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Képviselı-testületének
szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésérıl.

2010.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, dr. Bertalan Zoltán, Gajdosné Pataki
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Jaksa István Sándorfalvi rendırırs parancsnoka

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 14 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Javaslatot tett a jegyzıkönyv-hitelesítık személyére Gémes József és Gonda László
képviselık személyében.
A Képviselı-testület 14 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 14 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.

133/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy:, Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. szeptember 30-i
ülésének napirendje
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
16./ Beszámoló Sándorfalva Város Önkormányzat egészségügyi alapellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
17./ Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
18./ EESZI Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
19./ Együttmőködés kezdeményezése a sándorfalvi újszülöttek támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár

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 az elıterjesztést. Elmondta, hogy a Kastély
pótmunka kivitelezésével kapcsolatban az ártárgyalást lefolytatták, tájékozatták a
kivitelezıt és az ajánlattevıt, hogy a Képviselı-testület bruttó 10 millió forint
keretösszegben határozta meg a finanszírozást. Ajánlattevı módosította az ajánlatot.
A módosított ajánlat kapcsán a szerzıdéskötés október 18-a.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Közbeszerzési eljárás ajánlattételi
határideje letelt, ajánlatok bontása megtörtént. A Bíráló Bizottság megállapította,
hogy 1 érvényes ajánlat érkezett a Pataki és Arany Konzorciumától, amely nem
szorul hiánypótlásra. A Bíráló Bizottság döntése értelmében a Pataki és Arany
Egyéni Vállalkozók Konzorcium a nyertes pályázó, velük a szerzıdéskötési
moratóriumra tekintettel a szerzıdéskötés legkorábbi idıpontja 2010. október hó 20.
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A Pataki és Arany Egyéni Vállalkozók Konzorciuma 2235,-Ft/m3-re tett ajánlatot, ez
pontosan megfelel annak az összegnek, amelyrıl a jelenlegi szerzıdés is szól.
Kakas Béla polgármester tájékozatta a Képviselı-testületet, hogy az Alsó-Tiszavidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség jegyzıkönyv
melléklettel küldött egy értekezést a Bikakaszálón történı földfeltöltéssel
kapcsolatban. Megállapítja, hogy a szállítások között nem volt olyan anyag, amely
környezetre veszélyes lett volna. Környezeti hatásvizsgálat és egységes
környezethasználati engedély eljárásáról szóló törvény alapján megállapítja, hogy
környezetvédelmi hatásvizsgálat további lefolytatása nem szükséges.
Képviselıi indítványra megtették a válaszukat, hogy milyen rendszerben folyik, ez
nem volt elegendı, képviselı úr további kérdéseket tett fel illetékeseknek, valamint a
Hír televíziót is értesítette. Augusztus 3-án a Kiskunsági Nemzeti Park képviselıivel a
szállítás pillanatában rögzítették a feltételeket. Annak a kivitelezınek, aki ezt a
földszállítást a közbeszerzési eljáráson megnyerte, kötbéres szerzıdése volt a
kitermelésre. A folyamatos ellenırzések és feljelentések miatt azonban nem érezte
biztonságosnak a befogadó nyilatkozat szerinti hátteret, ezért elállt ettıl a
szerzıdéstıl. Ingyen földet adtak és kezelési díjat is fizettek volna. Mire ez a vita
lezárult, a 25.000 m3-bıl mindösszesen 6700 m3 föld leszállítása történt meg. A
különbözetre, ha vásárolni kellene a földet, akkor kb. 46 millió forint költséggel kell
számolni. El kell gondolkodni, hogy így megérte-e. Ismertette fontosabb tárgyalásait.
Dr. Kurucsai Béla képviselı visszautasítja, hogy ı értesítette a Hír televíziót, de ha
így lett volna, abban sem lenne semmi szégyellnivaló. Ez a folyamat 2010. július 29én indult el, amikor a Képviselı-testületnek elmondta a tapasztalatait, amit mint Sport
u. ingatlanokkal rendelkezı tulajdonos észlelt, az elhangzott válaszok nem
nyugtatták meg. Élve állampolgári és képviselıi jogával állásfoglalást kért az AlsóTisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıségtıl.
Semmilyen bejelentésrıl vagy feljelentésrıl nem volt szó. 9 kérdésben fogalmazta
meg a kételyeit, amelyek a Képviselı-testületi ülésen is elhangzottakkal
kapcsolatban felmerültek.
A Bikakaszáló területére, amely a Sport utca mögött a Csongrádi utca és a Homok
dőlı által határolt területén található, 2010. június második felétıl feltöltés céljából
közúti szállító jármővekkel nagyrészt agyagot tartalmazó anyagot szállítanak. A
terület Önkormányzati tulajdonban volt, egyes információk szerint a területen építési
törmelék is található. Tájékozódása szerint a szállító jármővek a Mars tér mellett
épülı Árkád bevásárló központ mély garázsának kialakítása során kitermelt
anyagokat hordják a területre. Ezt válaszadásában a Polgármester úr és Jegyzı
asszony is megerısítette, és azt nyilatkozta, hogy az anyagszállítás Polgármester úr
által aláírt befogadó nyilatkozat alapján történt térítés ellenében. A kérdés nem csak
