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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. október
28-án megtartott, nyílt ülésérıl.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi
Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt:
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Ismertette az ülés
napirendi pontjait, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.

155/2010. (X. 28,) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2010. október 28-i
ülésének napirendje
Határozat
Napirend
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
2./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Képviselı-testülete tagjainak tiszteletdíjáról
szóló 20/2006. (X. 10.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3./

Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás
rendelkezésszabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

és

4./ A Sándorfalva, Kölcsey u. 45/a. sz. alatti ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi ellenırzési program és a 2011. évi
Ellenırzési terv idırendi táblázatának elfogadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapszabályának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Sándorfalva Város 2011. évi települési rendezvényeinek meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok (TÁMOP-5.2.510/2) pályázati felhívásra pályázat benyújtása
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, majd az elızı üléstıl eltelt
idıben a fontosabb tárgyalásait.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a 136/2010-es határozatával döntött a testület a Bursa
Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályáz kiírásáról. Tájékoztatta a
Képviselı-testületet arról, hogy a jogszabályban meghatározott döntési határidı
november 23-a. Mivel a munkaterv szerinti soron következı ülés ez után van, így
szükséges lesz rendkívüli ülés tartására a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
elbírálásra tárgyában. Ennek tervezett idıpontja november 18-a 10 óra. 142/2010.
számú határozatával fogadta el a testület a folyékonyhulladék-szállítással
kapcsolatos közfeladat ellátásról szóló beszámolót. Tájékoztatja a Képviselıtestületet, hogy a folyékonyhulladék-szállításra vonatkozó egyszerő közbeszerzési
eljárásuk befejezıdött, úgy ahogy a Képviselı-testület felhatalmazása alapján és a
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Közbeszerzési törvénynek megfelelıen október 25-én a szerzıdés megkötésre került
a Pataki és Arany Konzorciummal a folyamatos teljesítés okán.
145/2010. határozatával módosította a testület az Egyesített Egészségügyi- és
Szociális Intézmény alapító okiratát, melyet megküldtek a Magyar Államkincstárnak.
A Magyar Államkincstár határozatával jóváhagyta a módosítást. Tájékoztattat a
Képviselı-testületet továbbá arról, hogy két kötelezı feladat-ellátási körbe tartozó
szerzıdés jár le december 31-én, nevesítve a kéményseprı-ipari közszolgáltatásra
vonatkozó és a szilárd hulladékkezelésre vonatkozó szerzıdés. A szerzıdések
megszőnésére tekintettel elkezdték az új szerzıdések megkötésének feltételéül
szolgáló eljárást. A kéményseprı-ipari közszolgáltatás tekintetében egy egyszerő
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, a szilárdhulladék-kezelés tekintetében egy
kvázi inhaus beszerzés, tekintettel arra, hogy a szilárdhulladék-kezelés
vonatkozásában az Önkormányzat tagja annak a társulásnak, amelynek ez a
tevékenysége. Tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a Képviselı-testület 3
állandó bizottsága megtartotta elsı ülését, egyúttal azon jogszabályi
kötelezettségének is maradéktalanul eleget tett, hogy meghatározta mind három
bizottság saját szervezeti és mőködési szabályait. Két bizottság tekintetében az
Ügyrendi és a Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi-, szociális Bizottság
vonatkozásában ez új Ügyrendet jelent, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
esetében pedig az Ügyrend módosítása történt meg.
Kónya József Jegyzı asszony említette a bizottságokra vonatkozó információjában
említette a bizottságok mőködési szabályzatát. Az ÜB jegyzıkönyvének utolsó
passzusa, hogy a Képviselı-testületet kéri fel arra, hogy dolgozza ki a mőködési
szabályzatot, amely az ügyrendi Bizottságra vonatkozik. Ismertette a bizottság
határozatát. Véleménye az, hogy ezzel nem kell semmit csinálni, vagy még egy tagot
kell választani a testületbıl, vagy egy külsı tagot kell delegálni,így minden meg lenne
oldva. Nem a Képviselı-testületnek kell kidolgozni a bizottság Ügyrendjét.
Darázs Sándor a bizottság 2 fıs, akkor határozatképes, ha mindketten ott vannak.
Bármikor elıfordulhat, ha a bizottságnak titkos szavazást kell lebonyolítani és
hiányzik egyikük. Célszerőségi javaslatként jelezték elıre és jó lenne, ha a
Képviselı-testület hozna olyan döntést, ha a bizottság egyik tagja hiányzik, akkor ki
az, aki helyettesíti. Már elıre lehet az egész ciklus idejére szabályozni és nem kell
eseti döntést hozni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az SZMSZ átdolgozása folyamatban van,
erre van egy törvényben meghatározott idıtartam, amely 6 hónap. A képviselıtestület szervezeti és mőködési szabályzata tervezetének készítésekor értelmezni
fogják az Ügyrendi Bizottság javaslatát.
Ambrus László a 139/2010-es határozattal elfogadták a Városüzemeltetési Kft.
beszámolóját. Két kérdésre vagy nem megfelelıen értelmezett az ügyvezetı, vagy
nem megfelelı választ kaptak. Egyik kérdés arra vonatkozott, hogy hány m2/napi
gyártás van, a másik kérdés az APEH felé teljesített késedelmi kamatra vonatkozott.
Ha ez 10 napos késedelem, akkor ez hogy lehet 169 eFt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 6 igen, 3 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
156/2010. (X. 28.) 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.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár

