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Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Felkérte Darázs
Sándort, az Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a - képviselıkre vonatkozó 2000. évi
XCVI. törvény 10/A §-a, a polgármesterre vonatkozó 1990. évi LXV tv. 33/B §-a
alapján - kötelezı képviselıi, polgármesteri és hozzátartozói vagyonnyilatkozattételi kötelezettséggel kapcsolatosan tájékoztassa a képviselı-testületet.
Darázs Sándor elmondta, hogy a bizottság 8-án ülést tartott, amelyen
megállapította, hogy valamennyi képviselı és polgármester úr is leadta a saját, illetve
velük egy háztartásban élı hozzátartozók vagyonnyilatkozatát. Ennek megfelelıen
minden képviselı gyakorolhatja a jogait.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
1/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Képviselıi és polgármesteri vagyonnyilatkozatok helyzetérıl szóló tájékoztató
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja az
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Ügyrendi Bizottság elnöke által a képviselıi és polgármesteri vagyonnyilatkozatok
helyzetérıl szóló tájékoztatót, mely szerint a képviselık határidıre benyújtották
vagyonnyilatkozatukat és ennek alapján gyakorolhatják képviselıi jogaikat.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Darázs Sándor ÜB elnöke
4. Irattár

Dr. Szigeti Gábor képviselı az ülésre 10 óra 7 perckor megérkezett.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés 9 fıvel határozatképes.
A meghívóban szereplı napirendi pontoktól eltérıen javaslatot tett az ülés napirendi
pontjaira, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
2/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. február 10-i
ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi
költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini
Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2011. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2011. évi önkormányzati hozzájárulás
összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Dóci Körjegyzıi Iroda 2011. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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6./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és
végrehajtási szabályairól
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Rendelet-tervezet a hivatali idın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés engedélyezésérıl, továbbá a fizetendı díjakról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
8./ Rendelet-tervezet a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról szóló 20/2001. (X. 16.) Ör.
rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
9./

A 2011. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények
önkormányzati célok meghatározása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

10./Beszámoló
a
helyi
adókkal
vizsgálatra tekintettel
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

kapcsolatos

alapjául szolgáló

feladatokról

az

ÁSZ

11./ Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
mőködési feltételeinek 2011. évi támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
14./ Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./ Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal, valamint a Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvíz, Csatorna, Beruházó Társulás közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási megállapodás
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
16./

Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (Magyar-Szerb
határon átnyúló együttmőködési Program) pályázati kiírásra „Európa jövıje a
gyermekek jövıje – Értékteremtı táborok sándorfalvi és kelebiai
gyermekeknek” c. pályázathoz önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

17./ KKK- KÖZL- BIZT- 2010 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázat
beadása sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések elhelyezésére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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18./

Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (Magyar-Szerb
határon átnyúló együttmőködési Program) –ra beadandó „Közös nyelvünk a
zene – Koncertek , zenei mőhelyek, - táborok Sándorfalván és Adán” címő
pályázathoz önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Zárt ülés
19./ Sándorfalva, Dóci u. 23. 1351 hrsz-ú ingatlan adásvétele
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár

Ambrus László felhívta a Képviselı-testület figyelmét arra, hogy az élı közvetítésnél
csak kép van, azonban a hang nem mőködik.
Kakas Béla polgármester azonnali intézkedést kért a hiba elhárítására.

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. Ismertette az eseménynaptárát december 17-tıl. Tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy TÖOSZ
február 9-i ülésén a Csongrád megyei szervezet egyik küldöttének választották.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Sümegi Sándor kérdése a szennyvíz csatorna beruházás jelenlegi helyzetéhez
kapcsolódik. Több írott sajtó megjelent már a beruházás kezdésének idıpontjáról.
Úgy hallották, hogy Muzslyán konkrétan elhangzott, hogy lesz csatorna
Sándorfalván. Saját, illetve többek kérdését tolmácsolja Polgármester úr felé, hogy
amirıl már most lehet tudni, és ami a lakosságot is érinti, legyen szíves ismertetni.
Kéri ezt azért, mert a befizetési morál érezhetıen romlik, ahogy távolodnak a
kezdetektıl, többekben merül fel a kérdés lesz-e csatorna. Konkrétumokkal javítani
lehetne ezen, például kezdés idıpontja, várható költségek, bekötési költségek. Errıl,
ha néhány szót ejtene, köszönettel venné.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy amikor konkrét tájékoztatási
kötelezettsége lesz, akkor megteszi. Január 13-án volt Bíráló Bizottság elıtt az
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anyag, várják a döntésérıl az írásbeli eredményt. Az eredményrıl szóban
tájékoztatást kaptak, azonban amíg nincs írásbeli eredmény, nem szeretné
nyilvánossá tenni. Nem távolodnak, hanem közelednek a beruházáshoz. A fizetési
morállal kapcsolatban elmondta, hogy kezelik a helyzetet. Szép eredményeket ért el
a Víziközmő Társulat a kintlévıségek kezelése kapcsán. A beruházás elıtti
célegyenesben, a Társulat hitelfelvételének pillanatában szükséges lesz a
kintlévıségek behajtása, akkor Jegyzı Asszony meg fogja kapni azt a névsor listát,
amellyel kapcsolatban a szükséges lépéseket meg kell tenni. Elkészült a Társulat
2010. évi beszámolója és készül a 2011. évi üzleti terve, és ha megérkezik a
döntésrıl az írásos eredmény, akkor lakossági fórum, közmeghallgatás keretében
tájékoztatni fogja a lakosságot.
Darázs Sándor elmondta, hogy a december 16-i ülésén döntöttek a két Kft.
összevonásáról. Ismertette a decemberi ülés határozatát, amiben határidıként
december 31-ét jelölték meg. Miért nem történt meg, ki a felelıs ezért. Várta, hogy
már itt lesz az elıterjesztés.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a zárási határidı december
31. Az új Kft. létrehozásával és a megalakulással kapcsolatos ügyintézés
folyamatban van. Amíg nincs új jogi személy, addig két külön költségvetés kell.
Véleménye szerint a PTB elnökének módosító javaslatában már látszik egy
gazdaságosabb és racionálisabb finanszírozás.
Darázs Sándor kérdése, hogy akkor rossz határozatot fogadtak el?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a december 31-i fordulónap a
két Kft. pénzügyi zárására vonatkozik, nem pedig az új Kft. társasági szerzıdésének
elkészítésére. Addig nem is lehet elkészíteni, amíg a két mőködı Kft. december 31es fordulónappal történı vagyonleltára el nem készül, és a mérlegek beadásra nem
kerülnek, amelynek a határideje 2011. május 30. Ez után lehet elkészíteni az új
társasági szerzıdést, amelynek melléklete az alakuló Kft. vagyonmérlege. December
31-e fordulónap, nem az új vagyonmérleg és az új Kft. és az új Kft-re vonatkozó
alapító okirat elkészítésének és létrejöttének idıpontja.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
3/2011. (II. 10.) Kt.

Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Határozat
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Sándorfalva Város Képviselı-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök örömmel állapította meg, hogy 15-en voltak az ülésen. 6
képviselı és a hivatal vezetıi is részt vettek. A PTB jóváhagyólag fogadta el a Kft.
költségvetését, amely beterjesztésre került.
Kakas Béla polgármester felkérte a Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı
Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság február 3-án
megtartott ülésén született döntését.
Szaniszló József a Felügyelı Bizottság elnöke elmondta, hogy a Felügyelı
Bizottság megtárgyalta a Kft. 2011. évi költségvetését és az abban foglaltaknak
megfelelıen elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy másképpen értékeli a Városfejlesztı Kft.
mőködését. 31 millió forintos éves költségvetése van a Kft-nek, ehhez 11 millió
forintos támogatásra van szüksége. Három új sor szerepel a Kft. költségvetésében:
4,2 millió forint a sándorfalvi Kisbíróra, 1,2 millió forint kistérségi televízió mősor
készítésére, 480.000 testületi ülések közvetítésére. Kérdése, hogy ezek a kiadások
technikailag mit fognak jelenteni? A Kft. milyen módon fogja ezeket a feladatokat
ellátni, alvállalkozóként vagy saját maga rendelkezik ezekkel az eszközökkel.
További kérdése, hogy a Kisbíró kiadási költségei hogyan alakultak és ez a kalkulált
4,2 millió forintos összeg hogyan alakult ki?
Kácsor Péter köszöntötte a Képviselı-testületet. Válaszában elmondta, hogy a fent
említett három tevékenységet a Kft. alvállalkozók bevonásával kívánja ellátni, errıl
2010. január 1-én született szerzıdés van, mindhárom tevékenységre külön
megbízási szerzıdés. Az árakat nem ı kalkulálta, hanem figyelembe vették azt, hogy
mennyibe kerül ennek a szolgáltatásnak az ellátása, ezek az összegek piaci alapon
nyugszanak. Egységár alapján lehet látni. 350.000.- Ft-ba kerül egyhavi Kisbíró
példányszám, ebbıl született meg a 4,2 millió forintos éves költség. Kistérségi Tükör
havonta egy alkalommal, Képviselı-testületi ülések közvetítése pedig alkalmanként.
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A Móranet Kft. és az „Egy Másért” Egyesület végezte és a Kft. fizette. Tavaly ehhez a
Képviselı-testület nem biztosított forrást. Ez éves szinten több mint 5 millió forint, ezt
a Kft egyéb vállalkozói bevételeibıl finanszírozta. Azonban a könyvelés jelezte, hogy
ehhez a tevékenységhez nincs hozzárendelve egyéb bevétel, ezért hosszú távon
veszélyeztetheti a Kft. eredményességét. Jelezték Polgármester Úrnak és Jegyzı
Asszonynak, és ezért született az a koncepcióban is megfogalmazott javaslat, hogy
2011-re ehhez a feladathoz 3.000.000,- Ft-ot rendeljen hozzá a Képviselı-testület,
így jelent meg a 8 millió forint egyéb mőködési támogatási igényhez plusz 3 millió
forint a 2011-es költségvetésben, és így a 2011-es év is pozitív elıjellel alakulhat.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy azért fontos, hogy eredményes legyen a
Kft. a következı években is, mert továbbra is szeretne pályázatokon indulni
projektmenedzsmentként. A szennyvíz beruházás kapcsán fontos, hogy ez
megvalósuljon, mivel sok bevételt tud a város így megtartani.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
4/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Nonprofit Kft. 2011. évi
költségvetése
Határozat
1. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı Nonprofit Kft. 2011. évi költségvetését
az Önkormányzattól kapott 8 000 000,- Ft mőködési, valamint 3 000 000,- Ft
marketing célú önkormányzati támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kácsor Péter ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Sándorfalva Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft..
2.Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
5. Irattár.

3. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi
költségvetése
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a
Városüzemeltetı Kft. ügyvezetıje azért nincs jelen, mert célvizsgálatra idézıt kapott
az Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Pontosítani szükséges az
elıterjesztésben szereplı tételeket, mivel 41. 500.000.- Ft mőködési támogatást és
3.855.000.- Ft felhalmozási célú építési és géptámogatást állított be a
költségvetésében a Kft. ügyvezetıje.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök ismertette a bizottság jegyzıkönyvét. Ismertette a
módosító javaslatot, amely elhangzott az ülésen. Az ülésen Tímár Zoltán ügyvezetı
a feltett kérdésekre választ adott. Javaslata, hogy ragaszkodjanak a 49.800.000.- Fthoz és ez kerüljön elfogadásra a költségvetésben, illetve ennek megfelelıen
módosuljon a költségvetésbıl történı támogatása. Most jóváhagyták a Városfejlesztı
Kft. 11.000.000.-Ft-os támogatását, ez azt jelenti, hogy a Városüzemeltetı Kft-nek
38.800.000 Ft-os támogatás marad a 49.800.000.- Ft-ból. A bizottság elfogadásra
javasolta a módosított támogatási összegekkel a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester pontosítás végett megkérdezte, hogy a 38.800.000.-Ft
feletti összeg az a felhalmozás célú önkormányzati támogatás, és ami megmarad az
a 3.855.000.- Ft ?
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy igen. Tímár Zoltán ügyvezetı úr felé
felvetette azt a kérdést, hogy mindenképpen szükséges, hogy tudják a Kft.-nél
melyek azok az összegek, amelyek a zárómérlegnél fognak kiderülni, amelyek
esetleg a felhalmozásnál vagy egyéb dolgoknál akkumulálódtak, ez majd a
benyújtásra kerülı egységesített költségvetésben fog szerepelni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy így értelmezhetı. Rövidesen létre fog jönni
az új Kft. és ezzel a keretösszeggel elindítva már megtakaríthatnak, a koncepcióhoz
hően. Felkérte a Városüzemeltetési Kft. Felügyelı Bizottságának elnökét, ismertesse
a bizottsági döntést.
Szaniszló József FB elnöke elmondta, hogy az elhangzottaknak megfelelıen, a
Felügyelı Bizottság megállapította, hogy minden évben csökkenı önkormányzati
támogatás mellett a feladatok változatlan hagyása mellett csökkenı támogatása van
a Kft-nek. A bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Dr. Sümegi Sándor kérdése Tímár Zoltán úrhoz lett volna, mivel ı nincs jelen,
írásban fogja a kérdéseit eljuttatni az ügyvezetı úrhoz, és a következı Képviselıtestületi ülésen kéri a választ. PTB ülésen hangzott el egy fontos dolog elnök úr
javaslataként, de a jegyzıkönyvbıl ez kimaradt. Mégpedig az hogy ilyen típusú
költségvetés készítése nem követhetı. Nehéz eldönteni, hogy az adott
tevékenységéhez a Kft. mennyi személyi költséget tervez be, ezt nehéz értelmezni.
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Elnök úr javasolta, hogy ha ilyen anyagot készítenek, akkor a költségvetés készítés
aranyszabályait betartva tegye ezt meg úgy, hogy a Képviselı-testület tételesen
tudja értelmezni azt, hogy az adott tevékenység gazdaságos vagy nem, illetve melyik
az a tevékenység, amelyik esetlegesen eltartja a másik olyan tevékenységet,
amelyet nem feltétlenül kellene az önkormányzati Kft-nek végezni. Szintén elhangzott
egy módosításnak a gondolata, miszerint az egykori Építık iskolájába kerüljön át a
térkı gyártási tevékenység. Mielıtt ezt a döntését meghozza a Kft. illetve, a
Képviselı-testület, mérje fel azt, hogy ez a tevékenység jelent-e akkora árbevételt,
hogy egy jelenleg parkettázott és oktatási intézményként még néhány hónappal,
évvel ezelıtt mőködı épületet térkı gyártásra, betonkeverı gép bevitelére használja
fel. Ezeket a mondatokat nem olvasta a jegyzıkönyvben.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Kft. telephelye a tevékenységekkel
kapcsolatos kötelezı alapfeltétel. A kıgyártás teljesen más dolog, az a 2. sz
telephely. Az 1. sz. telephelyet is bérli a Kft. Úgy gondolja, meg kell vizsgálni az 1. sz.
telephely kapcsán, hogy érdemes az Építık iskolájával foglalkozni. A félreértések
elkerülése végett elmondta, hogy nem a térkı gyártást vinné be a parkettázott
helyiségekbe a Kft., hanem egy telephely kialakítását kezdeményeznék. Ez is egy
olyan javaslat, amit mérlegelni kell.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem szeretné idézni, de az említett
jegyzıkönyv 4. oldalának közepén van a telephely kérdése. Valóban meg kell találni
az SZKTT-tıl visszavett ingatlanok legoptimálisabb hasznosításának módját és
lehetıségét, azzal együtt, hogy valóban tetemes és improduktív költség a telephely
bérlése azon túl, hogy az Új Széchenyi Terv a gazdasági társaságok számára
viszonylag kedvezı lehetıségeket biztosít telephelyfejlesztésre. A telephely
fejlesztés egy gazdasági társaság telephely infrastruktúrájának, építési
beruházásának, eszközbeszerzésének ad lehetıséget, tehát a Kft. telephelyével
kapcsolatos kérdés tárgyalásakor figyelembe kell venni azt is, hogy Európai Uniós
források bevonására is lehetıség van telephely kialakítása, telephelyfejlesztés téren.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Kft. ad otthont a közfoglalkoztatási
programnak, mint munkáltató sok alkalmazottal. Ott optimális helyiséget lehetne
biztosítani étkeztetésre, melegedésre.
Ambrus László elmondta, hogy a PTB ülésen többször felmerült ez. Ügyvezetı úr
véleményét elfogadta azzal a valamikori elképzeléssel kapcsolatban, hogy a térkı
gyártó gépet megvásárolják. A mostani javaslat nem azt jelenti, hogy a parkettázott
helyre kerüljön a térkı gyártás, hanem azt hogy a két telephely bérlemény szőnjön
meg és ott elegendı külsı terület van ezek összevonására. Úgy tudja, hogy egyetlen
egy térkı nem készült a téli idıszakban. Szeretné látni ennek a költségvonzatát, mert
úgy gondolja, hogy egy jelenleg lehetetlen, de főtött helyen ezzel a technológiával
üzemeltetni nem lehet.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy költségvetési nagyságrendben értelmezi
ezt a felvetést. A vitát lezárta.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy többen vannak itt a teremben, akik hallották,
amikor elhangzott, hogy az Építık iskolájának helyiségei alkalmasak arra, hogy ott a
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téglagyártó gép mőködhet, mert főthetı és megfelelı hely. A technika lehetıséget ad
arra, hogy ezt visszahallgassák.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ha alkalmas is a helyiség a térkı
gyártásra, ezt a tervet nem fogják támogatni.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy valóban, amire utalt Dr. Sümegi Sándor
képviselı úr a költségvetés készítésével kapcsolatban az ı részérıl hangzott el a
bizottsági ülésen. Elsısorban nyereségorientáltnak kell lenni. Amire Jegyzı Asszony
is utalt, ott van a jegyzıkönyvben és azonos volt a véleményük Tímár Zoltánnal
ügyvezetıvel.
Kakas Béla polgármester ismertette a PTB módosító határozati javaslatát, mely
szerint a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2011. évi költségvetését az Önkormányzattól kapott 38.800.000,- Ft mőködési,
valamint 3.855.000,- Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatással jóváhagyja. A
Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezze be. A határozati javaslatot
szavazásra bocsátotta.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
5/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft.
2011. évi költségvetése
Határozat
1. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi
költségvetését az Önkormányzattól kapott 38.800.000,- Ft mőködési, valamint
3.855.000,- Ft felhalmozási célú önkormányzati támogatással jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontban írt támogatási összeget
