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Jegyzıkönyv
Amely készült az Sándorfalva Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Ügyrendi és Jogi
Bizottság 2010. 02. 8. napján tartott ülésén.
Jelen vannak:
Dr. Kurucsai Béla, elnök,
Pataki Zsuzsanna elnökhelyettes, képviselı
Kónya József bizottsági tag, képviselı
Dr. Török Éva ÜJB titkár,
Meghívott: Kakas Béla polgármester

Az elnök megnyitja az ülést, megállapítja, hogy az ÜJB határozatképes, üdvözli a
megjelenteket, Tájékoztatja a jelen lévıket, hogy az ülésrıl jegyzıkönyv készül, amelyet az
elnök ír alá, a bizottság titkára ellenjegyez és a hivatal bélyegzıjével hitelesít. Ismerteti a
napirendi pontokat:
1./ ./ Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
2./ Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
3./ . Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
4./ Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet módosítására
5./ Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
6./ 2009. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek pénzügyi elszámolása
7./ Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek mőködési feltételeinek
és programjainak 2010. évi támogatására
8./ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás Társulási Megállapodása
9./ Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó,
valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási megállapodása
10./ Feladat-ellátási megállapodás módosítása, kiegészítése Sándorfalva Város Önkormányzata és
Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. között a PR marketing tevékenységre
vonatkozóan
11./ Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva
közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl

A napirendi pontok elfogadása elıtt Kakas Béla polgármester kéri a bizottságot, hogy bár nem
volt a tervezett napirendi pontok között, tárgyalja meg az egészségügyi alapellátás orvosi
feladatainak ellátására vonatkozó napirendi pontot, mivel úgy véli a bizottság hatáskörébe is
tartozik.
Elnök: Kérem szavazzunk a napirendi pontokról a polgármester úr által kért napirendi ponttal
kiegészítve. Megállapítom, hogy a bizottsági meghívóban szereplı napirendi pontok,
kiegészítve az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak ellátására vonatkozó napirendi
ponttal kerültek elfogadásra:
A bizottság 3 igen szavazattal a következı határozatot hozza:
16/2010. ( III. 22. ) ÜJB határozat
Határozat
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Tárgy: Napirendi pontok elfogadása.
2010. 03. 22. napján tartott ÜJB ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek elfogadásra:
1./ Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
2./ Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
3./ . Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
4./ Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet módosítására
5./ Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló
28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
6./ 2009. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek pénzügyi elszámolása
7./ Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek mőködési feltételeinek
és programjainak 2010. évi támogatására
8./ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás Társulási Megállapodása
9./ Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó,
valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási megállapodása
10./ Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása.
11./ Feladat-ellátási megállapodás módosítása, kiegészítése Sándorfalva Város Önkormányzata és
Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. között a PR marketing tevékenységre
vonatkozóan
12./ Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva
közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl

1./napirendi pont: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
Kónya József: A rendelet 8.§ (4)
Elnök: szeretnék kiegészítést, pontosítást kérni a 4. § (2) bekezdésénél, mert szerintem a felsorolásból, ahol azokat a
kivételek kerültek felsorolásra amelyeket nem a lakosnak kell takarítani kimaradtak azok a nagy fı-vagy győjtı
csatornák amelyek a városban néhány ingatlan elıtt vagy mögött vannak pl. …., ezeket most sem az ingatlan
tulajdonosok takarítják.

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
17/2010. (III. 22.) ÜJB határozat
Tárgy: Rendelet-tervezet a település tisztaságáról és rendjérıl
Határozat
A bizottság a következı módosító javaslattal együtt megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
napirendi pontot:
1. A Rendelet – tervezet 4. § (2) bekezdésének szövege,” …kivéve az útkeresztezıdésekben az
utak és járdák alatti átereszek…” egészüljön ki a következı szövegrésszel:
„továbbá a az ingatlanok elıtt, vagy mögött elhelyezkedı fı-vagy győjtıcsatornák” mondat
résszel.
Indokolás: ezek tisztításáról most is az önkormányzat gondoskodik, illetve ezek olyan nagy
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kiterjedésőek, hogy a bizottság megítélése szerint az ezeknél elhelyezkedı ingatlanok
használóit aránytalan tehernek tenné ki a kitakarításukkal pl. Mőfüves pálya mögötti
csatorna, Alkotmány krt. és a Petıfi u. mögötti csatorna, Kassai u. lévı csatorna, a Strand
mögötti csatorna.

