterületen a mőanyag zsákos
hulladékgyőjtés beváltaná azokat az elvárásokat, amelyek a külterületi
hulladékgyőjtésre vonatkoznának. Akkor felmerült a Képviselı-testület részérıl, hogy
azért nem lenne jó a zsákos hulladékgyőjtés, mert az állatok széthordanák, és ez
nem lett volna jó. Mindezek ismeretében kérte a rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását.
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták azzal a kiegészítéssel, hogy a
Képviselı-testület vagy annak valamelyik bizottsága vizsgálja meg a külterületi
hulladékszállítás mőanyag zsákban történı szabályozásának lehetıségét, mi szól
mellette – nyilván anyagi indokok elsısorban-, illetve ellen és ezután módosítsa,
amennyiben szükségesnek véli a rendelet ide vonatkozó részét.
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Képviselı - testületének
7/2010. (III. 25.) önkormányzati rendelete
a szilárd és folyékony hulladékszállításról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)

4. napirendi pont
Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
2010. február 27-én 22 órától hajnali 4 óráig a Szegedi Rendırkapitányság fokozott
közbiztonsági ellenırzést tartott Sándorfalván, amikor is a helyi szórakozóhelyek
ellenırzésére is sor került. Az ellenırzés során tapasztaltakról jelentés készült.
Sajnos egyre fiatalabb korosztály látogatja a szórakozóhelyeket. Ezt az ellenırzést
2010. március 20-án egy ismételt fokozottabb ellenırzés követett. Ezen az
ellenırzésen 10 hivatásos állományú rendır, 3 szolgálati gépjármővel, valamint a
Polgárırség bevonásával végezte munkáját. Ezen az ellenırzésen Kakas Béla
polgármester úr is részt vett, melynek tapasztalatait ı fogja elmondani. A
lakosságnak a pihenéshez való joga, valamint a kereskedıknek a vállalkozáshoz
való joga között meg kell találni az egészséges kompromisszumot. Ha ez igazi
önmérsékléssel nem megy, akkor azt a lehetıségekhez képest rendelettel kell
szabályozni. Kérte a rendelet-tervezet megvitatását.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy akkor éjszaka 152 fı volt a városban. 8
fiatalkorú a Zeneházában, 23 fiatalkorú a Kis Vadászban tartózkodott. Jellemzıen
15-16 éves korú fiatalok, elkeserítı, önkontroll nélküli állapotban. Az intézkedı
rendır szeme láttára törték össze a sörös üvegeket. Szélmalomharcot folytatnak
azzal, hogy építik a várost, s a fiatalok szétrombolják reggelre. A játszótéren
megrugdosták a korlátot, összetörték a rugós játékot. Olyan lakossági bejelentések
vannak a birtokában, melyek gátlástalan viselkedésrıl szólnak, miszerint a fiatalok
„versenyt pisilnek a homokozóba”. A Polgárırség, s az intézkedı rendırök láttán
ugyan elfutnak, de néhány perc után ismét összejönnek. A másik kérdés, hogy ezek
a gyermekek nem hiányoznak otthon? Intézkedı rendır lehetıségei mintha nem is
lennének. Valamilyen megoldást kell találni. Jegyzıi jogkörök is megvannak
nyirbálva, valamint a rendırségnek sincs nagyon eszköz a kezében. A polgárırök is
ott vannak az éjszakában, de mindhiába. A lakosság nyugalma, a köztéri
vagyontárgyak védelme, a saját gyermek védelme nagyon fontos. Hiába rendelnek el
a közterületen alkohol vagy dohányzási tilalmat. Kérte a képviselı társainak ötleteit,
véleményeit, hogy rendeletet lehessen alkotni. Nem írhatják ki, hogy csak szülıi
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felügyelettel lehetnek egy szórakozóhelyen. Ha egy fiatalkorú gyermek ott van, akkor
a jogszabály értelmében szülıi beleegyezéssel van ott.