az volt, hogy ez az anyag szennyezett-e, hanem, hogy ez az anyag micsoda. A
Délmagyarországban olyan cikk jelent meg, hogy földdel töltik meg a területet.
Ismertetné a felügyelıség utolsó levelét, amely rögzíti, hogy ez az anyag nem föld,
hanem agyag. A következı kérdéseket fogalmazta meg a felügyelıség felé. Az ilyen
jellegő ügyekben a felügyelıség milyen hatáskörrel rendelkezik, a felügyelıségen
kívül milyen szerv gyakorol még engedélyezési hatáskört. Árkád építési
engedélyezését még a hulladékgazdálkodásra vonatkozó jogszabályok változása
elıtt adták ki. Az építkezés során kitermelt anyagok elhelyezésére milyen elıírások
az irányadók. A kitermelt agyag, föld esetleg építési törmelék milyen anyagnak
minısül környezetvédelmi szempontból. Az agyag veszélyes anyag és milyen
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elhelyezési szabályzata van, illetve vizsgálja-e valamilyen hatóság a befogadó
nyilatkozatban szereplı anyagokat, hogy alkalmasak- e feltöltésre. Ellenırzik-e, hogy
a ténylegesen kiszállított anyagok megfelelnek-e a környezetvédelmi elıírásoknak. A
konkrét esetben kitermelt agyag elhelyezésére illetve esetleges ártalmatlanítására
milyen szabályok vonatkoznak. Használható-e az Árkád építése során kitermelt
agyag és föld esetleg törmelék feltöltésre. Szükséges-e dokumentáció, hatósági
engedély tekintettel arra, hogy 30.000 m3 föld felhasználásáról volt szó. Kell-e a
kitermelt illetve feltöltésre használt anyagokat folyamatosan ellenırizni, ha igen,
hogyan. A nagyrészt agyaggal való feltöltés esetén vízelzáró réteg képzıdik, van-e
elıírás, hogy milyen területen milyen szabályok szerint történhet, milyen földdel kell
azt keverni, illetve lefedni. A feltöltés során meg kell-e határozni a feltöltési
magasságot és ez kinek a feladata. Kb. 30.000 m3 agyag és föld elhelyezése esetén
kell-e elızetesen környezetvédelmi hatásvizsgálatot végezni, ha igen, mi az erre
vonatkozó szabályozás. Ezekbıl a kérdésekbıl kitőnik, hogy semmiféle célzás nem
volt. Tisztázni akarta a település érdekében, hogy ilyen esetben hogyan és milyen
hatóságoknak kell eljárni.
Nem volt ez olyan egyszerő kérdés, mint ahogy az a Polgármester úr válaszából
kitőnik, mivel ezzel az üggyel az ATIKÖFE-nél 5 elıadó és a fıosztályvezetı
foglalkozott. Amikor elküldték a válaszukat, újabb kérdéseket fogalmazott meg, mivel
a válaszok nem voltak egyértelmőek. Azt követıen került sor a második hatósági
ellenırzésre, aminek a válaszát szeretné ismertetni, hogy ne essenek az idıhúzás
vádjába.
Ismertette a Felügyelıség levelét. A területen sárga színő tömör szerkezető altalaj
található. A tényállás tisztázása vált szükségessé, ezért ismételt bejárás 2010.
szeptember 22-én történt meg. A dolog lényege, hogy az agyagnak ez a fajtája
duzzadó agyag, jelentıs többletköltséget okozhat az, hogy nem egy normális
alapozásra van szükség, hanem egy megerısített, sokkal költségesebb kivitelezésre.
Ennek vonatkozásában az ATIKÖFE azt a tájékoztatást adta, hogy az építésügyi
hatóságnál kell kezdeményezni az eljárást, de mivel itt érdekeltség áll fent, ki fognak
jelölni egy másik építésügyi szervet, aki állást foglal, hogy milyen feltételekkel
végezhetı építési tevékenység. A felügyelıség tájékoztatta, hogy hogyan vizsgálták
az Árkád tevékenységét, továbbá, hogy tudomásukra jutott információk alapján a
Kadut Kft, olyan helyekrıl végzett kitermelést ahol nem volt szennyezıdés. Így nem
szállíthatott veszélyes hulladéknak minısülı szennyezett talajt. A Felügyelıség
2010. augusztus 16-án tartott helyszíni ellenırzés során Sándorfalva Város
Önkormányzatától azt a tájékoztatást kapta, hogy a kérdéses ingatlanon az
Önkormányzat részérıl Kalapács Zoltán képviselı, valamint Sándorfalva Város
közterület-felügyelıje személyesen ellenırizte a kiszállításokat és a tereprendezést.
Az ellenırzés során Sándorfalva Város aljegyzıje bemutatta Sándorfalva Város
Önkormányzata által kiadott befogadói nyilatkozatot, amely szerint a fenti ingatlanon
engedélyezi kb. 25.000 m3 kitermelt föld elhelyezését, amely nem tartalmazhat
veszélyes hulladékot és egyéb idegen anyagot. A befogadói nyilatkozatban szerepel,
hogy a kiszállítást végzı cég köteles a kiszállított föld minısítési dokumentációját
bemutatni, illetve hatósági megkeresésre azt rendelkezésre bocsátani.
Sándorfalva Város Önkormányzata 2010. szeptember 24-én benyújtotta a
felügyelıséghez a kérdéses ingatlanok feltöltésére vonatkozó szolgáltatói
szerzıdést, amely szerint a feltöltés anyagát a Kadut Kft. szállítja, annak elterítését
Sándorfalva Városüzemeltetési Kft. végzi. A szerzıdık benyújtottak egy összevont
talajmechanikai vizsgálati jegyzıkönyvet és egy önkormányzati befogadói
nyilatkozatot a feltöltésre vonatkozóan. A megküldött jegyzıkönyv csak egy minta
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vizsgálatát igazolta, így az egész feltöltés anyagára vonatkozóan nem mérvadó.
Ugyanezen a helyrajzi számú ingatlanokon kiszállított és elterített agyag esetében
nem áll rendelkezésükre olyan mintavizsgálati jegyzıkönyv, amely szerint a
kiszállított agyag szennyezett lenne. Sándorfalvi ingatlanokra kiszállított anyagra
vonatkozóan bemutatásra került a Mélyépítı Labor Kft. összevont talajmechanikai