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe tervezze be.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1.Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán ügyvezetı, Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú
Nonprofit Kft..
4. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
5. Irattár.
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4. Napirendi pont
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor
Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2011. évi költségvetésének
megtárgyalása és a 2011. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Vannak új tételek is benne,
például a lift és annak a karbantartási szerzıdése, mivel az a pályázat kötelezı
eleme volt. Pontosan tudja, hogy nem kell fázni az iskolában, fokozottabban kell
takarítani a padlófőtés miatt. Ez az együttmőködés feltételez egy fajta türelmet,
odafigyelést mindenki részérıl. Ismertette a sarokszámokat.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a másik bizottság is, mint szakmai
kompetens tárgyalta az elıterjesztést. Sok kérdés merült fel az étkeztetés,
telefonköltség, üzemeltetés költségei kapcsán. 6 képviselı is jelen volt a bizottsági
ülésen és volt mód és lehetıség megvitatni a felmerült kérdéseket. Ismertette a
bizottsági határozatot. Információi szerint a költségvetés elkészítésére az
intézményvezetık megtették javaslataikat.
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság február 8-án
tárgyalta a napirendi pontokat. A PTB ülésen felmerült kérdések náluk is kérdésként
merültek fel. A jegyzıkönyvükben olvashatták, hogy elég hosszan, sok kérdést
tárgyaltak. Meghívott vendégként volt jelen Fischerné Nagy Katalin megbízott
gazdálkodási irodavezetı, aki sok kérdésben helyreigazító választ adott. Kérdésként
felmerült a gyermekétkeztetés rezsiköltsége, egyéb üzemeltetési, fenntartási költség.
A gázenergia díját tartotta magasnak, ezzel kapcsolatban Fischerné Nagy Katalin
választ adott.
Az egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatásról és ennek
csökkentésérıl talán a mai napon kapnak tájékoztatót. Képviselı társai egyéb
észrevétellel éltek, azonban elfogadták a költségvetést, és azt elfogadásra
javasolták. Szeretné megkérni Dr. Sümegi Sándor képviselı társát, hogy a bizottsági
ülésen felvázolt, illetve felmerült problémákat, gondolatokat ossza meg a Képviselıtestülettel.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a jegyzıkönyv elég részletes, majdnem szó
szerinti. Van jelenleg egy nagymérető iskola, egy új épület, ahol az átvétel óta
folyamatosan merülnek fel problémák, amit az iskolavezetés folyamatosan jelez az
önkormányzat és a kivitelezı felé. Folyamatosan merülnek fel mőködési költségek,
amelyek az elızı évhez képest többletkiadások, ezekrıl beszélt a bizottsági ülésen,
Polgármester Úr is olvasta a jegyzıkönyvet, mivel konkrétan neki szólt a válasza. Az
iskola készen van, nagyon sok olyan dolog derült ki például a burkolással,
hangszigeteléssel, ajtók minıségével kapcsolatban, amelyek vizsgálata nem tőr
halasztást. Ilyen problémaként merült még fel a régi és az új iskolarész főtési
rendszerének összekapcsolása. A régi részben az elektromos hálózat elöregedett,
érintésvédelmileg nem megfelelı. A bizottsági ülésen arra próbálta felhívni a
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figyelmet, hogy ezeket a problémákat figyelembe kell vennie az önkormányzatnak
akkor, amikor a Kistérségi intézménnyel kapcsolatban elkészíti a költségvetését.
Gratulál Ratkai úrnak, hogy ezekben a vészterhes idıkben költségtakarítást ért el az
intézmény. Vannak olyan tételek, amelyeket nem a Kistérségnek, hanem az
önkormányzatnak, mint tulajdonosnak kell a következı évben figyelembe venni és
beütemezni. Ezeket csak részben látja a költségvetésben. Ezért hívta fel a figyelmet,
hogy errıl kell tárgyalni. Ez egy bázis költségvetés, ami biztosítja az üzemeltetést, de
nem nyújt egyenlıre még azokra a felmerült költségigényes problémákra megoldást,
amelyeket már lát az önkormányzat, a mőszaki osztály és a Kistérség.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy igen mindig elolvassa a jegyzıkönyveket.
Tisztázni szeretné, hogy a fenntartási feladat és a tulajdonosi feladatkör elválik
egymástól. Az iskola beruházását, mint Kistérség pályázó megnyerte és koordinálta.
Az épületekkel kapcsolatos problémák jogos ügyintézıje a kedvezményezett. Ez
nem azt jelenti, hogy az önkormányzat errıl nem tud, vagy nem akar errıl tudni.
Ennek a költségvetésnek nem kell ilyen költségeket tartalmaznia, viszont ami a
mőködéssel kapcsolatos, az benne van a dologi kiadásokban.
Ratkai Imre az SZKTT munkaszervezet vezetı örömmel jelenti be, hogy megvan a
használatba vételi engedély. Záró ellenırzés jövı héten lesz a közremőködı
szervezet részérıl. Ilyen nagyságrendő épület még nem épült. Az épületbıl adódó
használatra vonatkozóan vannak szabályok. Elmondta az intézményvezetınek, hogy
az épületet ki kell szárítani, nagyobb lesz a gázszámla. Vannak olyan elemek, amiket
meg kell szokni, keresik az újabb források lehetıségét. A felületek füvesítését,
burkolását tervezik a jövıben. Étkezési rezsi költség magas, ez rajtuk kívül álló
döntés volt. Az iskola vonatkozásában 879,- Ft a vállalkozói ár, a szülıi térítési díjat a
Képviselı-testület határozta meg 469,- Ft-ban, a rezsi költséget is a testület
határozata meg. 279 gyermekbıl 155 ingyen étkezik, 63 gyerek kedvezményesen,
61 gyerek étkezik teljes költségen. Egy út marad az, hogy térítési díjat emelnek, de
nem az ı kompetenciájuk ennek az emelése. A telefonköltséggel kapcsolatban
elmondta, hogy a vonalas telefonon érik el a szülıket, a mobiltelefonokon a
pedagógusok ingyenesen beszélhetnek egymással. Most már egy helyen van a
telefon, és már látszik, hogy a tavalyi évhez képest 60%-kal csökkent a kiadásuk.
Takarítási díj éves szinten körülbelül 10 millió forint, a korábbi 15 millió forinttal
szemben. Most már nem ık veszik a WC papírt, tisztítószereket, az is benne van. 5-6
millió forintos megtakarítást sikerült elérni.
Egyéb költségek tartalmazzák a
biztonság technikai szolgáltatást, szennyvízszállítást, tőzoltó készülékek
karbantartását.
A bizottság elnökei elfogadták a válaszokat.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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6/2011. (02. 10.) Kt.
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini
Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda Tagintézmények 2011. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2011. évi önkormányzati hozzájárulás
összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete a - Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása keretében mőködtetett – Pallavicini Sándor Iskola és
Pipacs Óvoda 2011. évi mőködését 160.793 e Ft. támogatásértékő mőködési
célú önkormányzati hozzájárulással biztosítja. Az összeget havi részletekben
kell az SZKTT rendelkezésére bocsátani akként, hogy a 2011. januárjára esı
részlet ( 2010. évi havi összegnek megfelelı) 13.478 e. Ft., 2011. februárra esı
rész a januári kiegészítéssel növelten 13.315 e Ft. míg a 2011. március 01. –
2011. december 31.-ig terjedı idıszakra 13.400 e Ft. összeget kell havonta az
SZKTT részére átutalással teljesíteni a tárgyhó 28. napjáig.
2.) A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az 1.) pont szerinti összeget
Sándorfalva Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésébe tervezze be.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Ratkai Imre Szegedi Kistérség Többcélú Társulása munkaszervezetének
vezetıje
Szeged
5. Irattár
Kakas Béla polgármester megköszönte a vendégek részvételét.