Kérdések, hozzászólások:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
tárgyalta a rendelet-tervezetet. Véleménye, hogy egy komplex kérdésrıl van szó, s a
bizottság úgy gondolta, hogy ezt a kérdés nem biztos, hogy a vendéglátó üzletek
éjszaki nyitvatartási rendjének módosításával lehet megoldani. Ha csökkentenék a
nyitvatartási idıt, attól tartanak, hogy a randalírozás az eddigi 3 helyszínrıl 13 helyre
bıvülnek. Ha a szórakozóhelyet éjfélkor bezárják, abból nem következik az, hogy
hazamennek a fiatalok, hanem alkohollal a kezükben kirajzanak a város
közterületeire, a parkokba. Az éjszakai élet szétrajzik, s félı, hogy még több
káresemény történik. Vagy bemennek Szegedre, s ezáltal a disco balesetek száma
fog nıni. Mindezek megtárgyalásával a bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet az alábbi módosításokkal:
1. A rendelet-tervezet 4. § (1) bekezdés b) pontjában a kötelezı zárva tartás
idıpontját 24:00 óra helyett 02:00 órában javasolta meghatározni.
2. A rendelet-tervezet 4. § (4) bekezdést a következıképpen javasolta
módosítani: A „…tánctevékenység kizárólag a zárt helyiségben, zárt
nyílászárók mellett történjen…” szövegrész után kerüljön kivételként
szabályozásra a sátoros rendezvény, fıként lakodalmak tartása, mivel ott a
zárt nyílászáró nem biztos, hogy megvalósítható, ezért a javaslat a következı:
„ Ezen rendelkezés alól kivétel a sátoros (lakodalmas) rendezvények tartása”.
Dr. Kovács Beáta jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy be lehet írni a sátort, viszont
ezzel a zajvédelmi törvényt sértenék meg. Nincs akadálya annak, hogy eseti jelleggel
ez alól a szabály alól, kérelemre, ne kaphatna mentességet a vendéglátó
kereskedelmi egység üzemeltetıje. Ez nem értelmezhetı a önkormányzati rendelet
tekintetében. A hétvégi nyitva tartás tekintetében a kiterjesztı, ebben az esetben
pedig Dr. Kurucsai Béla képviselı úr által hivatkozott 4. § (2) bekezdésének d) pontja
módosul arra, hogy szombaton hajnal 2 órától vasárnap reggel 6 óráig.
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság javasolta a Képviselı-testület felé, hogy ne az éjszakai zárva tartás
legyen szabályozva. Intézményvezetıként elmondta, hogy sokkal jobban oda kellene
figyelni a fiatalokra. Valóban szomorú tény, hogy ilyen sok fiatalkorú volt a
szórakozóhelyeken, de az iskolában dolgozó pedagógusok is figyelemmel kísérik a
gyermekek életvitelét. Mindent megtesznek, hogy az alkohol, a drog fogyasztásának
veszélyére felhívják a figyelmüket. A Közoktatási törvény elıírja azt, hogy a nevelı
munkákat folytató intézményekben addig tart az oktatók felelıssége, amíg a tanulók
az intézményben tartózkodnak. A délutánok és a hétvégi szórakozás nagymértékben
a szülık felelıssége. A felelısség továbbá terheli azt a vállalkozót is, aki a törvény
ellenére kiszolgálja a fiatalokat. İket lehetne számon kérni.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı, mint magánemberként egyetért. Valóban vannak bizonyos
jogszabályai, amelyek túl liberálisak. Nem ártana, ha engedné a jogszabály Nógrádi
Erika elnök asszony által említett javaslatot, de erre sajnos nincs mód. A
Kereskedelmi törvény kizárólag az éjszakai nyitva tartás szabályozására ad
felhatalmazását az önkormányzat számára.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a fiatalok alkohol-és dohánytermék
vásárlásával kapcsolatban az önkormányzat nem hivatott kontrollt alkalmazni.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és felmerült az a kérdés, hogy
elérik-e a célt, ha korlátozzák a nyitva tartást. Ismertette a felvetett bizottsági
kérdéseket. Azt kell felmérni, hogy milyen hatást érnek el a rendelet-tervezet
elfogadása után. Mit fog tenni az a fiatal, akit a vendéglátós nem szolgál ki, s kiküldi.
Véleménye, hogy üzletben vásárol, s a közterületen folytatja tovább a „szórakozást”,
vagy akár gépjármővel elindulnak egy másik településre. Igazából 2-3 hely az, ahol
akut ez a probléma. Ezért merült fel javaslatként az, hogy, tartsanak egy
megbeszélést a vendéglátó egységekkel, mivel a mőködési engedélyt tudomása
szerint az önkormányzat adja ki. Tárgyalást lehetne kezdeményezni az illetékes
hatóságnál vagy a Fogyasztóvédelmi Felügyelıségnél. Véleménye, hogy a
vandalizmust nem lehet nyitva tartással korlátozni. Ezek voltak a felmerült kérdések.
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság javasolta a vendéglátó üzletek
vezetıivel az egyeztetést, továbbá azt, hogy pénteken és szombaton másnap 2 óra,
míg hétköznapokon este 10 órakor legyen a záróra. Felvetette, hogy jobban körbe
kellene járni még ezt a témát.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a rendelet-tervezetben meg van a
lehetıség a tárgyalásra vagy egyeztetésre. Az elıterjesztés készítésekor is
figyelemmel voltak erre, ez pedig a záró és hatályba léptetı rendelkezésekbıl
következik, mivel a rendelet rendelkezéseit 2010. május 1. napjától kell alkalmazni.
Kiderülhet a kompromisszumkészség pro és kontra, hogyan alakul, hogyan tudják
betartani. Mennyire tudnak ráhatással lenni a vendéglátósok arra, hogy vendége ne
kiskorú italt fogyasztó legyen. Ez a kicsit több, mint egy hónap megfelelı idıtartam
arra, hogy tárgyalással lehessen ezt a rendeletet módosítani. A bizottságok
véleménye egyöntető a tekintetben, hogy a rendeletre szükség van. Arra kérte a
Képviselı-testületet, hogy a bizottságok javaslata alapján döntsön.
Kakas Béla polgármester úgy látta, hogy körvonalazódik egy kompromisszumos
megoldás. Vannak olyan önkormányzatok, ahol nem voltak ilyen engedékenyek. A
hatékonyabb éjszakai rend felügyeletét jelentené, hogy be kell kamerázni a várost, a
játszótereket, sportpályákat, stb. Bizonyítékul szolgál, s várhatóan visszatartó ereje
lesz. Ez lesz a jövı.
Ambrus László kérdése, hogy jól értelmezi-e, miszerint ha nincs meghatározva,
hogy 16 év alatti fiatalkorú meddig tartózkodhat egy szórakozóhelyen, s azok a
vendéglátósok, akik megkérik a fiatalokat, hogy hagyják el a helyet, akkor már
szabálysértést követnek el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy régen a kocsmákban ki volt írva, hogy
hány éven alul nincs kiszolgálás. A 18 év alatti fiatalkorú csak szülıi felügyelettel
tartózkodhatott ott. Ez ma már nem így van. Ez az egyenlıbánásmód elvébe
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ütközne. Alkotmányos alapjog, miszerint senkit nem lehet kitiltani, sem korra, sem
nemre, sem felekezetre való tekintettel olyan helyrıl, ami közforgalom elıtt nyitva
van.
Sebestyén András kérdése, hogy ha a 4. § (4) bekezdésében említettek szerint,
külön engedélyt kérnek a nyitva tartási idı meghosszabbítására, akkor ez feloldja
vagy sem a rendeletet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a külön engedély eseti
rendezvényekre vonatkozik. Lakodalom esetében nem igen lehetne korlátozni a
zajvédelmet.
Kónya József hozzátette, hogy a rendelet-tervezet két problémát akar megoldani,
ami nem más, mint a csendháborítás megszüntetése, illetve a fiatalkorúak
„kirekesztése”. A hatályba léptetésig az 1 hónapot fel kell használni arra, hogy ezeket
a felvetéseket, mint például, a fiatalkorúak alkoholos állapotban lévı tartózkodását
megszőntessék. Nemcsak a vendéglátóhelyek közelében szenved a lakosság egy
része a zajtól, hanem a zene is nagy hangerın hallatszik. Dr. Kovács Beáta jegyzı
asszony figyelmébe ajánlja, hogy a 4. §. 4) bekezdése minden esetben
kategórikusan 22 órát mond, ami a vendéglátó helyek bezárását jelenti.
Kakas Béla polgármester megemlítette, hogy a zajártalommal kapcsolatos
kötelezettség az, ha 22 óra után nincs élı zene.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítette, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem lehet
zeneszolgáltatás, csak a törvény szabályozza, hogy milyen hangereje lehet annak a
bizonyos szolgáltatásnak. Ez törvény, amitıl nem lehet eltekinteni.
Kónya József a város bekamerázásával kapcsolatban felmerült kérdése, hogy
biztonságban lesz-e az a kamera.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy „vandálbiztos” kamerát
helyeznének ki.
Gonda László a régi idıkre hivatkozott, miszerint ık is voltak fiatalok. Akkor este 8
órakor kezdıdött a szórakozás, s maximum éjfélig tartott. Útra keltek akkor is, bár
nem gépjármőbe ültek. Ma már ennek nagy veszélye van. A hétvégi nyitva tartás
olyan gondolatot ébresztett, hogy hajnali 2 óra után mit csinálnak azokkal a
fiatalokkal, akik más településrıl jöttek, hiszen nem tudják elhagyni a települést. Az
elsı autóbuszjárat hajnali 04.50-kor indul.
Legjobb megoldás véleménye szerint is, ha bekamerázzák a várost, s szigorúbb
hatósági ellenırzéseket tartanak.
Pataki Zsuzsanna úgy gondolta, hogy olyan társadalmi dologról beszélnek, ami
Magyarországon nem megoldott. Ez a rendelet sajnos nem lesz megoldás arra, hogy
éjfélkor bezárnak mindent, s a fiatalok hazamennek. Ezzel azt érik el, hogy a
sándorfalvi fiatalok Szegedre mennek szórakozni. Egyetért Gonda képviselı úrral,
hogy a vendéglátó helyek tulajdonosaival kellene tárgyalásokat folytatni, hogy ne
engedjék be a 16 év alatti fiatalokat. A rendelet megalkotása elıtt szerinte egy
közmeghallgatást is megérne ez a téma. Nem egy drasztikus rendeletet kellene
hozni. Félti a fiatalokat, hogy elmennek máshova. Az ı korosztálya is biztos szeretne

17

szórakozni, és biztos, hogy ez a 35-40 éves korosztály nem fog hazamenni éjfélkor.
Erre a korosztályra is kellene gondolni, s nem csak a fiatalokra.
Dr. Kovács Beáta jegyzı véleménye, hogy azt nem kérhetik a vendéglısöktıl, hogy
tiltsák ki a fiatalokat. Ez a rendelet-tervezet az egyetlen egy eszköze az
önkormányzatnak.
Kakas Béla polgármester javaslata, hogy a rendelet hatályba lépése 2 hónap
legyen, hogy a konzultációkat meg lehessen tartani a vendéglátó egységekkel.
Dr. Sümegi Sándor vendéglátó szakértıként nem tud nyilatkozni, de neki is olyan
korú gyermekei vannak, akik nem az alkohol miatt, de szeretnek elmenni szórakozni.
Esetlegesen nem egy pohár sör vagy pezsgı elfogyasztása miatt nem kerülnek
bajba. Tudnak úgy szórakozni, hogy nem okoznak bajt. Ezt a rendelet-tervezetet,
amire elıkészítették, nem látja megoldásnak. Nagyobb hangsúlyt fektetne arra, hogy
a közterületen történı viselkedést, zajkeltést, az éjszakai ellenırzés
szankcionálásával kellene szabályozni. İ ezt látná megoldásnak. Olyan rendeletet
megalkotni, amirıl már tudják azt, hogy 1 hónapon belül egyeztetések lesznek, nem
tartotta idıszerőnek. Javasolta, hogy elıször történjenek meg az egyeztetések,
határozzák meg azokat a szabályokat, amikben benne foglaltatnak a
következmények. A következı Képviselı-testületi ülésen egy határozattal meg tudják
alkotni a rendeletet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismételten felhívta a figyelmet arra, hogy az
önkormányzatnak egyetlen lehetısége van rendeletével kizárólag a nyitvatartási idı
rendjét szabályozhatja. Amit Dr. Sümegi Sándor képviselı úr elmondott, az
rendırségi hatáskör.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4. módosító
javaslatával a rendelet-tervezet szavazásra bocsátotta. Az egyeztetéseket
kezdeményezni fogják a vendéglátósokkal. A rendelet 2010. június 1-jétıl lépne
hatályba.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás, 2 nem szavazattal a
rendeletet nem fogadta el.

