Jegyzıkönyv
Készült 2010. április 27-én a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
Jelen vannak: Sebestyén András a bizottság elnöke
Kónya József a bizottság alelnöke
Kalapács Zoltán a bizottság tagja
Sári György a bizottság tagja
Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Fischerné Nagy Katalin megb.gazd.irodavezetı
Körmendi Györgyné jkv. vezetı
Sebestyén András köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a bizottság 4 tagja
megjelent, a bizottság határozatképes.
A bizottság a napirendi pontokat 4 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, melyek az alábbiak
voltak:
Az ülés napirendi pontjai:

1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója
2. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V.22.) Ör.
rendelet módosítására
3. 2009. évi belsı ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentés elfogadása
4. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról
5. Tájékoztató az Önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérıl
6. Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
7. A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott települések
2006-2009. idıszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási Tervének
felülvizsgálata
8. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi
Szerzıdésének módosítása
9. Sándorfalva, Kölcsey u. 45. sz. alatti ingatlan telekalakítása és mővelési ág
változása
10. Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást
szolgáló létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0-2. fordulójának
elıkészítése
11. Dóc, Külterület 0173/10 hrsz. ingatlan értékesítése
12. Sándorfalva, Külterület 02/5, 04, 05. hrsz. ingatlanok vételi ajánlata
13. Pallavicini Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
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I.

Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója

Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy 329 eFt visszafizetési kötelezettségünk volt,
amit teljesítettünk. A szöveges értékelésben szereplı záró pénzkészlet helyesbítésre
szorul, a helyes összeg 835.923 eFt.
Kónya József megkérdezte, hogy a Mozgáskorlátozott Egyesület elszámolásával mi a
helyzet, hogy áll?
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy tájékoztatták az ügyfelet a visszafizetési
kötelezettségükrıl, amelyre méltányossági kérelmet nyújtottak be. A fejleményekrıl a
Pályázatbíráló Munkacsoportot tájékoztatni fogják.
Kónya József javasolta, hogy az egyesület tagjai is valljanak szint, legyenek ott a
megbeszélésen. Tudomása szerint 6-an választották meg az elnök asszonyt, fıleg
családtagok voltak.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a Polg. Hivatal nem szólhat bele ugyan, de az
Egyesületnek van alapszabálya, összehívhatják a tagokat.
Sebestyén András elmondta, hogy 36 millió a pénzmaradványunk, a 2010-es mőködési
hiányunkat tudjuk pótolni.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
40/2010. (IV.27.)
Tárgy: Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési beszámolója
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a 2009. évi költségvetési beszámolóról
szóló elıterjesztést.
II.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V.22.) Ör.
rendelet módosítására

Sebestyén András elmondta, hogy az 1993. évi III. törvény aktualizálásáról van szó.
Kónya József megkérdezte, hogy mi volt az indoka a méltányossági alapú ápolási díj
kérelemnek?
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
41/2010. (IV.27.)
Tárgy: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 13/2007. (V.22.) Ör.
rendelet módosítására
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a pénzbeli és természetbeni szoc.
Ellátásokról szóló 13/2007. (V.22.) ör. rendelet módosításáról szóló elıterjesztést.
III.

2009. évi belsı ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentés elfogadása

Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy a hiányosságként említett Leltározási
Szabályzatunk azóta elkészült.
Kónya József kiemelte az Összefoglaló jelentés végsı megállapításait.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
42/2010. (IV.27.)
Tárgy: 2009. évi belsı ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentés elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a 2009. évi Belsı ellenırzésrıl szóló
összefoglaló jelentést.
IV.

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról

Sebestyén András kiemelte, hogy a Kistérség az elmúlt évben több támogatásban
részesült, mint amennyire szükségük lett volna. Ezért 20.411.000,- Ft összeget fizetnek
vissza önkormányzatunk részére, amely a 2009. évi pénzmaradványunkat növeli.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy júniusban fog realizálódni a 20 millió Ft.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
43/2010. (IV.27.)
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2009. évi
költségvetésének végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a képviselı-testület felé a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás
Közoktatási Intézménye 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.
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V.