5. Napirendi pont
Dóci Körjegyzıi Iroda 2011. évi költségvetése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
elıterjesztést.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
7/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Körjegyzıségi iroda fenntartásának 2011. évi költségvetése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Körjegyzıségi Iroda 2011. évi személyi
juttatásokra és dologi kiadásokra vonatkozó költségvetését 12.970 eFt kiadással és
ugyanannyi összegő támogatásértékő bevétellel jóváhagyja.
A határozatról értesítést kap:
1. Sándorfalva Város polgármestere
2. Dóc Község polgármestere
3. Körjegyzı
4. Sándorfalva Város Gazdálkodási irodavezetıje
5. Dóc Község gazdálkodási ügyintézıje
6. Irattár

6. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl és
végrehajtási szabályairól
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen túl nagy vitát nem
gerjesztett az elıterjesztés. A Kft-nek illetve az intézmények költségvetésének
elfogadásával meg határozták a költségvetésnek azokat a kiadási és módosításra
kerülı rovatait, amelyek befolyásolták és befolyásolhatták volna a költségvetés
sarokszámainak módosulását. Ismertette, hogy milyen szempontok szerint kellett a
2011. évi költségvetést összeállítani. A 2010-es költségvetésüket 27.6 millió forintos
mínusszal fogadták el, ez most körülbelül 12 millió forintra csökkent, 0,84%-ot tesz ki
a bevételi oldalhoz képest. Úgy gondolja, hogy a Polgármesteri Hivatal képes arra a
gazdálkodása folyamán, hogy ezt a forráshiányt korrigálja, és a két Kft.
összevonásával ez a szám módosulni fog. Ismertette a bizottsági határozatot, mely
szerint a bizottság elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a költségvetés számszakilag jó, tartalmazza
azokat az adatokat, amelyek szükségesek. Néhány figyelmeztetı hiányosságra
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szeretné felhívni a figyelmet. Egyértelmően leírja és nevesíti is a költségvetési
rendeletük, hogy az önkormányzat adósságállomány 2 milliárd forint. Ennek az
összegnek a kezelésére és a 2013-ban történı visszafizetés megkezdésének
elıkészületeit hiányolja. Nem lát olyan jelentıs megtakarításokat, beruházásokat,
amelyek ennek a törlesztésnek fedezetet biztosítanának. Számokról van szó,
sokféleképpen lehet ezt értelmezni. Csak észrevételként szeretné megjegyezni, hogy
a költségvetésük hiánnyal van tervezve, a Pallavicini keretüket felélték. Jelenleg a
költségvetésben szerepel, hogy mennyi tartalékuk van, ezek figyelembe vételével kell
a jövıjüket tervezni, erre kell építeni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy most a 2011. évi költségvetés van elıttük,
azt kell tárgyalni, feleslegesnek tartja errıl vitát generálni. A beruházásokra szánt
pénzt a beruházásokra költötték. A szennyvíz miatt más beruházást nem is igen
terveznek. Ha egy költségvetés stabil, akkor van idı arra, hogy a következı évre
megtalálják a megoldásokat.
Sebestyén András alpolgármester véleménye a 2011. évi költségvetéssel
kapcsolatosan, hogy megnyugtató, elıremutató. Dr. Sümegi Sándor által
elmondottak kiindulópontként kiválóan alkalmasak arra, hogy a következı években a
meglévı hitelállományuk törlesztésére elı tudják teremteni a pénzt. A számokat
sokféleképpen lehet nézni, viszont a számok nem hazudnak. A költségvetés,
valamilyen szinten egy próba költségvetés, hiszen a beruházások révén megvalósuló
új intézmények költségvetése most lesz próba elé állítva. Az elmúlt évekhez képest
sokkal biztosabb alapokon nyugszik a költségvetésük. „Felélték a Pallavicini
kötvényüket”, ı nem így látja. Pontosan megtervezett, kellıen elıkészített
Úgy gondolja, hogy a vagyonukat
beruházásokat valósítottak meg belıle.
gyarapították. Ez a költségvetés kiváló alapot nyújt arra, hogy a késıbbiekben
tudjanak tervezni, feladatuk ezt a problémát közösen megoldani.
Kónya József PTB elnöke elmondta, két esetben volt elıttük a felvett hitelállomány
törlesztésére vonatkozó elıterjesztés. 2013-ban kell fizetni, és hogy milyen formában
tudják vissza törleszteni, körülbelül tudják, hogy milyen kondíciók lesznek. Azt még
most nem lehet tudni, hogy 2012-ben milyen támogatásokat kapnak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Képviselı-testület dolga, hogy a
választást követı 6 hónapon belül megalkossa és elfogadja a négy évre szóló
gazdasági programját. A gazdasági programban ki kell térni a várható bevételek,
kiadások alakulására, a jelen helyzet és a jövıbeni elképzelések kezelésére.
Polgármester Úr is említette, feladatuk koncepcionálni, és ebbe beletartozik az is,
hogy a kötelezettségeiket milyen módon és milyen feltételekkel kell teljesíteniük.
Munkaterv szerint áprilisban tárgyalja a Képviselı-testület a ciklusprogramot, amely
tartalmazza az elkövetkezı és a jelen évet is beleszámítva négy év gazdasági
programját.
Ambrus László elmondta, hogy a 600 millió forintos keretbıl 6-7 millió forintos keret
áll rendelkezésükre. Két beruházás nem valósult meg. A pályázatokat összevonták,
ott 58-59 millió forintos önerı rész volt. A másikat nem nyerték meg, ez a Bányató.
Ott 21 millió forint az önerı. Kérdése, hogy ez átcsoportosításra váró összeg vagy
felhasználták más beruházásokhoz?
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Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy nem itt és nem ı fog
válaszolni erre. A Pénzügyi Bizottsági ülésen a költségvetés tárgyalásánál lett volna
erre lehetıség. A következı Képviselı-testületi ülésen meg fogja kapni a választ.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy most is tudnak rá válaszolni. A
visszatervezésnél látni fogja képviselı úr. Nem ebben a költségvetésben kell ezt
megjeleníteni, hanem a visszatervezéskor.
Fischerné Nagy Katalin kiegészítésként elmondta, hogy 58 millió forint maradt a
Nádas-tónál, abból 10 millió forint alap infrastruktúrára visszatervezésre került. A 48
millió forint késıbbi döntés tárgya, 21 millió forint visszatervezésre került, szintén
késıbbi döntés tárgyát képezi.
Ambrus László elfogadja a választ, 10 milliót terveznek, a többi rendelkezésre áll.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Képviselıtestületének
1/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
11 óra 56 perckor Darázs Sándor távozott az ülésrıl.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület 8 fıvel
határozatképes.
Kakas Béla polgármester ismertette az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
rendelet-tervezetet.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Képviselıtestületének
2/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete az
Önkormányzat költségvetésének végrehajtási szabályairól
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
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7.