5. napirendi pont
Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet
módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy a rendelet-tervezetet a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolta a rendelettervezetet.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
8/2010. (III.25.) Ör. rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III.27.) Ör. rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)

6. napirendi pont
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
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Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság az elıterjesztésnek megfelelıen elfogadásra javasolta a rendelettervezetet.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete
9/2010. (III.25.) Ör. rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló
28/2007. (XII. 20.) Ör. rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)

7. napirendi pont
2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjának és költségvetésének meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Nem tudják a Pallavicini
kastély elıtti kertben megtartani a Városnapi rendezvényt, így a megújult Ady Endre
utcán, illetve a piactéren lesz. A két évvel ezelıtti Betyárnap hagyományteremtésére
tesz javaslatot, miszerint 2010. augusztus 7-én a Búcsú téren lenne megtartva, a
Böllérnap minden év novemberének utolsó hétvégéjén lenne a piactéren. Az
anyagban van a programra tervezet és a költségvetés is.

Kérdés, hozzászólás:
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke ismertette a
jegyzıkönyvet, miszerint a bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot az
elıterjesztésnek megfelelıen.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke miután
meghallgatták Pataki Zsuzsanna szóbeli kiegészítését, aki elmondta, hogy az elmúlt
évek tapasztalata alapján a 2 milliós bevétel reális, elfogadásra javasolták a
határozati javaslatot.
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Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

23/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: 2010. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjainak és költségvetésének meghatározása
Határozat
1.) A Képviselı-testület a Sándorfalvi 2010. évi Városnap, Böllérnap és Betyárnap
rendezvénytervét jóváhagyja az elıterjesztéssel egyezı tartalommal azzal, hogy
a városi rendezvényekre az Önkormányzat 2010. évi költségvetésébıl
rendelkezésre álló összeg 5.000.000,- Ft.
2.) A Képviselı-testület a költségvetési forráson felüli költséget eredményezı
programrészek megvalósításához abban az esetben járul hozzá, amennyiben
azokra a külsı forrás rendelkezésre áll.
Határidı: a rendezvények megvalósításának napja
Felelıs: Pataki Zsuzsanna, a Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4.) Pataki Zsuzsanna, a Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója
5.) Irattár.

8. napirendi pont
A 2009. évi költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil szervezetek pénzügyi
elszámolása.
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. 5 határozati javaslatot fog
ismertetni.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
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Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot (Sándorfalvi
Kulturális Egyesület).
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„1”
24/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy:

Sándorfalvi Kulturális Egyesület 2009. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Kulturális
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2009. évi, 2.500.000. Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon a Teleház mőködtetésére fordította,
így a Képviselı-testület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Kulturális Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Polgárır Egyesület
Sándorfalva).
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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„2”
25/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Polgárır Egyesület Sándorfalva 2009.
elszámolása és 2010. évi támogatása

évi

támogatásának

pénzügyi

Határozat
1 Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgárır Egyesület
Sándorfalva rendelkezésére bocsátott 2009. évi, 500.000. Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Polgárır Egyesület Sándorfalva
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület).
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megköszönte a költségvetésbıl közvetlenül támogatott
civilek szervezeteknek, hogy közpénzek felhasználásáról szóló kötelezettségüknek
megfelelıen, határidıben elszámoltak.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„3”
26/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2009. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2009. évi, 5.545.000. Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület és a szakosztályok
mőködtetésére és fenntartására, gépkocsivezetı és szertáros munkabérére és
járulékköltségére (2009. január, február, március), 2009. április és május hónapra a
szertáros munkabérére és járulékköltségére, a gépkocsivezetı felmondási idıre járó
bérére fordította, így a Képviselı-testület részére visszafizetési kötelezettséget nem
állapít meg.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület).
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„4”
27/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület 2009. évi támogatásának
pénzügyi elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület rendelkezésére bocsátott 2009. évi, 3.000.000. Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az
Egyesület a támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület
mőködtetésére és fenntartására, utánpótlás-nevelésre fordította, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. S Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Sándorfalva Önkéntes
Tőzoltó Egyesület).
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„5”
28/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2009. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Önkéntes
Tőzoltó Egyesület rendelkezésére bocsátott 2009. évi, 400.000. Ft mőködési
támogatás és az Egyesület gépjármőve javítási, vizsgáztatási költségei fedezésére
adott 200.000. Ft támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A
pénzeszközt az Egyesület a támogatási szerzıdésekben meghatározott módon
használta fel, így a Képviselı-testület részére visszafizetési kötelezettséget nem
állapít meg.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület
5. Irattár.
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9. napirendi pont
A 2009. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek pénzügyi
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést, s hozzátette, hogy ha a
munkacsoportnak van véleménye, észrevétele, kéri a hozzászólásaikat.
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot („Együtt
Egymásért” Nyugdíjas Egyesület).
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„1”
29/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2009. évi program támogatásának
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elfogadja az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2009. évi
programját támogató, 195-69/2009. számú támogatási szerzıdés pénzügyi
elszámolását.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot („Együtt Egymásért”
Nyugdíjas Egyesület).
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Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„2”
30/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2009. évi mőködés támogatásának
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elfogadja az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2009. évi
mőködését támogató, 195-70/2009. számú támogatási szerzıdés pénzügyi
elszámolását.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a
Városszépítı és Környezetvédı Egyesület).

határozati

javaslatot

(Sándorfalvi

Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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„3”
31/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2009. évi mőködés
támogatásának elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elfogadja a Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület
2009. évi mőködését támogató, 195-71/2009. számú támogatási szerzıdés pénzügyi
elszámolását.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot („Lila Akác” Nyugdíjas
Egyesület).
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„4”
32/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: „Lila Akác” Nyugdíjas Egyesület 2009. évi mőködés támogatásának
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elfogadja a „Lila Akác” Nyugdíjas Egyesület 2009. évi mőködését
támogató, 195-87/2009. számú támogatási szerzıdés pénzügyi elszámolását.
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A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. „Lila Akác” Nyugdíjas Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester
Nagycsaládosok Egyesülete).

ismertette

a

határozati

javaslatot

(Sándorfalvi

Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„5”
33/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2009. évi program támogatásának
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elfogadja a Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2009. évi
programját támogató, 195-76/2009. számú támogatási szerzıdés pénzügyi
elszámolását.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Sándorfalvi Civil
Szövetség).
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Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„6”
34/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Civil Szövetség 2009. évi mőködés támogatásának elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elfogadja a Sándorfalvi Civil Szövetség 2009. évi mőködését
támogató, 195-84/2009. számú támogatási szerzıdés pénzügyi elszámolását és az
ahhoz benyújtott hiánypótlást.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Civil Szövetség
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester
„Gyermekmosoly” Egyesület).

ismertette

a

határozati

javaslatot

(Sándorfalvi

Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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„7”
35/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi „Gyermekmosoly” Egyesület 2009. évi program támogatásának
elszámolása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Sándorfalvi „Gyermekmosoly”
Egyesület 2009. évi programját támogató, 195-77/2009. számú támogatási
szerzıdés módosítását akként, hogy a támogatás jogcímei a következık:
1. megbízási díj
180.000. Ft
2. tárgyi eszköz beszerzés
10.000. Ft
3. reprezentációs költség
50.000. Ft
Összesen:
240.000. Ft
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban megjelölt
szerzıdés módosítását.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerzıdésmódosítás aláírására.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi „Gyermekmosoly” Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Sándorfalvi Citerások
Egyesülete).
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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„8”
36/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2009. évi mőködés támogatásának
elszámolása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2009. évi mőködését támogató, 195-75/2009. számú támogatási szerzıdés
módosítását akként, hogy a támogatás jogcímei a következık:
1. irodai gépek, eszközök és tartozékaik
134.091. Ft
2. alaptevékenységgel összefüggı rendezvény
137.158. Ft
3. kommunikációs költségek
32.193. Ft
4. kapcsolattartását szolgáló belföldi utazások útiköltsége, szállásdíja
46.558. Ft
Összesen:
350.000. Ft
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban megjelölt
szerzıdés módosítását.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerzıdésmódosítás aláírására.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Citerások Egyesülete
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot (Sándorfalvi İszikék
Nyugdíjas Egyesület).
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„9”
37/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2009. évi program támogatásának
elszámolása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport javaslata alapján elfogadja a Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas
Egyesület 2009. évi programját támogató, 195-74/2009. számú támogatási
szerzıdés módosítását akként, hogy a támogatás jogcíme a következı:
Reprezentációs költség
250.000. Ft
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban megjelölt
szerzıdés módosítását.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerzıdésmódosítás aláírására.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot („Kékszivárvány”
Mozgáskorlátozott Egyesület).
Szaniszló József a munkacsoport vezetıje elmondta, hogy a Bíráló Bizottság
jegyzıkönyve mindenki számára rendelkezésre áll, amely részletesen tartalmazza az
összegzést. A Munkacsoport az elszámolást és a szerzıdés módosítási kérelmet
nem javasolta elfogadni, mivel az egyesület a támogatási összeget nem
rendeltetésszerően, nem a támogatási célra használta fel.
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
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Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„10”
38/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy:

„Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott
támogatásának elszámolása

Egyesület

2009.