vizsgálati jegyzıkönyve, amely csak egy minta vizsgálatát igazolta így az egész
feltöltés anyagára vonatkozóan nem mérvadó. İt a Polgármester úr által adott
tájékoztató nem gyızte meg, hogy minden rendben van. Szó nincs arról, hogy
megakadályozták a terület feltöltését, azt akarják megakadályozni, hogy ez az építési
terület ne váljon értéktelenné. Visszautasítja a vádakat. Annál is inkább, mert a
Polgármester úrtól olyan tájékoztatást kapott, hogy a földkiszállítás azért állt le, mert
az Árkád területén ıskori kohót találtak. Érdekes kérdésként merült még fel, a
Sándorfalva Városüzemeltetési Kft. szerepe. Szeretne arra választ kapni, hogy kinek
a költségére végezte a földterítést és kinek az eszközével végezte a feltöltést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy agyag és anyag valóban nem
mindegy. A képviselı úr által felolvasott anyag teljes terjedelmében anyagról és nem
agyagról szól. A hatóság állásfoglalást nem ad. Kérhetnek állásfoglalást, de a
hatóságnak nem dolga, tiszte és nem hatásköre állásfoglalást adni. A hatóság, ha
állásfoglalásnak is nevezzük azt, amit kérünk, azt bejelentésnek veszi. A bejelentés
alapján a hatóság köteles elindítani az eljárást, a környezetvédelmi hatóság értelem
szerint környezetvédelmi eljárást. Ahogy képviselı úr fel is olvasta a 9 pontban tett
bejelentést, így egy bonyolult és hosszadalmas eljárás vette kezdetét. Helyszíni
szemlével és okirati bizonyítékok begyőjtésével. Úgy gondolja, annak megítélése,
hogy az agyagot is tartalmazó földön mennyibe kerül, vagy mennyivel drágítja meg
egy olyan építési technológia, ami oda szükséges, nem az ı dolga. Annak lesz a
dolga, aki oda fog építkezni. Lényeg az, hogy az Árkád bevásárló központ
kivitelezési munkálatait megelızı környezetvédelmi vizsgálati eljárások során a
mintavételt és a laborvizsgálatokat a a Biotechnol Kft, végezte. Ezek az akkreditált
laboreredmények rendelkezésre állnak, és ebbıl megállapítja azt, hogy az az anyag,
ami agyagot is tartalmaz, az nem környezetszennyezı. Képviselı úr amikor feltette a
kérdést, akkor nagyon határozottan környezetszennyezés gyanúját vélte megosztani
a Képviselı-testülettel, és nem azt a gyanúját fejezte ki, hogy az ideszállítandó föld
agyagot tartalmazna.
Dr. Kurucsai Béla mind a két gyanújának hangot adott. Felolvasná még egyszer,
hogy nem a szavak félreértésérıl van szó. Az ATIKÖFE legutolsó levele, ami 2010.
szeptember 27-én kelt, elsı pontjában ezt tartalmazza: A tárgyi ingatlanon döntıen
sárga színő tömör szerkezető agyagszerő altalaj található. Tehát nem anyag, agyag.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Városüzemeltetési Kft. kapott volna
pénzt, méghozzá három millió forintot. A Kft.-nek joga van alvállalkozót bevonni,
hogy a végleges elterítési munkákhoz, az utak rendbe tételéhez, aminek ez lett volna
a fedezete, ezt a pénzt igénybe véve megoldja a problémát.
Dr. Kurucsai Béla a kérdése az volt, ki volt az alvállalkozó. Az elterítést is
megcsinálták, ki volt az.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy azt ık csinálták meg, hogy helyet
csináljanak a beérkezett földnek. Ez a dolog még nem zárult le. Amennyiben a végsı
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megállapítások bizonyítják, hogy az a föld, ami Szegeden Tiszai árterület földje volt,
alkalmas volt, és elbírta a házakat, és itt is elbírná, és ez a folyamat az
önkormányzatnak kárt okozott, akkor nem zárják le ezt a kérdést.
Gonda László hozzátette, hogy le lehet ezt zárni, nem kell jogi végzettség ahhoz,
hogy eldöntsék ezt a kérdést. Úgy tudja, hogy 40-60 cm magasságot kell az átlag
töltési magasságnak venni a Bikakaszálón. Aki már épített házat, az tudja, hogy
fagyáspont alá kell menni az alapnak, tehát ez mélyebb, mint 40-60 cm, akkor nincs
mirıl beszélni.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy eddig még nem találkozott olyan emberrel, aki
ezen a területen építene házat. Kérdése hol tart a térkıgyártás. Szerette volna, ha ez
a Képviselı-testület látta volna, mivel ez az utolsó testületi ülés. Kellemetlen élménye
volt, amikor két képviselı társával együtt tanúként hallgatták ki a rendırségen hőtlen
kezelés ügyében. Kérdése, hogy ez az ügy lezárult-e, hogy ne a következı
testületnek kelljen ezzel az üggyel foglalkozni.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy erre a kérdésre, a
Városüzemeltetési Kft. I. félévi beszámolójának tárgyalásakor Tímár Zoltán
ügyvezetı fog válaszolni. A másik kérdésre a válasza, hogy nem kaptak még
semmilyen értesítést, az ügy folyamatban van.
Dr. Kovács Beáta jegyzı bejelentette, hogy 2010. szeptember 27.-én Sebestyén
András képviselı úr eljuttatott egy levelet hozzájuk, melyet kötelessége a Képviselıtestület elé tárni. A levelet a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány elnökéhez is címezte. Ismertette a levelet. (Lemondó levél a
jegyzıkönyv 4. sz. melléklete) A Képviselı-testület tudomásul veszi a lemondást és
a soron következı rendes testületi ülésen kell gondoskodnia arról, hogy Sándorfalva
Város Önkormányzata válasszon egy Felügyelı Bizottsági tagot.
Kakas Béla polgármester lezárta a vitát és szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal, 5 fı tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