2. Napirendi pont: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl
Titkár: Jelezni kívánom, hogy az elıterjesztés végén a mőanyag zsákos külterületi hulladék tárolást, szállítást, amely
a közelmúltban képviselıi részrıl felvetıdött, megvizsgáltuk, a szolgáltató részérıl ez mőködne, de ık is felhívták
arra a tényre a figyelmünket, hogy a rendelet elfogadásakor a Képviselı-testület döntése volt a hulladék tároló
edényzetben győjtés, mivel úgy vélte, akkor hogy a zsákokat a külterületen tönkretehetik az állatok stb. de
hangsúlyozom a szolgáltatóval történı egyeztetés után, lehet ezen a részen módosítani.

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
3/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
18/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállítás rendjérıl

Határozat
A rendelet- tervezetet a bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolja azzal a
kiegészítéssel, hogy a képviselı- testület, vagy annak bizottsága vizsgálja meg a külterületi
hulladékszállítás mőanyag zsákban történı szabályozásának lehetıségét, mi szól mellettenyílván anyagi indokok elsısorban, - illetve ellene, és ezután módosítsa amennyiben
szükségesnek véli a rendelet ide vonatkozó részét.
3. napirendi pont: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Pataki Zsuzsanna: Szerintem a nyitva tartásnál gyakorlatiasabb lenne a 02 óráig tartó nyitva tartás
engedélyezése, szerintem kifognak tódulni a templomkertbe, vagy itt a központi részekre.
Szintén a 4.§-ban a (4) bekezdést, úgy érzem ki kellene egészíteni, mert kimaradt a
szabályozásból a sátoros lakodalmak, mivel azon nem zárt nyílászáró van, a bekezdés
alapján szerintem nem lehetne sátoros lakodalmat tartani, javaslom ezzel a kiegészítését
rendeletnek.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
3/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
19/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
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Tárgy: Rendelet-tervezet a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjérıl
Határozat
A bizottság a rendeletet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a következı módosító
javaslatokkal:
1. A Rendelet- tervezet 4. (1) bekezdés b. pontjában a kötelezı zárva tartás idıpontját
24:00 óra helyett 02:00-ban javasolja meghatározni.
2. A Rendelet – tervezet 4. § ( 4 ) bekezdést a következıképpen javasolja 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.”

4. napirendi pont: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet
módosítására

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
4/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
20/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 10/2008. (III. 27.) Ör. rendelet
módosítására

Határozat
A bizottság a rendelet- tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.
5. napirendi pont: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

5/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
21/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló 28/2007. (XII. 20.) Ör. módosítása
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Határozat
A bizottság a rendelet-tervezetet megtárgyalásra és elfogadásra javasolja.

6. napirendi pont: 2009. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek pénzügyi elszámolása
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

6/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
22/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: 2009. évben pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek pénzügyi elszámolása

Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és megtárgyalásra és elfogadásra javasolja

7. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
mőködési feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

7/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
23/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek mőködési
feltételeinek és programjainak 2010. évi támogatására

Pataki Zsuzsanna: Nekem itt lenne néhány módosító javaslatom, a pályázati felhívás
kiegészítésére, amellyel megítélésem szerint az elszámolást lehetne egyértelmőbbé tenni,
ezek a következık:
1. A pályázat „b. kategória – mőködés részénél : a 2. és 4. pontnál én látok némi
ellentmondást, ezért javaslom, hogy a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköz sort
tartsuk meg, abban fel lehet tüntetni 50 E Ft alatti, illetve feletti kategóriát, és készletet is
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lehessen vásárolni pl. a citerásoknál nagyon nehéz a citera húrt a jelenlegi szabályozásnál
besorolni.
2. A pályázati adatlapnál, a javaslatom, hogy tegyenek bele egy olyan sort, amelybıl kiderül,
hogy az adott egyesület, szervezet, tehát a pályázó hány tagból áll.
3. A program résznél pedig a kiegészítésem arra vonatkozna, hogy jelölje meg a pályázó
mennyien vesznek részt a programban, mennyire nyitják meg a részvételi lehetıséget
olyanoknak is, akik nem tagjai az adott szervezetnek.
Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és a következı módosításokkal
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja:
1. A pályázat „b. kategória –mőködés részénél a 2. és 4. pontok helyett egy pont maradjon,
amelyben a számviteli törvény szerinti tárgyi eszköz sor 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.
8. napirendi pont: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás Társulási Megállapodása
Kónya József: nekem az a problémám, hogy a Megállapodás VIII. / a.
pontjában szerintem döntésképtelen a Tanács, mivel itt csak két tag önkormányzat van, amely
polgármesteribıl áll a Tanács. Javaslatom, hogy ki kell egészíteni legalább még egy fıvel, és
ugyanez a problémám a Pénzügyi Bizottságnál is 4 taggal döntésképtelen, ráadásul azt is
méltánytalannak tartom, hogy nem lakosság arányos a részvétel. Javaslom az erre történı
módosítást.