Tájékoztató az Önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek
bérletérıl

Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy szigorúan ragaszkodik a bérlemények szerzıdésszerő
teljesítéséhez a mőszaki iroda és a gazdálkodási iroda bevonásával. Nem engedünk nagy
teret a bérlıknek, legfeljebb két hónapot tudunk elnézni, ezután kapják a felszólítást.
Kónya József a kenyér- és pékáru 438 Ft/m2 árára kérdezett rá, miért ennyi és miért nem
szerepel személynév a Robétak Kft-nél?
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a Kerek Perec Kft. pékáru boltnál ez az érték átlag,
mivel a Kft az üzlethelyiségen kívüli terület használatért is fizet bérleti díjat, ami kisebb,
mint az üzlet díja.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
44/2010. (IV.27.)
Tárgy: Tájékoztató az Önkormányzat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Határozati javaslatban foglaltakat.
VI.

Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása

A jogszabályváltozások és a az alapítás óta eltelt idı miatt vált szükségessé a Társulási
Megállapodás módosítása és egységes szerkezetben történı benyújtása a Társulási Tanács
részére.
A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 4 igen szavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:
45/2010. (IV.27.)
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodás
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Határozati javaslatban foglaltakat.
VII.

A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott települések
2006-2009.
idıszakra
vonatkozó
Hulladékgazdálkodási
Tervének
felülvizsgálata
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A törvény szerint az önkormányzatoknak illetékességi területükre vonatkozóan hulladékgazdálkodási tervet kell készíteni. E tevékenység ellátása kötelezı feladatunk.
Kónya József kérdésként vetette fel, hogy a sárga zsákok megszüntetése miatt a konténert
meg kell-e vásárolni?
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
46/2010. (IV.27.)
Tárgy: A Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott települések
2006-2009. idıszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási Tervének felülvizsgálata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
a Szegedi Regionális Hulladékkezelési Programhoz csatlakozott települések 20062009. idıszakra vonatkozó hulladékgazdálkodási tervének felülvizsgálatáról szóló
dokumentációban foglaltakat elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé.
VIII. Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Szerzıdésének módosítása

Társulás

Konzorciumi

A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 4 igen szavazat mellett az alábbi
határozatot
47/2010. (IV.27.)
Tárgy: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerzıdésének
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Konzorciumi Szerzıdésének módosításáról szóló
elıterjesztést.
IX.

Sándorfalva, Kölcsey u. 45. sz. alatti ingatlan telekalakítása és mővelési ág
változása

Az elıterjesztésben szereplı Sándorfalva, Kölcsey u. 45. sz. alatti ingatlan értékesítése
már szerepel a 2010. évi ingatlanhasznosítási programunkban.
A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és 4 igen szavazat mellett az alábbi
határozatot hozta:
48/2010. (IV.27.)
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Tárgy: Sándorfalva, Kölcsey u. 45. sz. alatti ingatlan telekalakítása és mővelési ág
változása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek a Határozati javaslatban
foglaltakat.
X.

Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást
szolgáló létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0-2. fordulójának
elıkészítése