134/2010. (IX. 30.) Kt.

Tárgy:

Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.

Határozat
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.
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A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár

2. Napirendi pont
Beszámoló Sándorfalva város 2009. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést a Képviselıtestületnek.
Dr. Bertalan Zoltán kérdése tekintettel arra, hogy tegnap gázolás történt az iskola
elıtt, van-e arra vonatkozóan valamilyen terv, hogy ott azon a szakaszon fokozzák a
közbiztonságot? Mert az ott lévı 30-as sebességkorlátozást, tapasztalatai szerint,
nem tartják be. Van-e arra terv vagy lehetıség, hogy rendszeres sebességmérés
legyen azon a szakaszon, vagy fokozott rendıri jelenlét. Tapasztalata szerint reggel,
iskolakezdéskor a polgárırök besegítenek a forgalomszabályozásban, de ez tanítás
végén nincs.
Jaksa István a Sándorfalvi Rendırırs Parancsnoka az eset után beszélt igazgató
asszonnyal és polgármester úrral is. Pont az ilyen sajnálatos esemény kapcsán
beszélt kapitány úrral is, hogy milyen további intézkedéseket lehet hozni a biztonság
fokozása érdekében. Jelen pillanatban, a közútkezelı tulajdonában van ez az
útszakasz. 30-as sebességkorlátozással ellátott terület betartja-e bárki, az arra van
nem
rendelkezik
sebességmérıvel.
bízva.
Sándorfalva
Rendırırs
Legmegnyugtatóbb megoldásként a korábban oda tervezett körforgalom lenne, de ez
különbözı okokból nem jött létre. Most azon dolgoznak, hogy egy emelt
járdaszigettel vagy fekvı rendırrel fizikai akadályt képezzenek, ami arra
kényszerítené a gépkocsivezetıt, hogy álljon meg, vagy lassítson. Bízik abban, hogy
lesz ebben megnyugtató állásfoglalás. A Polgárırök az iskola rendıre programban
vesznek részt. Az iskolai tanítás végén, napközi, szakkör végén lévı rendıri
jelenlétet késıbbiekben megpróbálják megoldani, de most állandó jelenlétet nem
tudnak biztosítani.
Dr. Bertalan Zoltán köszöni választ, és reméli minél hamarabb megvalósul.
Szaniszló József kérdése, mivel a beszámoló említi, hogy a Szegedi
Rendırkapitányság közremőködésével a jövıben kettı fıvel fog bıvülni a Rendırırs
létszáma, ez megtörtént-e már vagy mikorra várható. A másik kérdése igaz, hogy a
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beszámoló 2009-rıl szól, de a nyár folyamán komoly jogszabályok születtek, az új
jogszabályok alapján 20.000. forint alatti lopások mennyire leszőrhetıek, illetve
csökkentek-e.
Jaksa István ırsparancsnok örömmel tudatja, hogy szeptember 16-tól nıtt 2 fı
hivatásos állományú körzeti megbízottal a létszám, így a megbízotti terület 4-rıl 6
körzetre van felosztva. 3 kül- 3 belterületi körzeti megbízott van. Reményei szerint ez
visszatartó erıt fog eredményezni a bőncselekmények elkövetıivel szemben, illetve
a lakosságnak nagyobb megnyugvást hozhat. Valóban a tulajdon elleni
szabálysértések a jegyzıi hatáskörbıl átkerültek a Rendırkapitányság hatáskörébe.
A Szegedi Rendırkapitányság vizsgálati osztálya felállított egy olyan csoportot,
amely az ismert elkövetıkkel kapcsolatos szabálysértési elıkészítı eljárásokat
folytatja le. Az ismeretlen elkövetık tulajdon elleni szabálysértése kapcsán a
Sándorfalvi Rendırırs is hivatott eljárni. Most nem tud statisztikáról beszélni,
amennyiben a közbiztonság egyeztetı fórumon felmerül akkor, természetesen
polgármester urat tájékoztatni fogja.
Dr. Zélity László Szeged Város Rendırfıkapitánya elmondta, hogy a szabálysértési
eljárásokat valóban a Szegedi Rendırkapitányság központilag kezeli, elızetes
felmérések alapján ez kb. 2500 ügyet jelent. Kétfelé osztották az ügyeket, ismeretlen
személy által elkövetettet szabálysértések nyomozását a körzeti megbízottaknál
hagyták, a gyorsított eljárást központilag kezelik. Aggályos, hogy az ırizetbe vétel
ellen nincs panasz lehetıség. Másképp vélekedik bíróság és a rendırség is.
Igyekszik ehhez az Országos Rendırkapitányság hathatós segítséget adni.
Kónya József konkréten nem a napirendhez kapcsolódik a véleménye. Ha az elsı
napirendi pont tárgyalása kapcsán el lehetett térni az SZMSZ szabályától, akkor ı is
eltér tıle. Sümegi képviselı úr kérdését szeretné pontosítani, ami úgy hangzott, hogy
hőtlen kezelés ügyében. Ez nem így van. Hőtlen kezelés gyanúja. Ez teljesen más
kategória. A közrend beszámoló olyan adatokat tartalmaz, amelyek lényegesen
javuló tendenciát mutatnak. Ezek az adatok hogyan viszonyulnak a megyei
adatokhoz, vagy ez a javulás csak Sándorfalva és környékér e vonatkoznak?
Dr. Zélity László Szeged Város rendırkapitánya válaszában elmondta, hogy ezek
az adatok óriási értékek. A Szegedi Rendırkapitányság illetékességi területén, ami
21 önkormányzat területe, lényegesen rosszabb a helyzet, 1500-zal több az ismertté
vált bőncselekmények száma, mint máshol. Ez a statisztika itt ebben a körben nagy
érték. Garancia lehet erre a 2 fı állománynövelése.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
135/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város 2009. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló
beszámoló
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete jóváhagyja Sándorfalva Város 2009. évi
közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Dr. Zélity László r.alezredes Szeged Város Rendırkapitánya
4./ Jaksa István r. ırnagy Sándorfalvi Rendırırs İrsparancsnoka
5./ Irattár.

3. Napirendi pont
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2011-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Bertalan Zoltán ESZB elnök elmondta, hogy megtárgyalta a bizottság és
elfogadásra javasolta az elıterjesztést a Képviselı-testületnek.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést a Képviselı-testületnek.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést a Képviselı-testületnek.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

136/2010.(IX.30.) Kt.
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011-es fordulójához
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Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzata kifejezi csatlakozási szándékát a „Bursa
Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2011-es
fordulójához, és Sándorfalva Város Képviselı-testületének a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl szóló szabályzatának
megfelelıen felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét, hogy írja alá a
csatlakozási nyilatkozatát, valamint a megadott határidıre juttassa el azt az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Osztályához.

2.

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy legkésıbb 2010. október 1-ig írja ki a
„Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011-es
fordulójának „A” és „B”típusú pályázatát.

3.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011-es pályázati fordulójában a
pályázati feltételeknek megfelelı hallgatók „A” és „B” típusú pályázati
támogatását egységesen 2000,- Ft/fı/hó összegben állapítja meg.

4.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a 3.) pontban foglaltakat az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének kidolgozásánál vegye figyelembe.

Határidı: 2010. szeptember 30. ( Csatlakozási nyilatkozat postázása)
2010. október 1.( „A” és „B” típusú pályázatok kiírása)
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

4. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl szóló 4/2010. (II. 11.) Ör. II. sz.
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
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Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke ismertette,
hogy a bizottság ülésén a megbízott gazdálkodási irodavezetı a feltett kérdésekre
kielégítı választ adott, így a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy
a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 13 igen 1 nem szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Képviselıtestületének
14/2010. (IX. 30.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló módosított 4/2010. (II.11.) Ör. rendeletének
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)

5. Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester az elıterjesztés ismertetésére felkérte Sebestyén Andrást
a PTB elnökét.
Sebestyén András a PTB elnöke ismertette az elıterjesztés fıbb elemeit,
számadatait.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolta a beszámolót.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy
elfogadásra javasolta a bizottság.
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Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy most is, mint az elızı napirend tárgyalásakor elhangzott kérdésekre a mb.
gazdálkodási irodavezetı válaszolt. Az elıterjesztésbıl és a szóbeli kiegészítésben
elhangzottakból kitőnik, hogy mőködésünk biztosított. A bizottság elfogadásra
javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester kérdése, a költségvetés tervezése kapcsán olyan vádak
érték az önkormányzatot, hogy forráshiánnyal terveznek. Mit jelent az elızı évi
pénzmaradványnak a bekalkulálása? Az anyagból látják, hogy 2009-ben
pénzmaradvány kalkulálható, de még nem tervezhetı. Ez pontosan mit jelent?
Sebestyén András PTB elnöke válaszában elmondta, hogy ezekbıl a számokból
nem tudják, hogy mennyi az, ami meg fog maradni. A jövı évi költségvetést e nélkül
az összegek nélkül tervezik, de ezek évrıl évre ismétlıdnek prognózisszerően. A
késıbbi költségvetésben tudják visszatervezni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

137/2010.(IX.30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Határozat

Sándorfalva Város Képviselı- testülete
a polgármester beszámolóját a
2010. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról elfogadja.