Napirendi pont

Rendelet-tervezet a hivatali idın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés engedélyezésérıl, továbbá a fizetendı díjakról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
3/2011.(II. 10.) önkormányzati rendelete
a hivatali munkaidın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
engedélyezésérıl, továbbá a fizetendı díjakról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)

8.

Napirendi pont

Rendelet-tervezet a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásairól, szociális és kegyeleti támogatásáról szóló 20/2001. (X. 16.) Ör. rendelet
módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
rendelet-tervezetet.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
4/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelete
a köztisztviselık szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásairól,
szociális és kegyeleti támogatásokról szóló
20/2001. (X. 16.) Ör. rendelet
módosításáról
(az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)

9. Napirendi pont
A 2011. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények
önkormányzati célok meghatározása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

alapjául

szolgáló

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy mivel ez érinti a költségvetést, a bizottság
változatlan formában elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
8/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: A 2011. évi köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló
önkormányzati célok meghatározása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2011. évre vonatkozó
köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló önkormányzati
célokat az alábbiakban határozza meg:

A köztisztviselıi teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok

Átfogó célok:
1. A település mőködıképességének fenntartása, további fejlesztési lehetıségek
feltárása.
2. Bevétel-kiadás egyensúlyára történı törekvés.
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3. A gazdasági programmal összefüggı prioritások megvalósítása akként, hogy
felülvizsgálatakor
figyelembe
vételre
kerüljenek
a
célkitőzések
megvalósíthatóságának szempontjai, a helyi társadalmi, környezeti, gazdasági
adottságok, továbbá hogy végrehajtása érdekében minden más önkormányzati
döntést a programnak alárendelten kell meghozni, az egyes döntések
elıkészítésénél tájékoztatást kell adni a döntés gazdasági programmal való
kapcsolatáról.
4. Biztosítani kell, hogy az Önkormányzat Hivatalának mőködését szabályozó
alapdokumentumok naprakészen rendelkezésre álljanak, a jogszabályoknak
megfeleljenek, és a jogszabályoknak való megfelelısségük rendszeresen
ellenırzésre kerüljön.
5. A Képviselı-testület részére szakszerő döntés elıkészítés, a képviselı-testületi
határozatok hatékony végrehajtása, tájékoztatás a végrehajtás eredményérıl.
6. Az Önkormányzat Hivatalának köztisztviselıi segítsék elı a Képviselı-testület
döntéshozatalát azáltal, hogy figyelemmel kísérik Szeged és a környezı kistérségek,
valamint a település kistérségi decentrum jellegébıl adódóan a Dél-alföldi Régió
területén tervezett változásokat és javasolt programokat.
7. Az Önkormányzat Hivatala köztisztviselıinek feladatleosztása és a munkaköri
leírások lefedjék a hivatali, hatósági ügyintézés egészét.
8. A hivatali, hatósági ügyintézés minél egyszerőbb, gyorsabb és hatékonyabb
elintézéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek, valamint háttér lehetıségek
szerinti fejlesztése, biztosítása.
9. A helyi ügyintézés E-közigazgatásra történı átállása lehetıségének folyamatos és
fokozatos megteremtése.
10. A Képviselı-testület mőködésével, az önkormányzati beruházásokkal, fejlesztésekkel
kapcsolatos lakossági tájékoztatás még szélesebb körővé tétele. A város weboldalán
az önkormányzatra vonatkozó közérdekő információk megfelelı idın belüli
hozzáférhetıvé tétele.
11. A helyi önkormányzati rendeletek folyamatos felülvizsgálata, aktualizálása, illetıleg
deregulációja.
Kiemelt célok:
1. A pénzügyi-gazdasági helyzetrıl naprakész információk készüljenek, figyelembe
véve és elıre jelezve azt is, hogy a bevételek és kiadások alakulását az állami
támogatások havi ütemezése, az egyéb rendszeresen teljesítendı kifizetések,
valamint a tervezett és ütemezett beruházások, továbbá pályázati támogatások
milyen mértékben befolyásolják azt. A likviditásról, az elıirányzatok teljesítésének
szintjérıl, a támogatások elszámolásáról, az esetleges problémákról a
tájékoztatáshoz csatolásra kerüljenek a lehetséges megoldási javaslatok is.
2. A hatósági eljárások és a hivatali munkavégzés során a vonatkozó jogszabályi
elıírások teljes egészükben érvényesüljenek.
3. Az Önkormányzat Hivatala és az Önkormányzat intézményei, és gazdasági
társaságai
kapcsolattartása
keretében
megvalósuljon
a
kommunikáció
hatékonyságának fejlesztése és az információáramlás javítása.
4. Hatékony hatósági ellenırzéssel a jogszerő magatartás ösztönzése, az ágazati
jogszabályokban és az önkormányzati rendeletekben meghatározottak szerint.
5. Korszerő informatikai rendszerek alkalmazása, az ügyintézés informatikai eszközök
használatával való hatékonyabbá tétele.
Funkcionális célok:
1. A jogszabályokban és belsı szabályzatokban meghatározott feladatok határidıre
történı ellátása.
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2. Megfelelı végzetséggel és szakmai ismeretekkel rendelkezı ügyintézık intézzék az
ügyeket. A Hivatalon belül rugalmas helyettesítési rendszer biztosítsa a folyamatos
ügyvitelt és feladatellátást.
3. A humánerıforrással való hatékony gazdálkodás érdekében biztosítani kell a belsı
és külsı oktatások tervszerő, racionális és költségtakarékos megszervezését,
különös figyelemmel a jogszabályi változásokhoz kapcsolódó továbbképzésekre. A
hivatali érdek szem elıtt tartása mellett támogatni kell az önképzést.
4. Az Önkormányzat Hivatala jogszabályoknak megfelelı mőködéséhez kötelezıen
elıírt belsı szabályzatok naprakészen tartásuk érdekében rendszeresen
felülvizsgálatra kerüljenek.
5. Az Önkormányzat tulajdonában álló, hasznosítható ingatlanok rendszeresen
áttekintésre kerüljenek a hasznosíthatóság jellege, feltételei, a felmerülı kiadások és
bevételek vonatkozásában, az ingatlanok optimális hasznosítása érdekében a
vagyongazdálkodási koncepció szerint.
6. Célkitőzések a mőszak-beruházás területén
• A városrendezés és városfejlesztés területén az épített környezet és a
természeti értékek védelme érvényesüljön.
• A településfejlesztési céloknak megfelelıen koncepciók kidolgozása,
megvalósítási programok, környezetfejlesztési programok kezdeményezése.
• A városrendezéssel,- fejlesztéssel összefüggı önkormányzati rendeletek
megalkotásában való részvétel.
• A megtervezett beruházások megvalósításának koordinálása a tervezett
mőszaki és pénzügyi tartalommal.
7. Célkitőzések az általános és kereskedelmi igazgatási területen
• A helyi vállalkozások lehetıség szerinti tájékoztatása az ıket és a hatósági
ügyintézést is jelentısen érintı, tevékenységükkel összefüggı, várható
változásukról.
• Ellenırzési ütemtervek felállítása az általuk kiadott engedélyezési területekre
vonatkozóan, illetıleg az ütemterv szerinti ellenırzések lebonyolítása.
• Szoros együttmőködés megvalósítása a hivatali ügyintézés más területein
dolgozókkal, fıként a jogalkotási feladatokra vonatkozóan.
• A
jogszabályváltozásokkal
kapcsolatban
felmerülı
nyilvántartások
elkészítése, módosítása.
8. Célkitőzések a szociálpolitikai területen
• Közremőködés a szociális területet érintı rendeletalkotási feladatokban
• A szociális és gyermekvédelemhez kapcsolódó pénzbeli ellátások
megállapítása során következetesen érvényesüljön az emberközpontúság és
rászorultság elve
• Az ügyfelek tájékoztatása az arra rászoruló személyeknek nyújtható pénzbeli
és természetbeni szociális ellátásokról, támogatásokról. Az ügyekben érintett
szakirodákkal, intézményekkel való együttmőködés
• A Nemzeti Közfoglalkoztatási programban foglalt önkormányzati feladatok
végrehajtása az Önkormányzat költségvetési szerveinél és gazdasági
társaságainál
• Az Önkormányzat Esélyegyenlıségi Programjának szakszerő elkészítése
9. Célkitőzések a pénzügy-gazdálkodás területén
• A gazdálkodási tevékenység területén a hatályos jogszabályokban, illetıleg
belsı pénzügyi szabályozókban foglaltaknak megfelelı hatékony,
koncepcionális, elırelátó tervezés és végrehajtás.
• Közremőködés a gazdálkodási területet érintı rendeletalkotási folyamatokban,
illetıleg a helyiséggazdálkodással összefüggı feladatok egyes területein.
• A pályázatok keretében nyújtott támogatások pénzügyi lebonyolításában való
részvétel, a támogatások jogszerő elszámolása, közremőködés a monitoringtevékenységben
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•

A vagyongazdálkodás eredményességének fokozása, a vagyonnyilvántartás
naprakész vezetése, az önkormányzati vagyon eszközeinek hasznosításával
kapcsolatos lehetıségek feltárása
• A mőködıképesség fenntartása a feladatok és a hozzárendelt pénzügyi
források optimális biztosítása mellett
• Az intézményi mőködési kiadások figyelemmel kísérése, az intézmények
mőködıképességének biztosítása
• A pénzügy-gazdálkodás területén használt számítógépes program
mőködtetése, a program által biztosított funkciók használata a feladatellátás
során.
10. A helyi adóztatás területén
• A helyi adóbevételek biztosítása érdekében az adókivetés és behajtás
hatékony megvalósítása.
• Éves adóellenırzési terv készítése és végrehajtása
• Hatékony közremőködés a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal
11. Célkitőzések az okmányirodai ügyintézés területén
• A hatósági ügyintézés során a Hivatal által kért adatszolgáltatás lehetıség
szerinti gyors teljesítése.
• Ügyfelek tájékoztatása a jogszabályi változásokról
• Kapcsolattartás az illetékességi területét érintı adóhatóságokkal a
gépjármőadó tekintetében.
• Közremőködés az országos népességszámlálásban, elsısorban a népességnyilvántartás területén
12. Célkitőzések az építéshatósági és közterület-felügyelıi ügyintézés területére
• Az építéshatósági ügyintézés területén dolgozó köztisztviselık a megváltozott
jogszabályi környezet alkalmazását mind az ügyintézés, mind az ügyfelek
részletes tájékoztatása során magas szinten valósítsák meg. A jogszabály
szerinti adatszolgáltatások határidıre történı teljesítése
• Csapadékvíz elvezetı és befogadó rendszer állapotának teljes körő felmérése
és a rendeltetésszerő használathoz szükséges intézkedések megtétele
• A közterület-felügyelık részérıl kapjon kiemelt figyelmet a közterületet
engedély nélkül, vagy attól eltérıen használók fokozott ellenırzése, eljárás
megindítása, illetıleg a szükséges intézkedések megtétele, továbbá parlagfővirágzás idıszakában parlagfő mentesítés fokozott ellenırzésének
megvalósítása, a város köztisztasági helyzetének figyelemmel kísérése, a
közterületen lévı faállomány fenntartásának biztosítása, a fakivágásokkal
kapcsolatos eljárások lebonyolítása. A feladatok elıre meghatározott ütemterv
szerinti végrehajtása, ezekrıl rendszeres jelentés készítése a feletteseknek.
• A település közigazgatási területére kiterjedı belvízhelyzet fokozott
figyelemmel kísérése, a belvízvédelmi készültség elrendelésére okot adó
körülmény azonnali jelzése a védelem vezetıjének.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
általa a Polgármesteri Hivatal köztisztviselıi
4./ Irattár
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10. Napirendi pont
Beszámoló a helyi adókkal kapcsolatos feladatokról az ÁSZ vizsgálatra tekintettel
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy annak az intézkedési tervnek a részletes
végrehajtását tartalmazza az elıterjesztés, amelyet már korábban a Képviselıtestület elfogadott. A bizottság elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
9/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a helyi adókkal kapcsolatos feladatokról az ÁSZ vizsgálatra
tekintettel