évi

mőködés

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport javaslata alapján elutasítja a „Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott
Egyesület 2009. évi mőködését támogató, 195-73/2009. számú támogatási
szerzıdés módosítására vonatkozó kérelmét nem fogadja el. Megállapítja, hogy
az Egyesület szerzıdésszegést követett el erre tekintettel a Támogató eláll a
szerzıdéstıl és kötelezi a Támogatottat a támogatási összeg visszafizetésére.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az elállási nyilatkozatnak a
kedvezményezett részére történı megküldésére.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. „Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot („Kékszivárvány”
Mozgáskorlátozott Egyesület).
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

„11”
39/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: „Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott
támogatásának elszámolása

Egyesület

2009.

évi

programja

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
javaslata alapján elutasítja a „Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott Egyesület 2009. évi
programját támogató, 195-72/2009. számú támogatási szerzıdés módosítására
vonatkozó kérelmét nem fogadja el. Megállapítja, hogy az Egyesület
szerzıdésszegést követett el erre tekintettel a Támogató eláll a szerzıdéstıl és
kötelezi a Támogatottat a támogatási összeg visszafizetésére.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert az elállási nyilatkozatnak a
kedvezményezett részére történı megküldésére.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. „Kékszivárvány” Mozgáskorlátozott Egyesület
5. Irattár.

10. napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
mőködési feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és a következı módosításokkal elfogadásra javasolták:
1. A pályázat „b” kategória – mőködés részénél a 2. és 4. pontok helyett egy
pont maradjon, amelyben a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköz sor
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szerepelne, 50 E Ft. alatti és feletti tárgyi eszköz beszerzés megjelölésével,
továbbá lehetıség legyen készletet is vásárolni.
2. A pályázati adatlapnál – a 6. pont lenne a legalkalmasabb erre – kerüljön az is
kötelezı módon feltüntetésre, hogy hány tagból áll a pályázó szervezet.
3. A program résznél jelölje meg a pályázó szervezet mennyien vesznek részt a
programban, és mennyire nyitják meg a részvételi lehetıséget olyanoknak is,
akik nem tagjai a pályázó szervezetnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy mivel ezek praktikus, szükséges
módosítások, ezért ı is elfogadja. Célszerő két féle tárgyi eszköz sor megbontása.
Valóban célszerő a mőködésnél értékelhetı bírálati szempont az, hogy milyen
taglétszámot képvisel az egyesület. S fontos tényezı az, hogy milyen nagy az a kör,
amit a program megvalósításába be tud vonni az egyesület.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kónya József elmondta, hogy ugyan nem olvasta aprólékosan ezt a dokumentumot,
de kérdése, hogy ilyen esetben ki van-e zárva a további pályázati lehetıségekbıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a közpénzek átláthatóságáról szóló
törvény vonatkozásában, akik vétenek, kizárásra kerülnek a következı alkalommal a
pályázók körébıl. Amennyiben szerzıdésszegést követ el visszafizetési
kötelezettséget állapít meg a támogatást biztosító. A következı évre kizárja magát a
pályázás lehetıségébıl. Feltételes módban van, s ezt a támogatási szerzıdés
tartalmazza.
Dr. Sümegi Sándor hozzátette, hogy kizárható ez ügyben. A szerzıdésszegés
egyenes következménye, hogy vissza kell téríteni a támogatónak a jogszerőtlenül
felhasznált támogatást. S ezután válik arra jogosulttá, hogy pályázhasson.
Kónya József kérdése, hogy amennyiben visszafizeti, akkor pályázhat-e.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy ha a 2010-es pályázati határidıig rendezi a 2009es szerzıdésszegésbıl eredı bírságot, akkor megnyílik a joga, hogy a 2010-es
pályázati kategóriákba pályázzon.
Pataki Zsuzsanna egy módosító javaslatot tett, mely szerint a Bíráló Bizottság a
Civil Szervezeteknek nem egy keretösszeget határoz meg, javasolja, hogy az NCAhoz hasonlóan a meghatározott költségvetési sorok között 20%-kal el lehessen térni.
Ha ezt meghaladja a költségvetési sor eltérése, akkor kelljen módosító költségvetést
beadni a Képviselı-testület felé. Nagyon nehéz mőködési költségnél elıre tervezni.
Csak 20%-ot engedjünk.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a javaslatot elfogadta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

36

A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

40/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil
szervezetek mőködési feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot ír ki a helyi közhasznú civil
szervezetek mőködési feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására az
önkormányzat 4/2010. (II. 11.) Ör. rendeletében meghatározott 2.000.000,- Ft
keretösszegig.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati kiírás és felhívás nyilvánosságra
hozataláról a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a
sándorfalvi Kisbíró c. idıszaki kiadványban.
4. Sándorfalva Város Képviselı-testülete a helyi közhasznú civil szervezetek
mőködési feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására kiírt
pályázatokat elbíráló munkacsoport tagjainak megválasztja:
Dr. Sümegi Sándor ,Gémes József és Szaniszló József képviselıket.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Irattár.

11. napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
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Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy mit jelent az a sor, hogy Sándorfalva Nádastó
Szabadidıpark építése, miszerint az jelenleg is folyamatban lévı beruházás. Új
eljárásról van-e szó vagy elızı sikertelen pályázatot tekintjük folyamatban lévınek,
új kiírási feltételek merültek fel?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a közbeszerzési eljárás az a fordulója
eredménytelen lett. Ilyenkor a Képviselı-testület dönthet arról, hogy eláll, támogatási
szerzıdést bont, vagy a következı folyamat, miszerint érkezett egy ajánlat, amihez
nem tudtak forrást rendelni, de tovább vizsgálják a lehetıségeket. A probléma az,
hogy ennek a projektnek az elıkészítése, tervezése, s mindezek költségeit nem
szeretnék veszni hagyni. Viszont egy 1 éves olyan határidı közeledik, amikor is nem
történik pénzeszköz lehívás, s nem történik meg a vállalkozói szerzıdés aláírása,
akkor jogvesztı határidıt sértenek meg. Megsértik a támogatási szerzıdést, melynek
kapcsán 3 évre teljes mértékben kizárják magukat a pályázási lehetıségbıl.
Pénteken fog a DARFÜ elnökével személyesen konzultálni arról, hogy engedjék
meg, hogy a Nádastó Szabadidıpark közbeszerzési eljárás lezártáig adjanak
határidı módosítást. Ha pozitív elbírálást kap, akkor dönthet a Képviselı-testület,
hogy az új ajánlatok mennyire felelnek meg a város elképzeléseinek. Ha nemleges
lesz a válasz, akkor rendkívüli ülésen kell a szerzıdés felmondásáról dönteni.
Jelezte továbbá, hogy komoly közbeszerzési folyamat indul el a szennyvízberuházás
kapcsán.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Nádastó Szabadidıpark közbeszerzési
eljárását az árnyalja, hogy egyrészrıl a Képviselı-testület a nyertes ajánlattevıvel a
plusz forrás hiánya végett nem kötötte meg a támogatási szerzıdést, illetve nem
döntött a támogatási szerzıdés sorsáról. Nem szavazták meg azt a határozati
javaslatot, amely arról szólt, hogy annak érdekében, hogy a szerzıdésszegést
elkerülje az önkormányzat, kezdeményezzék a szerzıdés megszüntetését. Ez egy
nagyon kellemetlen állapot. Akkor tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a
szerzıdésszegésnek milyen jogkövetkezményei lehetnek. Dr. Sümegi Sándor
képviselı úr ugyanakkor azt mondta, hogy ı preiudikál. Felolvasta azt a jogszabályt,
amely egyértelmően tartalmazza a pályázati útmutatót; kizárja magát a pályázó a
támogatás iránti pályázat benyújtását követı 3 naptári évben, mind az államháztartás
alrendszereibıl, mind az Európai Unió elıcsatlakozási eszközeibıl, mind a
strukturális alapokból juttatott valamely támogatással összefüggésben abban az
esetben, ha a támogatási szerzıdésben vállalt kötelezettségét neki felróható okból
nem, vagy csak részben teljesítette. Bíznak abban, hogy ezt a jogvesztı határidıt
tudják módosítani, s kapnak lehetıséget arra, hogy ki tudják írni a közbeszerzési
eljárást. Ha ez nem oldható meg, akkor a Képviselı-testületnek még a jogvesztı
határidı letelte elıtt (2010. április 8.) döntenie kell.
Dr. Sümegi Sándor hangsúlyozta, hogy abban az esetben, ha az önkormányzat
szerzıdésszegést követ el vagy nem hoz arról döntést, hogy megépíti a tavat, avagy
sem, igénybe veszi-e a támogatást vagy nem, tudomása szerint jelenleg még nem
követtek el szerzıdésszegést. Mulasztással van a Képviselı-testület egy döntéssel.
Fenntartja mondatát, miszerint a Képviselı-testület eldönti azt, hogy él a pályázat
lehetıségével vagy nem él. Joga van visszalépni a pályázattól.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy a 2010. április 8-i határidı arra
vonatkozik, hogy szerzıdéssel igazolni kell, hogy a kapott támogatás legalább 50%-a
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felhasználásra került. Ezt egy szerzıdéssel kell igazolni, mely az a vállalkozási
szerzıdés lehetne, amit az építési beruházás kapcsán a nyertes ajánlattevıvel
lehetne megkötni. A jogvesztı határidı okán, ha nem tudják teljesíteni, nem kapnak
lehetıséget határidı módosítására annak következtében, hogy kitudják újra írni a
közbeszerzési eljárást. Ha nem kapnak határidı módosítást, s nem lépnek, akkor
nem igazolták, hogy a támogatás legalább 50%-a felhasználásra került. Egy
szerzıdésszegésbe kerülnek, ha addig nem dönt a Képviselı-testület a szerzıdés
megszüntetésének kezdeményezésérıl.
Dr. Sümegi Sándor hangsúlyozta, hogy a Képviselı-testület jelenleg nem követett el
szerzıdésszegést. Abban az esetben, ha 2010. április 8-ig nem nem kapnak olyan
ajánlatot, amit a Képviselı-testület el tud fogadni, s azok után a Képviselı-testület
úgy dönt, hogy eláll ettıl a projekt megvalósítástól, nem követett el
szerzıdésszegést. Képviselı társait kérdezte, hogy ezt a 2010. április 8-i határidıt ki
hallotta.
Sebestyén András elmondta, hogy ı tudott a határidırıl.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy
kötelezettsége, ha újra benyújtja az elıterjesztést