1) Megállapítja:
a) hogy az I. féléves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2010. évre
meghatározott fıbb céloknak.
b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökbıl az intézményhálózat zavartalanul
mőködhetett.
c) hogy a meghatásozott beruházási feladatok teljesítési szintje alacsony, mivel a
beruházásaink a pályázatok elbírálásától, a támogatási szerzıdések
megkötésétıl és a közbeszerzések bonyolításától függı, ami sok esetben
késlelteti a beruházások tényleges indítását.
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2) Elvárja:
a) hogy a beszámolási idıszak végéig változatlan takarékos gazdálkodással az
eredetiként
tervezett
dologi
elıirányzatok
keretein
belül
az
intézményüzemeltetési feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
b)
hogy a beszámolási idıszak végéig a pályázatos beruházások a
legmagasabb szintig teljesüljenek, és a pályázatoknál a támogatási összegek (
utófinanszírozás, vagy elıleg lehívása ) minél nagyobb arányban lehívásra
kerüljenek.
Határidı: Folyamatos, végrehajtásra: 2010. december 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester

3) Továbbra is törekedni kell az éves terv takarékos végrehajtására, a kintlévıségek
maradéktalan beszedésére, illetve behajtására. Biztosítani kell az intézmények
további zavartalan mőködését és az elért ellátási színvonal megtartását.

Határidı: Folyamatos, a végrehajtásra: 2010. december 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester

A határozat végrehajtásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

A határozatról értesítést kap:
1.
2.
3.
4.

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb.gazd. irodavezetı
Irattár helyben

6. Napirendi pont
A helyi állattartásról szóló …./2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet-tervezet
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Dr. Török Éva aljegyzı ismertette az elıterjesztést, kiemelve a fıbb változtatásokat.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
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Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán ESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
a rendelet-tervezetet.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2010.(IX. 30.) önkormányzati rendelete
a helyi állattartásról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)

7. Napirendi pont
Rendelet tervezet a köztemetıkrıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke ismertette, hogy
a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
16 /2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a köztemetıkrıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)

8. Napirendi pont
Rendelet-tervezet a környezet védelmérıl szóló 19/2003. (X. 16.) Ör. Rendelet
módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy
a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2010. (IX. 30.) önkormányzati rendelete
a környezet védelmérıl szóló 19/2003. (X.16.) Önkormányzati rendelete
módosításáról
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(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)

9. Napirendi pont
Az önkormányzat intézményeiben dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról szóló
25/2001. (XII. 11.) Ör. rendelet hatályon kívül helyezése
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
az elıerjesztést megtárgyalta és azt elfogadásra javasolta.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy
a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság rendkívüli ülés keretében tárgyalta és elfogadásra javasolta az
elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a rendelet-tervezetet
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
18/2010. (IX.30.) önkormányzati rendelet az önkormányzat intézményeiben
dolgozók lakáshoz jutásának támogatásáról szóló 25/2001. (XII. 11.) Ör.
rendelete hatályon kívül helyezésérıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 17.sz. melléklete)

10. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselı-testület 4 éves mőködésérıl, a választási cikluson átnyúló
gazdaságfejlesztési program a „Pallavicini Terv” idıarányos végrehajtásáról, az
önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiemelte a szennyvíz
beruházás kapcsán, hogy a 2. fordulóban a pályázat tartalmi vizsgálatát követıen
októberre várható a döntés.
Dr. Kovács Beáta jegyzı szóbeli tájékoztatásában elmondta, hogy folyamatos
kontroll alatt áll a Hivatal. Hol az Állami Számvevıszék, hol a Csongrád Megyei
Közigazgatási Hivatal, a Magyar Államkincstár ellenırzi a tevékenységünket. A
szennyvíz pályázat tekintetében pedig KEHI ellenıriz bennünket. Jogszabályi
kötelezettségünknek eleget téve zárszámadásunkat, költségvetésünket független
könnyvizsgáló vizsgálja felül, záradékolja. Az elmúlt években a könyvvizsgáló
megállapította azt, hogy az éves beszámoló a számviteli törvény és a vonatkozó
rendeleteknek megfelelıen készült el, megbízható és valós összképet ad az
önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl, a mőködés eredményérıl. Megfelel
az elıírásoknak. A könyvvizsgáló felelıssége teljes tudatában záradékolta a
költségvetést, valamint a zárszámadást.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke elmondta, hogy
a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Sümegi Sándor úgy gondolta, hogy bármely Képviselı-testület büszke lehetne
az eltelt 4 éves mőködésre. Különösen, arra, hogy 1,7 milliárd forint összegben
valósulnak meg beruházások Sándorfalván és ehhez 1,4 milliárd forint támogatást
kaptunk. Ebbıl jól látható, hogy a 600 milliós kötvényrészbıl, amit pályázati önrészre
különített el a képviselı-testület, csak 371 mFt-ot használtunk el. Néhány oldallal
késıbb mást is említ az elıterjesztés, ami ellentmondásos, hogy felhasználásra
került a teljes önrész. A beszámolóban egyszerően csak tény, hogy 2010-tıl
Sándorfalvának 1,3 milliárd kötelezettsége van. Ezek tények. Nagyon nagy
költségvetési számok. A következı években ezeket a kötelezettségeket kell
teljesíteni. Feltehetıen soha nem lesz likviditási problémája a Képviselı-testületnek.
Kívánja, hogy olyan mennyiségő állami forrással rendelkezzenek, hogy az 1 évre jutó
kötelezettségünket tudjuk teljesíteni. Véleménye szerint az utókor fogja eldönteni,
hogy az elızı 4 év mennyire volt sikertörténet, vagy mennyire lesz nehéz a
késıbbiekben.
Sebestyén András a PTB elnöke elmondta, hogy számára a beszámoló
legértékesebb pontja az, hogy a közösen elfogadott Pallavicini Terv 8 stratégiai
pontjához találtak célt, valamennyi stratégiai célhoz rendeltek megvalósuló