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a 2010. évben
lefolytatott Állami Számvevıszéki vizsgálat megállapításai alapján készített
Intézkedési tervben elıírt; a helyi adók rendszerében a hatékonyság és
eredményesség
érvényesülésének
ellenırzésére
vonatkozó
feladatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidı: 2011. december 31.
Felelıs: Polgármester
Jegyzı
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Állami Számvevıszék
4. Irattár
Kakas Béla polgármester 12 óra 10 perckor technikai szünetet rendelt el.
12 óra 29 perckor az ülés folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.
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11. Napirendi pont
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy 2 évente felül
kell vizsgálni. A koncepcióban foglaltak szerint látják el a szociális feladatokat. A
Szociális Kerekasztal véleményezi, felügyeli ezt a munkát.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. Alapos munka, megköszönte a szociálpolitikai ügyintézı munkáját.
Ismertette a bizottsági ülésen elhangzott véleményeket. A szociális ügyintézı, aki a
bizottság titkára is egyben, az ülésen felmerült kérdésekre a jogszabályoknak
megfelelı tájékoztatást megadta. A bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ez a feladat nagyon nehéz. Nehéz
támogatást úgy elosztani, hogy tudják, hogy a fele sem elég. A hivatali munkatársak
közvetlen kapcsolatban vannak a rászoruló személyekkel, környezettanulmányt
végeznek. Sajnos a kör egyre bıvül, egyre többen kerülnek a szociálisan rászorultak
közé, a keretek viszont nem változnak, és egyre nehezebb a szociális háló alakítása.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy 200-300 gyermek étkezhet az iskolában, azt
azonban nem gondolta volna, hogy ilyen nagy azon gyermekek száma, amelyek
térítésmentesen étkeznek, illetve rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
részesülnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
10/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Határozat
A
Képviselı-testület
Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Szociális
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát az elıterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.

Felelıs: Baloghné Móczár Gabriella- szociálpolitikai ügyintézı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
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1.) Kakas Béla- Polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta- Jegyzı
3.) Baloghné Móczár Gabriella- ügyintézı
4.) Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged, Rákóczi tér 1.
5.) Irattár

12. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
mőködési feltételeinek 2011. évi támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Új munkacsoport személyi
összetételére ismertette az elıterjesztés szerinti javaslatát.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy egyszerősítési javaslatuk
van. Célszerőtlennek tartják, hogy egy pályázó két külön pályázatot adjon be
támogatásra, és mőködésre. Ettıl az évtıl kezdıdıen a mőködési és támogatási
igényeket egy pályázat keretében javasolják kezelni. A pályázati felhívásban
igyekeztek egyértelmően rögzíteni azokat a bírálati szempontokat, amelyeket a
pályázatokat bíráló munkacsoport, amikor javaslatot tesz a pályázatok bírálatára és
értékeli a pályázatokat ezen egzakt szempontrendszer figyelembe vételével
könnyebben tudnak dönteni. kezelhetı. A Képviselı-testület tavalyi döntése
értelmében a programok tekintetében, az azon résztvevık száma, a mőködés
tekintetében a pályázó civilszervezet tagsága, létszáma az, ami elsısorban
figyelembe veendı a Képviselı-testület részérıl és a munkacsoport részérıl is.
Kakas Béla polgármester kérdése Ambrus László és Dr. Sümegi Sándorhoz, hogy
vállalják-e a munkacsoport tagjává történı választásukat.
Ambrus László megköszönte a felkérést, azonban nem vállalja a munkacsoporti
tagságot.
Dr. Sümegi Sándor vállalja a munkacsoport tagságot.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és elfogadásra javasolta.
Ambrus László javasolta, hogy Dr. Szigeti Gábor kerüljön a munkacsoportba.
Dr. Kovács Beáta jegyzı javaslata, hogy Dr. Tülkös Mariann, aki az elıkészítésben,
formai bírálatban eddig is részt vett, kerüljön a bizottságba szavazótagként.
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Kakas Béla polgármester fenntartotta Darázs Sándor személyére javaslatát, mivel
az anyagot megkapta, amennyiben nem vállalta volna, akkor jelezhette volna.
Ellentétes jelzés tıle nem érkezett, feltételezi, hogy vállalja.
Szavazásra bocsátotta, hogy Ambrus László képviselı helyett Dr. Tülkös Mariann
kerüljön a bizottságba.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy szerencsésebbnek tarja a január 31-i idıpontot.
Tényleg azt mondta, de ı az elszámolásra mondta a javaslatát.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosításnak megfelelıen a
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
11/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil
szervezetek 2011. évi támogatására
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot ír ki a helyi közhasznú civil
szervezetek 2011. évi támogatására az önkormányzat 1/2011. (II. 10.)
önkormányzati rendeletében meghatározott 2.000.000,- Ft keretösszegig.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati kiírás és felhívás nyilvánosságra
hozataláról a helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a
Sándorfalvi Kisbíró c. idıszaki kiadványban.
3. Sándorfalva Város Képviselı-testülete a helyi közhasznú civil szervezetek 2011.
évi támogatására beérkezı pályázatok, a pályázati eljárással kapcsolatban
beérkezett jogorvoslatok véleményezésére létrehozza a Pályázatbíráló
Munkacsoportot. A Pályázatbíráló Munkacsoport részt vesz az 1. pontban írt
pályázat alapján kötött támogatási szerzıdések évközbeni esetleges
módosításával és pénzügyi elszámolásával kapcsolatos testületi döntések
elıkészítésében. A Pályázatbíráló Munkacsoport tevékenységét jelen határozat
mellékletét képezı munkarend szerint látja el.
4. A 3. pontban létrehozott Pályázatbíráló Munkacsoport
elnökének dr. Sümegi Sándor-t
tagjainak Dr. Tülkös Mariann-t és Darázs Sándor-t választja meg.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal

28

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
4. Pályázatbíráló Munkacsoport
5. Irattár.

13.

Napirendi pont

Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy az elıterjesztésben foglaltakat a bizottság
megtárgyalta és a módosításokat szükségesnek és indokoltnak tartotta. A bizottság
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
12/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
megállapodásának módosítása

Társulás

Társulási

Határozat
1.)

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási
Társulás
Társulási
Megállapodása
egységes
szerkezető módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyja.

2.)

A Képviselı-testület
aláírására.

felhatalmazza

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
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a

Polgármestert

a

megállapodás

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Dél-alfödi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezete
5. Irattár.

14. Napirendi pont
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
Szabályzatának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Társulás

Szervezeti

és

Mőködési

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy természetes egy alapító okirat
módosításával összefüggésben a szervezeti és mőködési szabályzat módosítása,
így a bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
13/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Mőködési
Szabályzatának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Szervezeti és Mőködési Szabályzat egységes
szerkezető módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Munkaszervezete
5. Irattár.
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15. Napirendi pont
Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal, valamint a Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvíz, Csatorna, Beruházó Társulás közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási megállapodás
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a szennyvíz-beruházás kapcsán
szükséges a megállapodás.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen lényegi kérdés nem
hangzott el. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı tájékoztatta
a bizottságot arról, hogy a költségek milyen formában kerülnek elszámolásra, és
hogyan kerülnek beépítésre az önkormányzat költségvetésébe. A bizottság
elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
14/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint a
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna, Beruházó Társulás közötti
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási megállapodás
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala és a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna, Beruházó