Kakas Béla polgármester ismertette a pályázat és a beruházás jelenlegi állását, teendıit.
Elmondta, hogy a 2. forduló beadásához egy kötelezı érvényő banki ajánlatot kell
beszerezni az önerı biztosítására a társulási hitel megszerzése érdekében. Az útépítés
terveztetés is feladatunk, a kiviteli tervek már elkészültek, júniusig be tudjuk adni.
Továbbá feladatunk a 2. fordulós közbeszerzési dokumentáció összeállítása is.
Jogi személyiségő társulás létrehozása az alapja a pályázat beadásának, a finanszírozási
feltételeknek is meg fogunk felelni. A szennyvíztelep hellyel is volt gondunk a tájvédelmi
körzeti besorolás miatt, de ez már nem akadály.
Dr. Kovács Beáta ismertette a határozati javaslatot, elmondta, hogy Együttmőködési
megállapodást terjesztünk be.
A 2. pont a társulási hitel felvételérıl szól. A 2. forduló beadásának feltétele, hogy
bizonyítva legyen a bankgarancia megléte, amely közbeszerzési eljárás útján történik. Ha
megkapjuk a bankgaranciát, megkapjuk a hitelt is, nem kell újabb procedúra.
A hitel akkor kamattámogatott, ha az illetékes önkormányzatok nyilatkoznak arról, hogy
a beruházás üzembe helyezésétıl számított 5 éven belül nem vesznek igénybe
csatornatámogatást.
Elmondta, hogy a korábbi idıszakban személyi kérdésekrıl nem volt döntés. A 4.
pontban meghatározásra került, hogy a polgármester akadályoztatása esetén a Társulási
Tanácsba Kónya József képviselıt delegálja, a Társulás Pénzügyi Bizottságába az elnöki
tisztségre Sebestyén András képviselıt, bizottsági tagi tisztség betöltésére Kalapács
Zoltán képviselıt jelöli.
Szükséges szerzıdést kötni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal is, mivel
ezek mind szatymazi ingatlanok. A beruházás tartamára béreljük a területet, vezetékjogot
kell bevezetni a nyilvántartásba. Bérleti díjat nem kell fizetni, de az értékcsökkenésért,
ami a területet éri, fizetni kell, ez viszont támogatott.
Kónya József javasolta, hogy kerüljön bele a határozatba, hogy társulati képviselırıl van
szó.
Dr. Kovács Beáta megjegyezte, hogy határozatlan idıre szól a mandátuma, az új testület
vissza is hívhatja. A képviselı neve mellé a címe is bele fog kerülni.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
49/2010. (IV.27.)
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Tárgy: Az együttesen ellátható belterületi szennyvízelvezetést és szennyvíztisztítást
szolgáló létesítmények létrehozására kiírt KEOP-1.2.0-2. fordulójának elıkészítése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Határozati javaslatban
foglaltakat.
XI.

Dóc, Külterület 0173/10 hrsz. ingatlan értékesítése

Sebestyén András elmondta, hogy a Dóc, Külterület 0173/10 hrsz-ú ingatlan ingatlanra
tett ajánlatot – 88.000,- Ft-os becsült értéket – a vevı: Horváth József Lászlóné elfogadta.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
50/2010. (IV.27.)
Tárgy: Dóc, Külterület 0173/10 hrsz. ingatlan értékesítése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága 88.000,- Ft összegő kialkudott vételár elfogadását támogatja. Megkéri
Sándorfalva Város Jegyzıasszonyát a szükséges teendık megtételére.
XII.