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

8/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
24/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás Társulási Megállapodása

Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
következı módosításokkal:
Sándorfalva képviselete legyen lakosság arányos, ennek érdekében, illetve a
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.
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9. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási megállapodása

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

9/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
25/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó,
valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási megállapodása

Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és megtárgyalásra és elfogadásra javasolja

10. napirendi pont: Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása.
Kakas Béla polgármester röviden ismerteti a napirendi pontot, és hogy a költségvetéssel
kapcsolatos költség racionalizálás jegyében került megvizsgálásra a 3. orvosi körzet
Egészségházban történı elhelyezése, mivel ott egyes helyiségek nincsenek megfelelıen
kihasználva. Át lehet alakítani a rendelıt, nem engedély köteles, és a bekerülési költség is
megfelelı idın- kb. 1 éven - belül megtérülne.
Elnök: Nekem az lenne ezzel kapcsolatban a kérdésem, hogy 2008-ban amikor a bérleti díj
fizetésérıl döntött a testület egy része, ez a lehetıség miért nem került megvizsgálásra, illetve
miért nem ez vetıdött fel. Érdemes lenne fel idézni az akkori jegyzıkönyvnek az ide vonatkozó
részét. véleményem szerint ezt a költség racionalizálási elképzelést érdemes lenne kiterjeszteni az
önkormányzat egyéb intézményeire is, komplexen kellene kezelni. A Városüzemeltetési Kft.
telephely problémáját is ide sorolnám, meg kellene vizsgálni, hogy a településen van- e olyan
bérelhetı telep, amit használhatnának, gondolok itt pl. a Soldar Kft. szentjános majori
telephelyére, az engedéllyel rendelkezik, nagy terület, megfelelı épületekkel, érdemes lenne
megvizsgálni meg éri –e ? A költség takarékosság szándékát mindenképpen támogatom.
Kakap Béla: Igen ezzel szerintem is érdemes foglakozni, köszönöm a felvetést.
Kónya József: Lehet hogy rosszul gondolom, de nincs olyan a kiadások között feltüntetve,
hogymőszer beszerzés, ha Dr. Sümegi nem hozza át, véleményem szerint az is bennünket terhel.
nem tudom, hogy a bevétel a rendelı-használati díjból adódik- e, illetve történt e valamilyen
egyeztetés?
Kakas Béla: Ez egyenlıre ajánlattétel, ebben a szakaszban van, lényegében a vita, megbeszélés
végett vetjük fel.
Kónya József: Javaslom a határozati javaslat 2. pontját kiegészíteni azzal, hogy a beruházás
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megvalósítása elıtt – megfelelı idıben - kapjon a testület részletes tájékoztatást.
A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

10/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
26/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Az egészségügyi alapellátás orvosi feladatainak racionalizálása.
Határozat
A bizottság a napirendi pontot a következıkkel javasolja elfogadásra:
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.
11. napirendi pont: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı
és gazdálkodó,
megállapodása

valamint

az

önállóan

mőködı

költségvetési

szervei

munkamegosztási

A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

11/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
27/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és gazdálkodó,
valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási megállapodása

Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és megtárgyalásra és elfogadásra javasolja

12. napirendi pont: Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények
Sándorfalva közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl

Titkár: Ahogy az elıterjesztésben is szerepel, a politikai rendezvények tartásával kapcsolatos
esélyegyenlıséget, a viták elkerülését szeretnénk elkerülni ezzel a Szabályzattal
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A bizottság a napirendi pontot megvitatta és 3 igen szavazattal a következı határozatot hozta:

12/ napirendi ponttal kapcsolatos bizottsági határozat:
28/2010. (III. 22. ) számú ÜJB határozat:
Tárgy: Szabályzat az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva
közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl

Határozat
A bizottság a napirendi pontot megtárgyalta, és megtárgyalásra és elfogadásra javasolja

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

………………………………

………………………………….

Dr. Kurucsai Béla ÜJB elnök

Dr. Török Éva ÜJB titkár