2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Képviselı-testülete tagjainak tiszteletdíjáról
szóló 20/2006. (X. 10.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Módosító javaslata, hogy
október 4-re módosuljon a hatálybaléptetés idıpontja.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Résztelesen ismertette a
napirendhez kapcsolódóan a bizottság jegyzıkönyv vonatkozó részét.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
20/2010. (X. 28.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete tagjainak tiszteletdíjáról
szóló 20/2006. (X.10.) Ör. rendelete módosításáról
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(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet
az
önkormányzati
vagyonnal
való
gazdálkodás
rendelkezésszabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

és

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Ambrus László PTB jegyzıkönyvével kapcsolatban egy észrevétele van. Dr. szigeti
Gábor képviselı az értékesítés okáról érdeklıdött, a jegyzıkönyvben pedig az ı
neve is szerepel. Legjobb tudomása szerint a Jegyzını és a PTB elnöke tájékoztatta
a bizottságot errıl a kérdésrıl
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy emlékezete szerint nyilván azért szerepel,
mert Önnek valamelyik bizottsági tag feltette a kérdést, hogy mennyit érhetnek most
az ingatlanok. Valószínőleg ez szerepelhet.
Ambrus László elmondta, hogy nem képviselı-társa, hanem Polgármester úr
kérdezte. Nem Szigeti Gábor kérdésére válaszolt, hanem Polgármester úrnak.
Kónya József elmondta, hogy a jegyzıkönyvezetınek ez volt a vizsga munkája, ez
valóban hiba, máskor jobban odafigyelnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Képviselı-testületének
21/2010. (X. 28.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól
szóló
34/2009.(XI.26.) Ör. rendelete módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
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4. Napirendi pont
A Sándorfalva, Kölcsey u. 45/a. sz. alatti ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot azzal, hogy javasolják
beépíteni, hogy az értékbecslés két féle javaslattal készüljön el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy tudomásul vették a PTB javaslatát. A
Képviselı-testület határozati javaslatát nem szükséges még kiegészíteni ezzel.
Hivatalos értékbecslés, ingatlanforgalmi szakvélemény beszerzése az Elnök úr által
elmondottak szerint fog megvalósulni. A vagyonrendeletben foglaltak szerint kötelezı
is a szakvélemény beszerzése, amely két féle módon fog megtörténni. A Mőszaki
irodától kéri még a járulékos költségekrıl szóló kimutatást is, amely a
közmővesítéshez hozzá tartozik, hogy komplex módon lássa a Képviselı-testület,
hogy melyik a leghatékonyabb, és melyik a leginkább kifizetıdı.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy nem kéri a határozati javaslatba
beépíteni, ha ezt elfogadták.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy igen, elfogadták a javaslatot és e szerint
készítik el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatát.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
157/2010. (X. 28.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva Kölcsey u. 45/a. sz. alatti ingatlan értékesítése
Határozat
1) A Képviselı-testület értékesítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában álló
Sándorfalva, belterület 1756/2. hrsz-ú, Kölcsey u. 45/a. házszámú beépítetlen
ingatlant.
2) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör.
rendeletben foglaltak szerint a szükséges elidegenítési eljárást folytassa le, és
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annak eredményeképpen az ingatlanok értékesítésére irányuló javaslatot a
Képviselı-testület elé terjessze.

Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
2.) Kakas Béla polgármester
3.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdasági irodavezetı
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) Irattár.

5. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi ellenırzési program és a 2011. évi
Ellenırzési terv idırendi táblázatának elfogadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke férte Dr. Kovács
Beáta jegyzıt ismertesse a bizottsági ülésen is elhangzott kiegészítését.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy minden évben az SZKTT belsı ellenıre,
Juhász Lejla végzi a belsı ellenırzést az Önkormányzatnál. Kérték, a belsı ellenırt,
hogy az általa adott programot egészítse ki és terjedjen ki a normatív támogatások
ellenırzésére is.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
158/2010. (X.28.) Kt.

Tárgy:

Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi Ellenırzési Programja és a
2011. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatának jóváhagyása
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Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jelen elıterjesztés
mellékletében szereplı tartalommal elfogadja az önkormányzat 2011. évi Ellenırzési
Programját és a 2011. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatát.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesítést kap:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb.gazd. irodavezetı
Ratkai Imre munkaszervezet vezetı
Vári Istvánné EESZI vezetıje
Gajdosné Pataki Zsuzsanna BSKK igazgatója
Kaszás László STAMI igazgatója
Irattár.

6. Napirendi pont
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Közalapítvány

alapszabályának

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Átfogó felülvizsgálatra,
módosításra 2007-ben került sor. Az alapító okirat módosítása tekintetében más
módosítási javaslat nincs, azzal, hogy a PTB javaslatának megfelelıen, hogy a
jelenleg regnáló kuratóriumi tagok tekintetében szükséges a lakcímek felülvizsgálata
és aktualizálása. Ez meg kell, hogy történjen az alapító okirat módosítása kapcsán. A
javaslat Molnár Róbert úr személyében Felügyelı Bizottság Elnöki tisztségére
vonatkozik, és elızetesen nyilatkoztatni kellett 2 dologban a jelöltet. Nyilatkozott arra
vonatkozóan, hogy megválasztása esetén elfogadja a Felügyelı Bizottság Elnöki
tisztséget, illetve nyilatkozott arról, hogy nem áll fenn semmilyen tekintetben
összeférhetetlenség a Felügyelı Bizottsági tisztség és egyéb beosztásai
tekintetében.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Mindenképpen szükségessé vált
volna a felmentése Sebestyén Andrásnak, mivel összeférhetetlen lett volna az
alpolgármesteri tisztségével.
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Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
Dr. Sümegi Sándor kiegészítése Molnár Róbert személyére vonatkozóan.
Jegyzıkönyvükben röviden szerepel ennek a napirendnek a tárgyalása. Több
képviselı is hozzászólt a bizottság ülésén. Kérdése az volt, hogy Molnár Róbertnek