a

képviselıknek

akkor

van

Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy Dr. Sümegi Sándor képviselı úr a
Polgármesteri Hivatalban megtekintheti azt a jegyzıkönyvet, amelyben elhangzott ez
az idıpont.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

41/2010. (III. 25) Kt.
Tárgy: 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat
mellékletét képezı, Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi közbeszerzési
tervét.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az elfogadott 2010. évi
közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa részére küldje meg és
intézkedjen Sándorfalva Város Önkormányzatának internetes honlapján történı
megjelentetésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
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Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin gazdasági fımunkatárs
4. Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5. Közbeszerzések Tanácsa Budapest
6. Polgármesteri Hivatal - rendszergazda
7. Irattár.

12. napirendi pont
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás Társulási Megállapodása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)

Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Saját munkájában észrevette,
hogy elírás történt a társulási megállapodás szövegében. Módosításai a következık:
Bevezetı rész 3. bekezdésének utolsó mondata: … a 2. fordulóra jogi
személyiséggel nem rendelkezı társulás jogutódaként jogi személyiséggel
rendelkezı társulást hoznak létre.
IV. 1. pontjában a szakágazat szám és megnevezés kiegészül 422100 folyadék
szállításra szolgáló közmő építése szakágazattal
A szakfeladat száma, megnevezése is kiegészül a következı szakágazattal: 841225
környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása
V. 3. (2) bekezdésének helyes szöveg: „A KEOP projekt keretében megvalósuló,
beszerzésre kerülı vagyontárgyak a projektfenntartási szakasz lezárultával (
beruházási szakasz + 5 év) - a támogatási szerzıdésben foglalt feltételek betartása
mellett – a Társulás Tagjainak elkülönült tulajdonába kerülnek, a KEOP projekthez
településre jutó lakosegyenérték (érdekeltségi egység) arányában.”
V.4.1. A beruházás finanszírozása fejezetében módosításra kerültek az összegek,
módosult a támogatás intenzitás;
A saját forrás sor módosul 16,45%-os támogatási intenzitással 793.870.000,- Ft-ra
Az idegen forrás sor 4,01%-os támogatási intenzitással 193.870.000,- Ft-ra
A III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás támogatási intenzitása
83,54%-ra módosul és ekként az összes költség 4.824.143.000,- Ft.
Ennek megfelelıen az el nem számolható költség sor 64.860.000,- Ft
Tagok a beruházás megvalósításához szükséges saját forrás összegét
798.870.000,- Ft-ban állapítják meg.
X. pontban a 217/1998. (XII. 30.) kormányrendeletet a 292/2009. (XII. 19.)
kormányrendeletre kérte javítani.
Kérte a Képviselı-testületet az elıterjesztés megvitatására és a Társulási
Megállapodás elfogadására.
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Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták a következı módosításokkal:
„Sándorfalva képviselete legyen lakosság arányos, ennek érdekében, illetve
szavazatképesség miatt:
1. A Társulási Tanács egészüljön ki még egy taggal, és 3 fıbıl álljon.
2. A Pénzügyi Bizottság szintén egy fıvel kerüljön bıvítésre és 5 fıbıl álljon.”
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta, azzal,
hogy a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Pénzügyi
Bizottságnak 2 fı sándorfalvi és 1 fı szatymazi delegáltja legyen.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elfogadta a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javaslatát, habár ı 4 fıre javaslatot tett javaslatot. Itt két egyenrangú
önkormányzatról van szó. Elfogadja praktikus javaslatnak, hogy ne legyen páros
számú a bizottság. A Társulási Törvény rendelkezik arról, hogy a társult tagok
képviseletét értelemszerően a polgármester látja el. VIII. 1 pontban akként
szabályozzuk, hogy Társulási Törvény 10. §. (1) bekezdése alapján a Társulás
döntéshozó szerve a Társulási Tanács, amely a társult Tagok képviselı-testületei
által delegált polgármesterekbıl áll. A tagönkormányzatok képviselı-testületei
kötelesek név szerint megjelölni egy, a polgármester helyettesítésére jogosult
képviselıt a polgármester akadályoztatása esetére. Így oldható fel, ha bármely
polgármester akadályoztatva van, legyen egy delegált tag.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a Pénzügyi
és Településfejlesztési Bizottság módosító javaslatával.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

42/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodása
Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvíz- Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodását az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2.) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: azonnal
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
Kácsor Péter ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Szatymaz Község Önkormányzat Képviselı-testülete, Dr. Kormányos László
polgármester
4.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
5.) Kácsor Péter Sándorfalva Város- Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit kft.
ügyvezetıje
6.) Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatóság
Szeged
7.) Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
Szeged
8.) Irattár.

13. napirendi pont
Mentesítés a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítése alól
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

43/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Mentesítés a költségvetési szervek megvalósítási tervének elkészítésétıl
2010-2011. években
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az irányítása alatt álló
költségvetési szerveinél az éves költségvetés részét képezı megvalósítási terv
elkészítésétıl törvényi felhatalmazás alapján 2010-2011. években eltekint.
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Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Fischerné Nagy Katalin mb.gazd.irodavezetı
4./ Irattár

14. napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási
megállapodása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztéseket megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatokat elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

1./
44/2010. (III.25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
mőködı és gazdálkodó közhatalmi szerv és az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkezı önállóan
mőködı közszolgáltató közintézmény között a gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási és felelısségvállalás rendjérıl szóló megállapodás
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Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri
Hivatal és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény között, a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási megállapodást az
elıterjesztéssel, egyezı tartalommal fogadja el és határozza meg.
2. A képviselı-testület felkéri
megállapodás aláírására.

a

Polgármestert

a

munkamegosztási

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Vári Istvánné intézményvezetı
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Vári Istvánné intézményvezetı
4. Gazdasági Iroda
5. Irattár

2./
45/2010. (III.25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
mőködı és gazdálkodó közhatalmi szerv és a Budai Sándor Mővelıdési
Ház, Emlékház, Tájház és Könyvtár, mint gazdasági szervezettel nem
rendelkezı önállóan mőködı közszolgáltató közintézmény között a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelısségvállalás
rendjérıl szóló megállapodás
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri
Hivatal és a Budai Sándor Mővelıdési Ház, Emlékház, Tájház és Könyvtár
között, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási megállapodást az
elıterjesztéssel, egyezı tartalommal fogadja el és határozza meg.
2. A képviselı-testület felkéri
megállapodás aláírására.