23

beruházást. A Pallavicini Terv meglapozott, jól kidolgozott terv volt. Sokan nem
hitték, hogy a realitásokat tükrözi. Nem lehet az elmúlt négy évtıl elvenni, hogy
tudtak célokat feladatokat és beruházásokat rendelni a tervhez és az elképzelések
realitássá váltak. Sándorfalván 4 évvel ezelıtt könnyő helyzetben voltak, hiszen
tudvalevı, hogy nem igazán volt elırelépés, ilyen nagyságrendő változás. Ezt a
helyzetet nem volt nehéz felülmúlni. Képletesen mondva, hatalmas követ kellett
mozdítani, ami most már könnyebben gördül tovább. Bízik abban, hogy ez így is
marad. 1.3 milliárdos kötelezettségrıl beszélve mindig értelmezni kell a másik oldalt,
a követelés oldalt. Együtt kell értelmezni a kettıt. A beszámolót jó érzéssel olvasta,
tisztelve azt a munkát, ami az elmúlt négy évben volt.
Szaniszló József véleménye szerint a 8 stratégiai pont kibontásánál konkrétabbá
kellett volna tenni, hogy mik valósultak meg. Kiegészítené még az önként vállalt
feladattal, a vérvétellel. Helyesen fel vannak sorolva a pályázatok. Tudják
mindnyájan, hogy a pályázatokon kívül önerıbıl is egy sor dolog megvalósult.
Óvoda átalakítás, összegszerően is, hiszen olyan szép átalakítás volt. Ide tartozónak
gondolta a polgármesteri hivatal átalakítását, az ott történt fejlesztéseket. Meg kellett
volna említeni a két Kft. alapítását is. Ezekkel és a saját erı igénybevételével
megvalósult fejlesztésekkel kiegészítené ezt a beszámolót.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

138/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület 4 éves mőködésérıl, a választási cikluson
átnyúló gazdaságfejlesztési program a „Pallavicini Terv” idıarányos
végrehajtásáról, az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl
Határozat
A Képviselı-testület 4 éves mőködésérıl, a választási cikluson átnyúló
gazdaságfejlesztési program a „Pallavicini Terv” idıarányos végrehajtásáról, az
önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót Sándorfalva Város
Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja.

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár
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11. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi I.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
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 elmondta,
hogy a beszámoló pénzügyi része kielégítı. Sándorfalván az egyik legnagyobb
foglalkoztató. Kérdés volt a produktív és improduktív dolgozók létszáma. A térkı
gyártás jelenlegi állása. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az
elıterjesztést.
Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató tájékoztatójába elmondta, hogy a térkı gyártása
már folyamatosnak mondható. Januárban szállították le a gépet, megkezdték a
próbagyártásokat. Ennek eredményeit jegyzıkönyvben rögzítették. Felkészültek a
hatósági ellenırzésre. Megtalálták az optimális receptúrát, amivel minıségi térkövet
tudnak gyártani és amit nem adtak a géppel. A - véleménye szerint már - megfelelı
terméket áprilisban bemutatták hatósági ellenırzésre. A jegyzıkönyvek kimondták,
hogy minıségileg megfelelı, gyártásra alkalmas a térkı, de még mindig várni kellett
az engedélyekre, mert e nélkül nem kezdhették el a sorozatgyártást. Augusztus 18án végre megkapta az engedélyt a Kft. Elkezdhették a gyártást. A telephely kicsinek
bizonyult, ezért egy másik telephelyet kellett keresni. Az új telephelyen értéknövelı
beruházásokat eszközöltek, ennek fejében nem fizetnek ebben az évben bérleti díjat.
Dr. Sümegi Sándor kérdezte, hogy Tímár úr lehetıséget lát arra, hogy rövid idın
belül megfelelı haszonnal az önkormányzat térkövet tud gyártani? Milyen
haszonnal?
Tímár Zoltán válaszában elmondta, hogy már most értékesítésre alkalmas terméket
tudnak elıállítani. Naponta 30 m2-t tudnak termelni. Megoldható a két mőszakos
munkarendben történı gyártás. Ez munkaszervezést igényel. A közcélú munkaerı
bevonása is mőködik, mivel vannak közöttük alkalmas szakemberek.
Gémes József 17 óra 46 perckor elhagyta az üléstermet.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület 13 fıvel
határozatképes.
Kónya József elmondta, hogy az alapításkor szkeptikus volt. Az eredménykimutatás tartalmazza, hogy a féléves bevétel 47 millió, az egész évi 84 millió.
Ugyanakkor az eredményessége lényegesen jobb, mint az elmúlt évben. Kevesebb
árbevétellel több nyeresége lett. Feltehetıen az önkormányzati támogatás a jövıben
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csökkenni fog az eredményessége miatt. A közcélú foglalkoztatottakkal kapcsolatban
észrevétele, hogy Sándorfalva közigazgatási határán túl is látja az embereket
dolgozni. Kérdése, hogy Szatymaz fizet-e nekünk ezért?
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, azért dolgoznak a szatymazi
területen is, hogy akik Sándorfalvára érkeznek, a város határában ne a gaztengert
lássák, hanem egy kulturált környezetet.
Szaniszló József elmondta, hogy a Felügyelı Bizottság szeptember 17-én tárgyalta
a Városüzemeltetés beszámolóját és elfogadásra javasolta.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a beszámolóban említett 169.000,- Ft APEH
késedelmi kamat mibıl ered? A Budai Ház munkáját a Kft. végzi, milyen összegben?
Egy év eltelt a Holcim ház átadása óta. Mi a tapasztalat, az üzemi költségei
mennyibe kerülnek?
Tímár Zoltán ügyvezetı válaszában elmondta, hogy a Holcim házra vonatkozóan az
adatokat Képviselı Úr rendelkezésre tudja bocsátani néhány napon belül. Elmondta,
hogy megalakulásuk óta nyitottak a képviselık érdeklıdésére. A Kft-vel összefüggı
tevékenységre vonatkozóan rendelkezésre bocsátja az adatokat. A Budai Sándor
házzal kapcsolatba elmondta, hogy 2,5 milliós szerzıdésünk van. Ez csak
munkadíjra szól, anyagköltség nincs benne. Egyrészt a fıállásban dolgozó
kımővesek, másrészt a közcélú foglalkoztatottak bére. Az utóbbi munkavállalók
munkadíja olcsóbb A beszámolóban azért nem található a közcélú munkavállalói
állomány, mert az önkormányzatnál vannak alkalmazásban. Számuk átlagban 15-20
fı között van. APEH felé a tartozás azért keletkezett, mert késve fizették meg a
járulékot, ezért fizettek késedelmi pótlékot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Holcim ház vonatkozásában várták,
hogy 12 hónapos adatok álljanak rendelkezésre, de készítettek egy összehasonlító
táblázatot, melybıl kiderült, hogy az 57 m2-es Alkotmány krt-i lakást összehasonlítva,
ahol plusz komfort nincs, 22.000,- Ft lakásonként, amit a benne lévık
megtakarítanak. Az alacsony rezsiköltségnek köszönhetıen tudnak takarékoskodni.
Amikor az 1 év lejár pontosítják az adatokat.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
139/2010. (IX.30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2010. évi I. féléves pénzügyi, gazdasági beszámolója
Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület az elıterjesztéssel egyezı
tartalommal jóváhagyólag elfogadja Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és
Szolgáltató Nonprofit Kft. 2010. évi I. féléves mérleg- és eredmény-beszámolóját.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft.
Tímár Zoltán ügyvezetı
4. Irattár