milyen iskolai végzettséggel, szakképzettséggel rendelkezik. Már a Pénzügyi-és
Településfejlesztési Bizottságnak is tagja és most Felügyelı Bizottsági elnöki
tisztséget is kapott. Kérdése erre irányult, és megkérdezte, hogy milyen kötıdése
van a sándorfalvi iskolához, annak ellenére, hogy tudja nem feltétel ennek a
posztnak a betöltéséhez iskolai végzettség, képesítés. Elhangzott, hogy sokan nem
ismerik. İ ismeri, nagyon rendes embernek tartja, de sokan nem ismerik. Itt volna az
ideje, hogy Molnár Róbert bemutatkozzon, hogy milyen szerepet tölt be Sándorfalva
közéletében.
Dr. Kovács Beáta jegyzı törvényességi észrevétele a kérdések kapcsán, hogy az
ülésen megjelent Molnár Róbert úr szíveskedjen nyilatkozni, hogy a személyét érintı
kérdések miatt, hozzá járul-e a nyílt ülésen történı tárgyalásához. Amennyiben nem
járul hozzá, úgy zárt ülés tartására fog javaslatot tenni.
Molnár Róbert nyilatkozott és hozzájárult a személyét érintı kérdések tárgyalása a
képviselı-testület nyílt ülésén kerüljön sor. Köszöntötte a Képviselı-testületet. A
Vajdaságból származik, ide jött „férjhez”. 3 gyermek édesapja. A MOL Rt-nél kezdte
el munkáját, középvezetıi szinten 7 évet dolgozott ott. Többnyire a pénzügyivámügyi rész elıkészítıi munkáival volt megbízva, kezelıi képesítéssel és ezen
feladatok felügyeletével volt megbízva. Többnyire a pénzügyek vonzották. Banki
ügyintézıi biztosítás-közvetítıi OKJ-s tanfolyamot végzett el. Jelenleg is egy
független pénzügyi tanácsadó cég vezetıje, ahol 43 munkatársat foglalkoztatnak.
Kérdés esetén szívesen áll a Képviselı-testület rendelkezésére.
Dr. Sümegi Sándor megköszönte a tájékoztatást.
Molnár Róbert megköszönte a lehetıséget.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
159/2010. (X. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány alapszabályának
módosítása
Határozat
1.) Sándorfalva Város Képviselı-testülete tudomásul veszi 2010. szeptember hó
30. napjával kezdıdı hatállyal Sebestyén Andrásnak a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Felügyelı Bizottsági elnöki tisztségérıl
történı szeptember 30. – napjától számított 30. napon szőnik meg.
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2.) Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány Felügyelı Bizottsági elnöki tisztségének
betöltésére 2010. november hó 1. napjától kezdıdı határozatlan idıtartamra
felkéri Molnár Róbert Sándorfalva, Béke u. 18. szám alatti lakost.
3.) Sándorfalva Város Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Felügyelı Bizottsági elnöki tisztség betöltésére felkért személyt nyilatkoztassa
a felkérés elfogadásáról és az összeférhetetlenségrıl, valamint gondoskodjon
az alapítvány alapító okiratának módosításáról a jelen határozatban
rögzítetteknek megfelelıen.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: 2010. december 1.
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Katos Attila Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratórium
elnöke
4./ Molnár Róbert Sándorfalva, Béke u. 18/A.
5./ Irattár