a

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Pataki Zsuzsanna igazgató
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Pataki Zsuzsanna
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Polgármestert

a

munkamegosztási

4. Gazdasági Iroda
5. Irattár

3./
46/2010. (III.25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, min önállóan
mőködı és gazdálkodó közhatalmi szerv és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény, mint gazdasági szervezettel nem rendelkezı
önállóan mőködı közszolgáltató közintézmény között a gazdálkodással
kapcsolatos munkamegosztási és felelısségvállalás rendjérıl szóló
megállapodás
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri
Hivatal és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
között, a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási megállapodást az
elıterjesztéssel, egyezı tartalommal fogadja el és határozza meg.
2. A képviselı-testület felkéri
megállapodás aláírására.

a

Polgármestert

a

munkamegosztási

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Kaszás László igazgató
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Kaszás László igazgató
4. Gazdasági Iroda helyben
5. Irattár helyben

15. napirendi pont
Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság tagja elmondta, hogy ez a
téma volt a bizottság ülésén a fı kérdés. Pro és kontra érvek hangzottak el, s a
következı javaslattal éltek: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság javasolta a
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jelenleg iskolaként mőködı épület egészségügyi célra történı felhasználását. A
tervezési lehetıségek megvizsgálására és a szakmával való egyeztetésre lenne
szükség. Az önkormányzat és az egészségügyi dolgozók közötti egyeztetés után
koncepció létrehozását javasolta a bizottság.
Ismertette a határozati javaslatukat, melyben elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatokat elfogadásra javasolták
azzal, hogy a Képviselı-testület kapjon tájékoztatást a szerzıdés módosításáról.
Dr. Kovács Beáta jegyzı természetesnek tartotta a tájékoztatást, hiszen minden
Képviselı-testületi ülésen a lejárt határidejő határozatokról és a két ülés közötti
intézkedésekrıl Kakas Béla polgármester úr beszámol. Nem csak erre az egy dologi
kiadásra vonatkozik a költségtakarékos gazdálkodás. A Képviselı-testület ma tárgyal
egy másik napirendi pontot, ami szintén a költségracionalizálásra épül. A jövıben is
fog tárgyalni ilyen jellegő elıterjesztéseket a Képviselı-testület.
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnökének véleménye, hogy a
településnek, s a Képviselı-testületnek is érdeke a racionális költségtakarékosság.
Ismertette a bizottsági ülésen elhangzott véleményeket. Számtalan szolgáltatási és
bérleti szerzıdéseket felül lehetne vizsgálni. A bizottság egyetértett az egészségügyi
alapellátás esetében szükség van racionalizációra, melyet nagy körültekintéssel kell
végrehajtani. Nem ronthatja a lakosság egészségügyi ellátását.
A bizottság a határozati javaslatot a következıkkel javasolta elfogadni:
„1. Amennyiben a beruházás megvalósításra kerül, a testület elıtte megfelelı idıben
kapjon részletes tájékoztatást.
2. A bizottság javasolja, hogy komplexen kerüljön megvizsgálásra, hogy az
önkormányzatnál, intézményeinél, illetve gazdasági társaságainál milyen
megtakarítási lehetıségek tárhatók fel, és errıl a képviselı-testület kapjon
tájékoztatót.”
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez nem a napirendi határozatot érinti.
Igen, sorba veszik és nézik azokat a területeket, ahol mutatkozik némi lehetıség
arra, hogy a forráshiányt lehet-e esetleg racionalizálással mérsékelni.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy ez a lehetıség most vitairatként van
jelen. Egy részletes tárgyalás elıtt vannak. A tájékozódás is megtörtént az
ÁNTSZnél, megoldható a kivitelezés. A mellékelt terv alapján látszik, hogy minden
megoldható lenne. Fontos, hogy a gyermekorvosi rendelı és a háziorvosi rendelı a
váróhasználat szempontjából a szakemberek véleményét kikérve megoldható
legyen. A pártház hasznosítása jó gondolat, hiszen minden felszabaduló
vagyontárgyra ötletpályázatot írnának ki.
Kónya József véleményét megerısítette az, hogy mind a két bizottsági ülésen a
polgármester úrnak el kell járni a személyes kapcsolatai miatt. Dr. Sümegi és Társa
Bt-vel fognak tárgyalni, s nem fogja a döntését megelızni az, hogy ott milyen
eredmény fog születni. Meg kellene próbálni annak a lehetıségét, hogy olyan
tárgyalási szintet alakítanak ki, amely a kompromisszumképességet érezteti, például
a bérleti díj csökkentését el lehetne érni. A 2010-es költségvetésnél ennek a
lehetıségét nem látja. Ott vannak, ahol eddig. 2011-ben hozhatna eredményt. Ezt a
témát körbe kell járni az orvosokkal együttmőködve. Dr. Bertalan Zoltán és Dr.
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Nagymihály Sándor ugyan jelen voltak a bizottsági ülésen, de Dr. Borsi Éva és Dr.
Sümegi Sándor nem voltak ott. Véleménye szerint csak váltott rendelésrıl
beszélhetnek. Vizsgálják meg a lehetıségeket és kerüljön a Képviselı-testület elé.
Ambrus Lászlóban egy másik kérdés fogalmazódott meg; az épület tudomása
szerint 40 év körüli. A két orvosi rendelıt már annak idején teljesen külön vették,
most meg olyan döntést hoznak, hogy egybe teszik. Ha van rá lehetıség, és a régi
pártházból ki lehet alakítani, mindennek megfelel, az számára elfogadható,
Gonda László hozzátette, hogy a racionalizálást elfogadta ugyan a bizottság, de a
szakorvosok voltak azok, akik felhozták a problémákat.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy ez valóban egyeztetési
folyamat.
Dr. Sümegi Sándor megköszönte polgármester úr és jegyzı asszony részletes
feltáró javaslatát, ami áttekintette az elmúlt 8 évet. Egyértelmően kiderül az, hogy
egy hasonló Képviselı-testületi ülésen azt nyilatkozta, hogy mihelyst lehetısége
nyílik, háziorvosi rendelıt fog építeni és ezzel tehermentesíteni szeretné az
önkormányzatot. 2001. február 24-tıl 2008. nyaráig ingyen és bérmentve biztosította
az önkormányzat számára az orvosi ellátást, mert ebben állapodtak meg. Az
önkormányzat biztosította az alap felszereléseket, s késıbb az eszközöket
megvásárolhatta a többi háziorvossal együtt. Egy probléma mégis becsúszott az
elıterjesztésbe. Olyan dologban kér véleményt a rendelet elıterjesztıje, amihez nem
ért. İ mint Dr. Sümegi Sándor tud errıl az elıterjesztésrıl, de sem mint háziorvos,
sem mint Sümegi és Társa Bt. nem tud semmiféle elıkészítésrıl, nem tudják, nem
tudja azt, hogy mit ért azon a rendelet elıterjesztıje, hogy a „rendelési idık
egyeztetésével megoldható”. Ha ezt így terjesztik a tisztiorvos elé, természetesen
jóváhagyja. Kérdése, hogy tudja-e az elıterjesztı, hogy mennyi forgalom van abban
a rendelıben. A felszabadulás utcai rendelıben napi 70-110 fı közötti betegforgalom
van. Szigorú beosztással és munkarenddel tudják ellátni kb. 5 óra hossza alatt. Az
alapellátást 7.30-tól 16 óráig kell megoldani. Ha 5 órahosszát leköt a háziorvosi
ellátás, meglehetısen kevés idı marad a gyermekorvosnak, üzemorvosnak,
iskolaorvosnak. Ez egyfajta átgondolást igényel. Vannak tisztasági elıírások is. Mint
orvos mondta, hogy ez nagyon nehezen megoldható. Aki ezt a rendelı átfordítást
tervezte, feltehetıen nem végzett még háziorvosi tevékenységet. Kialakításra kerül
egy orvosi szoba, amire nincs szükség egy háziorvosi rendelıben. Nem tudják
kihasználni. Ha esetleg ezt elkülönítınek vagy más célra nevezik meg, akkor
nehezen értelmezhetı, hogy abból nyílik az öltözı és a mellékhelyiség.
Orvosi rendelı alapterülete 18,6 m2. A minimális elıírás, amire még kiadható az
engedély, az 18m2. Az, hogy a nıvérnek 3m2-en kell ellátni munkáját, pusztán ízlés
dolga. Ahogy halad a váró irányába egyre több problémába ütközik. A váróban
vannak elhelyezve a pelenkázó pultok. Ha ebben a váróban az a 110 ember
megfordul, akkor nehezen tudja elképzelni, hogy azt a fertıtlenítési szintet meg lehet
csinálni, amire szükség van. Dr. Bertalan Zoltánnal volt módja az elıterjesztést
tárgyalni. Az Egészségház felújítása során ez a rendelı az Egészségháztól
függetlenül egy olyan kis bérbe adható orvosi rendelı, váró és komplexum, ahol a
rég várt szakorvosi tevékenységet elkezdhetné Sándorfalva. A Pallavicini terv is
tartalmazza, hogy szakorvosokat kell ide csábítani. Sándorfalva önkormányzata
kedvezményesen bérbe adhatna orvosi rendelıt, s akkor ebben a rendelıben, igaz
magánrendelıi formában, de nagy igényt tudna kielégíteni az önkormányzat. Arról
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nem is beszélve, hogy bevétele származna. Ehhez a rendelı készen van, nem
kellene kifordítani. Vállalkozóként azt mondja, ha két üzleti partner nem ismeri
egymást, leülnek, s tárgyalnak. Ha ezt a lépést az önkormányzat elmulasztja, akkor
egy lehetıséget mulaszt el. Ha az önkormányzat és a Képviselı-testület azt látja
jónak, hogy ezt az átalakítást elvégezve egy olyan színvonalú egészségügyi ellátást
tud biztosítani, ami a korábbiaknak megfelel, akkor természetesen alá fogja vetni
magát. A véleményt a szolgáltatást igénye vevık fogják késıbb kimondani. Azt, hogy
az helyzet alakult ki, hogy az önkormányzat jelenleg kénytelen bérelni egy olyan
helyiséget, ami a lakosság egyharmadát ellátó egészségügyi tevékenységet végzi,
ez nem róható fel hibájaként. Az elmúlt 8 évben, amíg ezt ingyen bocsátotta az
önkormányzat részére, azt a pénzt, amit most kifizet, azt megspórolta. A döntés a
Képviselı-testület kezében van. Nem akar a szavazásban rész venni, s mint
képviselı, mint háziorvos, s mint Sümegi és Társa Bt. elhagyja a termet. Remélte,
hogy nem ébresztett túl nagy ellenszenvet az elıterjesztés készítıjében, de
véleménye, hogy az igazsághoz, s a tények ismeretéhez tartozik pici szakmai
vélemény is.
Dr. Kovács Beáta jegyzı egy mondással élt, miszerint a kocsi nem elızi meg a
lovat. Ha Dr. Sümegi Sándor képviselı úr attól tart, hogy szándékukban áll
belekényszeríteni olyan konstrukcióba, ami a szakmai elvárásoknak nem felel meg,
megnyugtatta, hogy fel sem merült ilyen szándék. A feladatellátási szerzıdés
módosítása kapcsán kell vagy lehetséges errıl beszélni. Nincs kényszer sem pro,
sem kontra. Úgy vélte, hogy Dr. Sümegi Sándor valamiféle rosszindulatot feltételez,
de megnyugtatta, hogy tévedésben van. A szakmai dolgok nyilván megvitatandó
részek. Mindenki a saját szakmájához ért. Felmerült, hogy fontos volna Sándorfalva
számára a szakorvosi rendelés. Ebben az esetben megoldódik a racionalizálás
kérdése. Hiszen, ha 150 ezer forintért ki lehet adni a most valóban nem kihasznált
orvosi rendelıt és nem kell hozzá nyúlni, akkor megoldódik a nagy gordiuszi csomó.
Dr. Sümegi Sándor nagyra értékelte, hogy komolyan felmerült ez a téma, hogy
hogyan kellene hasznosítani, amit már 3 és fél éve beszéltek. Többször beszéltek
errıl, valamint a bérleti szerzıdések változtatásáról. Ez az épület jelenleg az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény kezelésében van. Abban az
esetben, ha az önkormányzat bevétel-kényszerhelyzetben van, akkor el kell
gondolkodni, hogy honnan lehetne bevételhez jutni. Szeretné elhagyni a termet,
mivel nemcsak a számára kínos, hanem minden más képviselınek is.
Dr. Kovás Beáta jegyzı hozzátette, hogy kötelezettségüknek eleget tettek, s a
meghívót, valamint az elıterjesztést elküldték a Sümegi és Társa Bt-nek.
Dr. Sümegi Sándor elmondása szerint nem kapta kézhez.