12. Napirendi pont
Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2010. évi I. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Megállapította, hogy a
Nádastói beruházások meghiúsulása miatt, a 6 millió forintos projektmenedzsmenti
költségtıl elesett a Kft. Ennek ellenére a mőködése biztosított. A határozati javaslatot
elfogadásra javasolták.
Szaniszló József ismertette, hogy a Felügyelı Bizottsági ülésen megtárgyalta a Kft.
beszámolóját, és azt elfogadásra javasolta a bizottság. Az említett 6 millió forintos
kiesés likviditási problémát nem fog okozni.
Kácsor Péter ügyvezetı dr. Sümegi Sándor képviselı kérdésével kapcsolatban
szóbeli kiegészítésként pontosította a Pallavicini Terv gazdaságfejlesztési koncepció
végrehajtásával kapcsolatban, hogy nincs ellentmondás mert az összegek azért
különböznek, mert a táblázat csak a pályázatos beruházásokat tartalmazza, az
önerıseket nem. A kettı adja ki a 600 milliót.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy ı arra hívta fel a figyelmet, hogy a 600 milliós
pénzkeret elfogyott.
Több hozzászólás nem hangzott el.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
140/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy:

A Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó
Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi I. féléves pénzügyi beszámolója
Határozat

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztéssel egyezı
tartalommal jóváhagyólag elfogadja Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı,
Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi I. féléves mérleg- és
eredmény-beszámolóját.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kácsor Péter ügyvezetı

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. Kácsor Péter ügyvezetı
4.
Irattár.

13. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi Dél-alföldi Betyárnap rendezvényrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Gémes József 18 óra 03 perckor az ülésre megérkezett.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület határozatképes,
14 fı jelen van.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy
belefértek a keretbe és tudtak tartalékolni. Ez és a betervezett összeg azonban még
mindig nem lesz elegendı a Böllérnap színvonalas finanszírozásához. Szponzorokat
kell keresni a rendezvényhez. Véleménye szerint szakmai részrıl nem foglalta
magában a rendezvény, amit szerettek volna elérni, függetlenül attól, hogy a
vendégek jól érezték magukat. Jövıre a Képviselı-testületnek el kell dönteni, hogy
szeretné-e ezt a rendezvényt. Ha betyárnapot szeretne, akkor át kell gondolni a
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rendezvény tartalmát. Amennyiben lovas-rendezvényt szeretne, akkor az nem igazán
egy nagy kitörési lehetısége augusztusi rendezvényként a településnek. Inkább a
lovasoknak adott teret, igazán a betyárnap hangulata nem érzıdött.
Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Nógrádi Erika a Mővelıdési, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 13 igen szavazattal – 1 fı nem szavazott, a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
141/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi Dél-alföldi Betyárnap rendezvényrıl
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2010. évi Dél-alföldi
Betyárnap rendezvényrıl készült beszámolót, a rendelkezésre álló keretösszeggel
való elszámolást az elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla, polgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, 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.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna a Budai Sándor Kulturális Központ igazgatója
5.) Irattár.

14. Napirendi pont
Beszámoló a 2008-2009. évi folyékonyhulladék-szállítással kapcsolatos közfeladat
ellátásról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
142/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2008-2009. évi folyékonyhulladék-szállítással kapcsolatos
közfeladat ellátásról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a folyékonyhulladékszállítással kapcsolatos közfeladat 2008-2009. évi ellátásáról beszámolót elfogadja.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla, polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Pataki és Arany egyéni vállalkozók Konzorciuma
Sándorfalva, Tolbuhin u. 24/A.
4.) Irattár.

15. Napirendi pont
Beszámoló a temetkezési, kegyeleti közszolgáltatási feladat ellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Sebestyén András a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta,
hogy a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
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A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
143/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a temetkezési, kegyeleti közszolgáltatási feladat ellátásáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a temetkezési,
kegyeleti közszolgáltatási feladat ellátásáról szóló beszámolót.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Szőz Mária Szent Neve Plébánia, Bauer Csaba plébános
4. Irattár.

Szünet 18 óra 13 perckor.
Az ülés 18 óra 25 perckor folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 14 fı
képviselı jelen van.

16. Napirendi pont
Beszámoló Sándorfalva Város Önkormányzat egészségügyi alapellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24 . sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester az elıterjesztés tárgyalásának elnapolására tett ügyrendi
javaslatot. Fontos kérdésrıl van szó. Az anyag nem teljes. Képviselıi javaslatra
hivatkozással is a napirendi pont levételére tett javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal elfogadta a napirend levételérıl szóló
polgármesteri ügyrendi javaslatot.

17. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke ismertette, hogy a bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta azt.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

144/2010.(IX. 30.) Kt.
Tárg Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Határozat
1.

A Képviselı-testület a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és
Szolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okirata egységes szerkezetben történı
módosítását az elıterjesztés mellékletét képezı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy az egységes
szerkezetben módosított Alapító Okiratot aláírja, és az 1.) ponttal összefüggésben
felmerült intézkedéseket tegye meg.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Kft.
ügyvezetıje
4. Irattár.