7. Napirendi pont
Sándorfalva Város 2011. évi települési rendezvényeinek meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy az elızı évek gyakorlatát vették
figyelembe és ugyanazokat a rendezvényeket tervezték be 2011-re. Újdonság, hogy
minden intézménynek van kiemelt rendezvénye, amelyet települési szintre emelnek.
Iskolának, óvodának nem volt, jövı évre javasolták a Pallavicini napot települési
szintre emelni, óvodának van egy tavaszi zsongás rendezvénye, amelyet települési
szintre javasolták. A tervbıl kimaradta a kiállítások, ezeket késıbb szeretnék
meghatározni, mivel a Budai Sándor Emlékház és Tájház megnyitásával és a Kastély
megnyitásával egy kötelezı feladatot fognak ellátni és nemcsak 2-3 kiállítást fognak
rendezni, hanem állandó kiállítás is lesz. Újdonság az is, hogy az idegenforgalmat
szerepeltetni kell a programokban és tudatosítani kell Sándorfalva életében is. A
kastély, mint kiállító hely kiemelkedı hely kell, hogy legyen idegenforgalmi
szempontból. Fontos pályázat, 100%-os támogatással megnyert a könyvtár, és ezzel
32 plusz rendezvényt nyer a település. Ennek összeállítása folyamatban van, ezért
nem került be nevesítve. Továbbra is 3 nagy kiemelkedı rendezvényt javasolnak:
Városnap, Böllérnap, Betyárnapot, melyekhez szeretnének továbbra is címzett
költségvetési támogatást beépíteni a jövı évi Önkormányzati költségvetésbıl, mellyel
az intézmények természetesen elszámolnának.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a jövı év kihívásokkal lesz teli. A
Széchenyi Központ is rendezvényekkel lesz majd tele. A valódi programok az
átadások után kerülnek összeállításra.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elfogadta a rendezvénytervet és elfogadásra
javasolta.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy az elıbbiekben elhangzott, hogy néhány
rendezvényt jó lenne települési szintre emelni. Kérdése, hogy a lebonyolítás miben
különbözne az elızıhöz viszonyítva?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy adott intézmény rendezvényérıl van szó,
és nem olyan nagyságrendő, akkor a saját rendszerében mőködteti. Amennyiben
városi rangra emelik, akkor az a rendezvény önkormányzati támogatással valósul
meg.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy adott esetben kiemelik városi
rendezvénynek és akkor lehet, hogy költségvetési kihatása is lesz.
Kakas Béla polgármester szó esett a Betyárnapról. Véleménye, hogy a tartalmát kell
megváltoztatni, ha szükséges.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
160/2010. (X. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város 2011. évi települési rendezvényeinek meghatározása
Határozat
1. A Képviselı-testület Sándorfalva Város 2011. évi települési rendezvénytervét
az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az Önkormányzat 2011. évi
költségvetésének elıkészítésekor a kiemelt rendezvények (Sándorfalvi
Városnapok, Dél-alföldi Betyárnap, Sándorfalvi Böllérnap) megtartásához
szükséges költségeket címzetten a rendelet-tervezetbe építse be.
Határidı: 2011. február 15.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató

Határozatról értesítést kap:
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1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna BSKK igazgatója
Irattár.

8. Napirendi pont
Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok (TÁMOP-5.2.510/2)
pályázati felhívásra pályázat benyújtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnöke elmondta, hogy a
bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Ismertette a bizottság határozatát.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy elfogadásra javasolta a
bizottság.
Darázs Sándor elmondta, hogy elfogadták a rendezvénytervet. Ha nyernek a
pályázaton, az a kérése, hogy a rendezvény terv kidolgozásánál, a programok
lebonyolításánál valami összehangolás legyen. Kölcsönösen erısítenék ezek
egymást, kevesebb munkával nagyobb eredményt lehet elérni, sıt
költségtakarékosság is lehet.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
161/2010. (X. 28.) Kt.
Tárgy: „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítı programok” (TAMOP5.2.5-10/2) pályázati felhívásra pályázat benyújtása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete „Gyermekek és fiatalok
társadalmi integrációját segítı programok” (TAMOP-5.2.5-10/2) pályázati
felhívásra benyújtandó pályázat alapján kötelezettséget vállal arra, hogy az
elnyert támogatás elıfinanszírozásának tervezett költségigényét, bruttó
40.000.000,- Ft-ot az alábbi bontásban elkülöníti a tartalék terhére:
2011. évi költségvetésbıl bruttó 10.000.000,- Ft-ot;
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2012. évi költségvetésbıl bruttó 20.000.000,- Ft-ot;
2013. évi költségvetésbıl bruttó 10.000.000,- Ft-ot.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Város - és Vállalkozásfejlesztı Pályázati tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft.
Kácsor Péter ügyvezetı
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 11 óra 5 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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