Dr. Sümegi Sándor 19 órakor elhagyta a termet.

Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testületi ülés 10 fıvel
határozatképes.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a helyzet nehéz. A megvalósításig még
sok feladat áll elıttük. Nem az a cél, hogy a gyerekeket a felnıttekkel
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összeengedjék. Ez az elıkészítés a vitairat része, úgy is kell ennek neki állni. A
Sümegi és Társa Bt. oldaláról nézve, az egy másik olyan folyamat, amikor nem
képviselıként kell értelmezni, hanem a szerzıdı partnerként.
Dr. Kurucsai Béla véleménye, hogy a határozati javaslat elıre szaladt az idıvel.
Ismertette a határozati javaslatot. Itt odáig jutottak, hogy tárgyalásokat kell folytatni.
Javaslata, hogy az itt elhangzottak alapján szülessen egy olyan határozat, miszerint
felhatalmazzák Kakas Béla polgármestert és Dr. Kovács Beáta jegyzı asszony, hogy
folytassanak tárgyalásokat, s a következı Képviselı-testületi ülésen ismét kerüljön
elıtérbe ez a téma.
Dr. Kovács Beáta jegyzı egyetértett abban, hogy a racionalizálás érdekében
tárgyalásokat fognak folytatni a Sümegi és Társa Bt-vel.
Sebestyén András hozzátette, hogy most kizárólag szakmai dolgokról beszélnek,
amihez ık nem értenek. Legelıbb is azt kell tisztázni, hogy egészségügyi hatósági
szempontokból alkalmas-e, hogy orvosi rendelı legyen. Ha igen, abban az esetben
kell az egyeztetéseket megtartani. Nem tudja, hogy ÁNTSZ fıorvosa által kiadott
szakmai vélemény önmagában elegendı-e, de a háziorvosokkal mindenképp
egyeztetni kell.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy elıször is ÁNTSZ engedélyre van szükség
az orvosi rendelı mőködtetésére. Következı lépés, hogy mőszakilag megoldható-e,
de a nyilatkozat értelmében jelenleg alkalmas a mőködtetésre. Nem szeretnék a
szolgáltatás színvonalát lejjebb adni. Ne személyeskedést lássanak.
Kónya József javasolta Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonynak, hogy minden érintett
orvossal folytasson egyeztetést. És azután hívják ki az ÁNTSZt véleményezésre.
Ambrus László hozzátette, hogy ma már másodszor van az, hogy nem tudják a
sorrendet. A 4. napirendi pont végeredménye is az lett, hogy tárgyalásokat kell
folytatni. Dr. Kurucsai Béla képviselı társával értett egyet, miszerint tárgyalásokat
kell folytatni, s megfelelı elıkészítés után döntsön a Képviselı-testület.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ez az elıterjesztés egy vitaalapot képezett
a ma ülésen.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a módosított határozati javaslatot, mely szerint
Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás
orvosi feladatainak racionalizálása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a
racionalizálás érdekében folytasson tárgyalást a Sümegi és Társa Bt-gal, valamint az
érintett szakorvosokkal.
Nógrádi Erika kérdése, ha nincs engedély, akkor mirıl beszélnek.
Sebestyén András válaszában elmondta, hogy van az ÁNTSZ-tıl szakmai
vélemény, mely szerint az orvosi rendelı alkalmas a mőködtetésre. Viszont az
ÁNTSZ fıorvosa nem valószínő, hogy ismeri a helyi szokásokat.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 10 igen szavazattal a módosított határozati javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.

47/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete az egészségügyi alapellátás
orvosi feladatainak racionalizálása érdekében felkéri a Polgármestert, hogy a
racionalizálás érdekében folytasson tárgyalást a Sümegi és Tsa Bt-gal, valamint az
érintett szakorvosokkal.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Sümegi Sándor háziorvos
Sándorfalva, Felszabadulás u. 15.
4. Érintett orvosok és háziorvosok
5. Irattár

Kakas Béla polgármester 19 óra 14 perckor technikai szünetet rendelt el.
A Képviselı-testületi ülés 19 óra 30 perckor folytatódott.

Dr. Sümegi Sándor képviselı az ülésre visszaérkezett.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés 11 fıvel határozatképes.