Társulás közötti gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási megállapodást az
elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester, társulás elnöke
Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Dr. Kormányos László Szatymaz Község Önkormányzat polgármestere
4./ Mákos Istvánné Szatymaz Község Önkormányzat jegyzıje
5./ Irattár.
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16. Napirendi pont
Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (Magyar-Szerb határon
átnyúló együttmőködési Program) pályázati kiírásra „Európa jövıje a gyermekek
jövıje – Értékteremtı táborok sándorfalvi és kelebiai gyermekeknek” c. pályázathoz
önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. A pályázat 2012-ben fog
realizálódni.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy elfogadták a költségvetést, és az erre a
célra elkülönített elıirányzat fogja fedezni a saját erıt. A bizottság elfogadásra
javasolta a Képviselı-testületnek a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nagyon sajnálja a másik két projektet,
mivel nagyon szép tartalma volt, azonban a határidı rövidsége miatt azt nem tudták
elıkészíteni a partner oldalán. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
15/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (Magyar-Szerb
határon átnyúló együttmőködési Program) pályázati kiírásra: „Európa jövıje a
gyermekek jövıje – Értékteremtı táborok sándorfalvi és kelebiai
gyermekeknek” c. pályázathoz önerı biztosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Kakas Béla polgármester
elıterjesztésében megtárgyalta a „Hungary-Serbia IPA Cross-border Cooperation Programme (Magyar-Szerb határon átnyúló együttmőködési Program)
pályázati kiírásra: „Európa jövıje a gyermekek jövıje – Értékteremtı táborok
sándorfalvi és kelebiai gyermekeknek” c. pályázathoz önerı biztosítása” tárgyú
elıterjesztést.
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert
támogatás feletti költségigényt, 795.900 Ft-ot saját erıként a 2012. évi
költségvetésben a Fejlesztési Tartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az elızıekben megfogalmazottakat a
költségvetési rendeleten azonnal vezesse át.
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4. 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 gazdálkodási fımunkatárs
4. Sándorfalva Város - és Vállalkozásfejlesztı Pályázati tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft.
5. Kácsor Péter ügyvezetı
6. Irattár.

17. Napirendi pont
KKK- KÖZL- BIZT- 2010 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázat beadása
sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések elhelyezésére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester örömét fejezte ki, hogy végre van egy pályázati lehetıség,
amely a közlekedés biztonságának növelését teszi lehetıvé. Igyekeznek biztosítani
jelenleg is a 30-as táblák kihelyezésével, fıként iskola, óvoda környékén a
biztonságosabb közlekedést. Ez olyan elektronikus tábla lesz, amely jelzi, hogy
milyen sebességgel közlekedik a gépjármő. A támogatási intenzitás 90%-os.
Ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
A bizottsági ülésen jelen volt Csányi Sándor mőszaki irodavezetı úr, aki részletesen
elmondta, hogy hova lesznek elhelyezve ezek a táblák. Megtudták, hogy a 30-as
táblák elıtt, az Aradi, Brassói és Alkotmány, Tolbuhin, Felszabadulás és Alkotmány
utcák keresztezıdéseinél. A bizottsági ülésen elhangzott, hogyan lehetne a
Kolozsvári és Alkotmány körútnak a szakaszán lévı 30-as tábláknak nagyobb
érvényt szerezni, betartatni. Ez önkormányzati út, ez a pályázatban nem szerepelhet,
ezt saját költségvetésbıl lehet megoldani. Mindenképpen meg kell vizsgálni, hogyan
lehet a közeljövıben ezt a szakaszt is ilyen berendezéssel ellátni, tekintettel arra,
hogy itt van a piac, a forgalom ezen a szakaszon igen jelentıs. A bizottság
elfogadásra javasolta a kiegészítésekkel együtt, ami a kihelyezést érinti.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
16/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: KKK- KÖZL- BIZT- 2010 kódszámú pályázati felhívás keretében pályázat
beadása sebességkorlátra figyelmeztetı berendezések elhelyezésére
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Kakas Béla polgármester
elıterjesztésében megtárgyalta a „KKK- KÖZL- BIZT- 2010 kódszámú pályázati
felhívás keretében pályázat beadása sebességkorlátra figyelmeztetı
berendezések elhelyezésére” tárgyú elıterjesztést.
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert
támogatás feletti költségigényt, 440 625 Ft-ot saját erıként a 2011. évi
költségvetésben biztosítja fejlesztési tartalék terhére.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az elızıekben megfogalmazottakat
a költségvetési rendeleten azonnal vezesse át.
4. 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 gazdálkodási fımunkatárs
4. Sándorfalva Város - és Vállalkozásfejlesztı Pályázati tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft.
5. Kácsor Péter ügyvezetı
6. Csányi Sándor mőszaki-beruházási osztályvezetı
7. Irattár.

18. Napirendi pont
Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (Magyar-Szerb határon
átnyúló együttmőködési Program) –ra beadandó „Közös nyelvünk a zene –
Koncertek , zenei mőhelyek, - táborok Sándorfalván és Adán” címő pályázathoz
önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a képviselık ezt az anyagot írásban ma
kapták meg, szóbeli elıterjesztés formájában azonban a bizottsági ülésen Jegyzı
asszony fontos információkkal szolgált a pályázattal kapcsolatban. A bizottság a
pályázat benyújtását támogatta, egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
17/2011. (II. 10.) Kt.
Tárgy: Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation Programme (Magyar-Szerb
határon átnyúl együttmőködési Program) –ra beadandó „Közös nyelvünk a
zene – Koncertek, zenei mőhelyek, - táborok Sándorfalván és Adán” címő
pályázathoz önerı biztosítása

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Kakas Béla polgármester
elıterjesztésében megtárgyalta a „Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation
Programme (Magyar-Szerb határon átnyúl együttmőködési Program) –ra beadandó
„Közös nyelvünk a zene – Koncertek , zenei mőhelyek, - táborok Sándorfalván és
Adán” címő pályázathoz önerı biztosítása” tárgyú elıterjesztést.
2. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert
támogatás feletti költségigényt, legfeljebb 980.000 Ft-ot saját erıként a 2012. évi
költségvetésben a Fejlesztési Tartalék terhére biztosítja.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az elızıekben megfogalmazottakat a
költségvetési rendeleten azonnal vezesse át.
4. 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 gazdálkodási fımunkatárs
4. Sándorfalva Város - és Vállalkozásfejlesztı Pályázati tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. - Kácsor Péter ügyvezetı
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5.
6.

Sándorfalva Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Iskola – Kaszás László
intézményvezetı
Irattár.

Kakas Béla polgármester Dr. Sümegi Sándor képviselıtársa kérésére átadta a szót.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy meglehetısen, idısen közeledik az influenza
járvány. Jelenleg még nincs járványhelyzet Sándorfalván, de az influenza
megérkezett. Szükségesnek tartja hangsúlyozni, mert vannak olyan egyszerő
közegészségügyi viselkedésformák, amivel az influenza terjedését jelentısen
csökkenteni tudják. Ha valaki azt veszi magán észre, hogy hirtelen belázasodott,
köhög, levertté válik, gyomor és bél-rendszeri tünetei jelennek meg, lehetıleg kerülje
el a nagy forgalmú helyeket. Nagyon intenzív a vírus terjedése. Figyelmezteti a
lakosokat, hogy ezekkel a tünetekkel most több mint egy egyszerő nátha. Ennek
megfelelıen viseltessenek a közösség és a környezetük irányába. Rendszeresen
elhangzik a rendelıben, hogy a munkáltatók nem tolerálják azt, hogy ha a dolgozójuk
jelzi, hogy influenza gyanús. Kérte a munkáltatókat, hogy ık is vegyék komolyan ezt
a betegséget. Az influenza 7-10 napos munka alóli felmentést igényel. Kéri, hogy így
viszonyuljanak a dolgozójához, munkavállalók iránt.
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testületi ülés zárásaként elmondta, hogy a
Képviselı-testület elfogadta a költségvetést. Stabil alapokon nyugszik, az
intézményeik, iskola, óvoda finanszírozása biztosított. Dologi kiadások
csökkentésével, a két Kft. összevonásával még kedvezıbben tudják majd a
forráshiány finanszírozását befolyásolni.
A Képviselı-testület nyílt ülését 13 óra 42 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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