Sándorfalva, Külterület 02/5, 04, 05. hrsz. ingatlanok vételi ajánlata

A fenti ingatlanok tulajdonosa a fenti helyrajzszámú ingatlanok megvételére tett ajánlatot
önkormányzatunk részére. A vételi ajánlat 16 millió Ft-ot jelöl meg.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy egybefüggı területrıl van szó, külterületi
szántó, gyep, legelı tartozik bele. Késıbb ez a terület ipari parknak is megfelelne. A
szabadpiacon már mozdultak rá, volt vevıi igény.
Kalapács Zoltán hangsúlyozta, hogy akkor lehetne hasznot húzni belıle, ha a
Tájvédelmi Körzet kimenne belıle. Véleménye szerint, ha a vevınek megérte volna,
biztosan megvették volna.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy akkor kapunk felmentést, ha csereingatlant ajánlunk
fel a Tájvédelmi Körzetnek. Aggálya, hogy az eladó nem nyilatkozott az ingatlanra
bejegyzett környezetkárosodásra és a 19 millió forint jelzálogjogra sem.
A mővelési ágból való kivonás kb. 2 millió Ft/ha-t tenne ki.
Kónya József megkérdezte, hogy a Tájvédelmi Körzetnek van-e elıvásárlási joga?
Dr. Kovács Beáta válaszában elmondta, hogy igen, de nem tart rá igényt.
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Sebestyén András megjegyezte, hogy a 2 millió Ft/Ha mővelési ágból való kivonás
költsége súlyos dolog.
Dr. Kovács Beáta szerint nem tudni, hogy ez a vételár reális-e, kérhetünk a Vízügyi
Felügyelıségtıl is tájékoztatást.
Kakas Béla polgármestertıl kérdésként hangzott el, hogy ha per és tehermentes, megérie ezt az árat?
Sári György szerint Sándorfalva közelsége miatt éri meg az árát.
Dr. Kovács Beáta szerint ez attól függ, hogy mire fogjuk használni.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
51/2010. (IV.27.)
Tárgy: Sándorfalva, Külterület 02/5, 04, 05. hrsz. ingatlanok vételi ajánlata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága felkéri a polgármestert, hogy nyilatkoztassa az ajánlattevıt a
környezetkárosodás és a jelzálogjog vonatkozásában.
XIII. Pallavicini Általános Iskola támogatási kérelme
A Pallavicini Sándor Általános Iskola igazgatóasszonya és igazgatóhelyettes asszonya a
május 6-án megrendezésre kerülı Pallavicini napokra 250 eFt-ot támogatási igényt
nyújtott be a 2009. évi pénzmaradvány terhére, melyet Sebestyén András olvasott fel az
ülés résztvevıinek.
Dr. Kovács Beáta az alábbi észrevételeket tette:
- A rendezvény a városi rangú rendezvények között nem szerepel
- Nem látjuk a rendezvény költségvetését
- Támogatási szerzıdéssel, elszámolási kötelezettséggel lehet folyósítani
- A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Sándorfalva
közpénzébıl gazdálkodik, közvetett módon így támogatja a rendezvényt az
önkormányzat
- Nem támogatta a Pallavicini napokat a Közalapítvány 2008-ban.
Kónya József megjegyezte, hogy miért nem merült fel az igény a költségvetés készítésekor?
Kakas Béla polgármester véleménye szerint meg lehetett volna ezt az összeget spórolni, ha a
kastély épület beruházás projekt indító rendezvénye hozzákapcsolódhatott volna az iskolai
Pallavicini naphoz. Az iskola vezetése részérıl erre nem volt fogadókészség.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
52/2010. (IV.27.)
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Tárgy: Pallavicini Sándor Általános Iskola támogatási kérelme
Határozat
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság felkéri a polgármestert, hogy utólagos
beszámolási kötelezettséggel a 2010. évi költségvetés tartalék terhére az SZKTT
Pallavicini Sándor Általános Iskola részére – a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítványon keresztül, elszámolási kötelezettség terhe mellett – a
költségtakarékosság figyelembe vételével nyújtson támogatást a 2010. évi Pallavicini
Napok rendezvénysorozat méltó megvalósításának finanszírozása érdekében.
A támogatás és annak összegszerő megállapításának feltétele a kérelmezı részérıl
megvalósítandó rendezvénysorozat költségvetésének bemutatása.
A Bizottság felhívja a kérelmezı figyelmét arra, hogy a Pallavicini Napok nem
Sándorfalva Város Önkormányzatának városi rendezvénye, így az az Önkormányzat
éves költségvetésében nem szerepel, valamint javasolja, hogy a jövıben – megfelelıen
elıkészítve – az Önkormányzat éves költségvetésének tárgyalását megelızıen, a
költségtakarékosság figyelembe vételével terjessze kérelmét a képviselı-testület elé.

A bizottság elnöke megköszönte a hozzászólásokat és az ülést bezárta.

Sándorfalva, 2010. április 27.

Sebestyén András
A bizottság elnöke

Körmendi Györgyné
a bizottság titkára
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