16. napirendi pont
Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény keretében mőködı bölcsıdei
férıhely számának meghatározása és az Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Gonda László az Egészségügyi és Szociális Bizottság bizottsági tagja elmondta,
hogy az elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

48/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény keretében mőködı
Bölcsıdei férıhely számának meghatározása és az Intézmény Alapító
Okiratának módosítása
Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. április 1. napjától a
bölcsıdei férıhely számot 24 fıben határozza meg és ennek megfelelıen az
elıterjesztés mellékletét képezı Alapító Okirat módosítását jóváhagyja.
2.) A Képviselı-testület felkéri a Polgármester által az Intézményvezetıt arra, hogy
az Alapító Okiratba foglalt engedélyezett férıhely szám változását az Intézmény
Szakmai programjában, valamint Szervezeti és Mőködési Szabályzatában
vezesse át.
Határidı: 2010. április 01.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Vári Istvánné intézményvezetı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Vári Istvánné intézményvezetı
4. Irattár.

17. napirendi pont
Önerı biztosítása a 2010. évi belvízvédekezés miatti állami vis maior támogatás
igényléséhez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítette, hogy tekintettel a védekezés lezárult 2010.
március 12-ével, már nem becsült védekezési költségrıl, hanem tényleges
költségekrıl lehet beszélni. Az elszámolás alapján a védekezési költség a tényleges
belvíz okozta kár költsége 7.846.659,- Ft. A támogatási igény két részbıl áll, a
védekezés költségébıl és a helyreállítás költségébıl. Módosult a támogatás
metodikája, azzal, hogy a támogatók kétfelé bontották a belvíz okozta kár
költségének részbeni megtérítésére vonatkozó támogatási kérelmet, a védekezés és
a helyreállítás költségére. A védekezés költségére 70% támogatást, míg a
helyreállítás költségére 60%-os támogatást igényelhetnek. Ennek értelmében
módosulnak az adatok és kérte kiegészíteni a határozati javaslatot az alábbiak
szerint. Ismertette az új határozati javaslatot.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta. A
Képviselı-testület dönti el, hogy elfogadja-e a módosítást.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az új határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

49/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Önerı biztosítása a 2010. évi belvízvédekezés miatti állami vis maior
támogatás igényléséhez
Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Város
közigazgatási területére elrendelt belvízvédelmi készültség költségei részbeni
finanszírozása érdekében, illetve a 8/2010. (I. 28.) Kormányrendeletben foglaltak
alapján vis maior támogatási igényt nyújt be, mivel az Önkormányzat saját
erejébıl a vis maior helyzetet nem tudja megoldani.
2.) A Képviselı-testület a belvíz okozta kár (7.846.659,- Ft) védekezési költsége
(897.571,- Ft) 30%-át, azaz (270.000,- Ft),míg a helyreállítás költsége
(6.949.088,- Ft) 40%-át, (2.780.000,- Ft), összesen 3.050.000,- Ft összeget
sajátforrásként az Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szereplı
Felhalmozási Tartalék elıirányzat terhére.
3.) A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseményhez kapcsolódó
biztosítással nem rendelkezik, ezért biztosító felé kártérítési igényt nem tud
benyújtani. Utakra biztosítás nem köthetı, illetve, - tekintettel a káresemény
jellegére, - feladatát más, önkormányzati tulajdonú ingatlannal nem lehet
megoldani.
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4.) A Képviselı-testület nyilatkozik arról, hogy az utakban, külterületi utakban
keletkezett károsodás helyreállítása a helyi közlekedés biztonságának
visszaállítását szolgálja, mivel a helyreállítás lakott külterület megközelítését
szolgálja.
5.) A Képviselı-testület felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4.) Tímár Zoltán Sándorfalva Városüzemeltetı Közhasznú Nonprofit kft. ügyvezetıje
5.) Irattár.

18. napirendi pont
Feladat-ellátási megállapodás módosítása, kiegészítése Sándorfalva Város
Önkormányzata és Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. között a
PR marketing tevékenységre vonatkozóan
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítette azzal,
hogy így 20%-os költségcsökkentést generálnak. A Városfejlesztı Kft. jogosult az áfa
elszámolásra. Kérte az elıterjesztés megvitatását.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolták.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a kapott anyagban szerepel az, hogy milyen
feladatokat vállal az önkormányzat. Kérdése, hogy a Kisbíró c. újság megjelenése,
formája, megjelenési idıpontja, tartalma milyen szabályozás alatt áll, s erre
vonatkozóan milyen költségtakarékosságot vagy esetleg milyen bevételi
lehetıségeket tartalmaz az önkormányzat számára.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy Kisbíró c. újság havi
rendszerességgel jelenik meg. Szerkesztése olyan szakember gárda kezében van,
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aki a tördeléssel és újságírói háttérrel megfelelı szakmaiságot biztosít. Például az
újság teljes egészében színes, anyagminıségében látványosabb és elegánsabb.
Gyakorlatilag ugyanúgy mőködik, mint eddig, miszerint lapzártáig beérkeznek a hírek
és cikkek. Ezen cikkek és fotók tervezetben készülnek el, ami a polgármester és a
jegyzı jóváhagyásával kerül az újságba. Ezzel a finanszírozással szeretnék
fenntartani, hogy havi rendszerességgel jelenjen meg. Hirdetési bevételek az újság
bekerülési költségét csökkentik.
Dr. Sümegi Sándor megköszönte a tájékoztatást.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy a hirdetési díjak nem változtak, de az
újságban ez megtalálható.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

50/2010. (III.25.) Kt.
Tárgy: Feladat-ellátási megállapodás módosítása, kiegészítése Sándorfalva Város
Önkormányzata és Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
között a PR marketing tevékenységre vonatkozóan
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete az Önkormányzat PR és marketing
tevékenységének ellátásával a Sándorfalva Város-és Vállalkozásfejlesztı
Közhasznú Nonprofit Kft.-t bízza meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt a Sándorfalva Város Önkormányzata és
Sándorfalva Város-és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2006.
december hó 14. napján kelt feladatellátási szerzıdés módosítására, a PR és
marketing tevékenység ellátásával kapcsolatos kiegészítésére.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a 2. pont szerinti
szerzıdés-módosítás aláírására.
4. A Képviselı-testület az e feladatara az Önkormányzat 2010. évi
költségvetésében elkülönített 3 000 000 Ft tartalékba történı áthelyezését
rendeli el, felkéri a jegyzıt az átcsoportosítás átvezetésére.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Kácsor Péter igazgató
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
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2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Kácsor Péter Sándorfalva Városfejlesztı Nonprofit Kft. Ügyvezetı Igazgató
4.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
5.) Irattár

19. napirendi pont
Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények
Sándorfalva közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy az
elıterjesztést megtárgyalták és elfogadásra javasolták.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

51/2010. (III. 25. ) Kt.
Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai
rendezvények
Sándorfalva
közigazgatási
területén
történı
megtartásának rendjérıl
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az országos és helyi
választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva közigazgatási területén
történı megtartásának rendjérıl szóló szabályzatot az elıterjesztéssel egyezı
tartalommal jóváhagyja.
Határidı: folyamatos
Felelıs:
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Pataki Zsuzsanna igazgató
4. Irattár

55

20. napirendi pont
2010. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 26. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Nógrádi Erika a Mővelıdési,- Oktatási,- Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

52/2010. (III.25.) Kt.
Tárgy: 2010. évi könyvtári állománynövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
Határozat
1. A Képviselı-testület nyertes pályázat esetén kötelezettséget vállal arra, hogy a
Budai Sándor
Kulturális
Központ
Könyvtára
beszerzési
keretének
kiegészítéseként az elnyert támogatási összeg felett további 300.000 Ft-ot
önrészként a 2010.évi költségvetésben biztosít a Tartalék terhére a már
jóváhagyott költségvetési támogatáson felül.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az elızıekben megfogalmazottakat a
költségvetési rendeleten vezesse át.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1.Kakas Béla polgármester
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2.Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı
4.Pataki Zsuzsanna Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója
5. Irattár

21. napirendi pont
2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 27. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Nógrádi Erika a Mővelıdési,- Oktatási,- Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette a
bizottság döntését, mely szerint a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

53/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: 2010. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész
biztosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a 800.000 Ft-ot önrészként a 2010.évi költségvetésében biztosítja a
Tartalék terhére.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az elızıekben megfogalmazottakat a
költségvetési rendeleten vezesse át.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
Határidı: azonnal
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1.Kakas Béla polgármester
2.Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı
4.Pataki Zsuzsanna Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója
5. Irattár

Kakas Béla polgármester a nyílt ülést 19 óra 57 perckor bezárta.
A Képviselı-testület zárt üléssel folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Nógrádi Erika
képviselı

Pataki Zsuzsanna
képviselı

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
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