18. Napirendi pont
Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 26. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kurucsai Béla az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolta az elıterjesztést.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 14 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
145/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által alapított
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 68/2009. (V. 28.) Kt. számú
határozatával elfogadott Alapító Okiratát a fenti elıterjesztésnek megfelelıen az
alábbiakkal egészíti ki:
Alaptevékenységi szakfeladatok kiegészítése
889201. Gyermekjóléti szolgáltatás
562919. Egyéb étkeztetés
562920. Egyéb vendéglátás (korábban kiegészítı tevékenység volt)
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a változásokat a törzskönyvi
nyilvántartásba történı átvezetés érdekében a Magyar Államkincstár Dél-alföldi
Regionális Igazgatóságának a változás-bejelentési lapon, illetve pótlapon
szíveskedjen bejelenteni.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesítést kap:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. MÁK Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
3. Fischerné Nagy Katalin mb.gazd. irodavezetı
4. Vári Istvánné EESZI vezetıje
5. Irattár
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19. Napirendi pont
Együttmőködés kezdeményezése a sándorfalvi újszülöttek támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 27. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:

Dr. Bertalan Zoltán az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke kiegészítésként
elmondta, hogy a Fagyöngy Patika már korábban tett hasonló felajánlást és az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézményen keresztül juttatja el az újszülöttek
részére a babakozmetikumokat. Ez üdvözlendı dolog. Ha mindkét helyrıl kaphat a
család a gyermek születésekor egy ilyen természetbeni juttatást, akkor az csak
támogatandó. Megköszöni dr. Szigetiné dr. Szilágyi Ildikónak a felajánlást. Üdvözli a
kezdeményezést, hogy mindkét patika bekapcsolódott. A bizottság támogatja a
határozati javaslat elfogadását.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a betegeitıl tudja, hogy ez a dolog már egy év
óta mőködik Sándorfalván. A Fagyöngy Gyógyszertár 2009. júniusa óta a védınıkkel
együtt ezt a szolgáltatást már végzi. Úgy gondolja, hogy mivel ez a szolgáltatás már
jelenleg mőködik, nem lenne jó ezt a határozatot csak az egyik gyógyszertárhoz
kötni. Olyan módon kellene módosítani a határozatot, hogy ez a felajánlás, - mivel
már egy mőködik és ehhez csatlakozik egy másik gyógyszertár - mindkét
gyógyszertárnak adott legyen.
Sebestyén András PTB elnök véleménye szerint, ha a két gyógyszertár tud adni
babacsomagot, akkor nagyon sajnálatos, hogy korábban a testület nem szavazta
meg a 10000,- Ft-ot. A Képviselı-testületnek is illene köszönteni Sándorfalva
újszülötteit. Érdemelnének ennyit az újszülött gyermekeink.
Kakas Béla polgármester értelmezve dr. Sümegi képviselı úr módosító indítványát,
pontosította, hogy a határozati javaslat 1. Pontjában megköszöni az önkormányzat a
felajánlást. A 2-es pontjában csak annyiban tesz bele egy rendszert, hogy a szülıket
a köszönılevéllel leigazolja a gyógyszertár. Ha jól mőködik az EESZI-vel a kontroll,
rendben van. Nem írja felül a másik gyógyszertár eddig kialakult rendjét. Ha a másik
gyógyszertár megkeres, egy hasonló kontrollal, akkor semmi kifogás ellene. Negatív
diszkrimináció nincs a rendszerbe. Üdvözlendı a Fagyöngy Patika segítségnyújtása
az újszülöttek részére.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megjegyezte, ha valóban mőködik a rendszer. Az
anyakönyvvezetı az, aki hiteles információt tud adni, természetesen az adatvédelmi
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törvény betartásával. Amennyiben a testület elfogadja a határozati javaslatot, akkor
az azért lesz jó, mert így fog érvényesülni az esélyegyenlıség.
Kónya József azzal a két javaslattal ért egyet, egyrészt dr. Sümegi képviselı társa
részérıl elhangzott, ha már ilyen tevékenység folyik, akkor mindenképpen illı
megemlíteni a 2. pontban másik nevet is. Másik dolog, amit Sebestyén képviselı
társa mondott, valóban el kellene gondolkodni, habár most nem ez a tárgya a
napirendnek, az a bizonyos 10 ezer forintos adományozása. A határozati javaslatban
érintsék mindkettıt, ha már konkrét tevékenység folyik. A Fagyöngy Patika
képviselıje itt van, tud nyilatkozni a dologban.
Kakas Béla polgármester véleménye, ha mindkét gyógyszertár akar támogatást
adni, adjanak. adjon. Támogassuk, szervezzük meg, hogy legyen ebben
esélyegyenlıség, ha az hiányzik hozzá, hogy oda is el lehessen menni a
köszönılevéllel, mert mi így biztosítottuk az adatvédelmet, és hogy csak sándorfalvi
kapja. Akkor legyen mindkét gyógyszertárra érvényes a levél.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megjegyezte, hogy az elıterjesztés nem errıl szól. Ez az
Akácia Gyógyszertár által megfogalmazott felajánlás. A másik gyógyszertárnak nincs
ilyen felajánlása. İk más módon, más módszerrel teszik ezt már régebb óta. Az
elıterjesztés nem a mőködı rendszerrıl szól. Nem tudja mikortól folytatják
tevékenységüket, mivel nem emlékszik, hogy az EESZI beszámolójában olvasott
volna ilyet. Most kifejezetten az Akácia Gyógyszertár felajánlásáról szól az
elıterjesztés. Ez nem esélyegyenlıségi kérdése. Lehet ebbıl esélyegyenlıségi
problémát kreálni. Az egy mőködı rendszer, ez egy másik lehetıség. Az volna a
fontos, ha az elıterjesztésnek megfelelıen a másik gyógyszertár is
bekapcsolódhatna ebbe a programba, mert így az újszülöttek két oldalról is
megkaphatnák a baba-kezdıcsomagot, illetve természetbeni támogatást. Jelezte,
hogy nem tud olyan határozati javaslatot megfogalmazni, amit nem tud ebben az
elıterjesztésben és napirendi pontban értelmezni.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester lezárta a vitát, majd szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 11 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
146/2010. (IX. 30.) Kt.
Tárgy: Együttmőködés kezdeményezése a sándorfalvi újszülöttek támogatására
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata köszönettel veszi Dr Szigetiné Dr. Szilágyi
Ildikónak,
a
sándorfalvi
Akácia
Gyógyszertár
vezetıjének
azon
kezdeményezését, hogy a sándorfalvi illetıségő újszülöttek megszületésekor a
szülıket babakelengyét, babakozmetikumokat tartalmazó ún. „kezdıcsomaggal”
támogatja.
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2. Az Önkormányzat együttmőködési szándékát fejezi ki a támogatás realizálása
kapcsán és vállalja, hogy az újszülöttek köszöntésével egyidejőleg tájékoztatja a
szülıket az Akácia Gyógyszertár által biztosított természetbeni támogatás
igénybe vételének lehetıségérıl.
3. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt az együttmőködési megállapodás
elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Szigetiné Dr. Szilágyi Ildikó
Akácia Gyógyszertár Vezetıje, Sándorfalva
4. Irattár.
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 19 óra 00 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

Jegyzıkönyv hitelesítık:

Gémes József
képviselı

Gonda László
képviselı

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
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