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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március
31–én megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Budai Sándor Mővelıdési Ház

Sándorfalva, Ady E. u. 7.
Jelen vannak: Kakas Béla, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Kónya
József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Ambrus László
Távollétét elıre nem jelezte:
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
Kácsor Péter Városfejlesztı Nonprofit Kft. ügyvezetı
Tímár Zoltán Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezetı
Szaniszló József FB elnök 4. sz. napirendi ponthoz
6. napirendi ponthoz
Kalapács Zoltán Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület elnöke
Katos Attila Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Kuratórium
elnöke
7. napirendi ponthoz
Ocskó Julianna „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület elnöke
Sipos György Sándorfalvi Civil Szövetség elnöke
Pataki Ildikó Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület elnöke
Horváth Sándorné Lila Akác Nyugdíjas Egyesület elnöke
Siska Antal Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület Elnöke
Paragi Sándor „Akácvirág” Dél-alföldi Turisztikai Egyesület elnöke

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı

Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi
pontjaira, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 8 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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23/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. március 31-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 Képviselı-testületének ../2011.(III. 31. ) önkormányzati
rendelete Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

3./ Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
4./ Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. és Sándorfalva
Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Preferálttá nyilvánított bérlık, szervezetek körének és státuszának felülvizsgálata
és részükre helyiség bérbeadása, bérleti díj meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2010. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2010. évi elszámolása és döntés
a 2011. évi támogatási igényeikrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./

Pályázat kiírása a Sándorfalvi
intézményvezetıi álláshelyére
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Térségi

Mővészetoktatási

Intézmény

10./ Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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11./ 2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjainak és költségvetésének meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Együttmőködési megállapodás Sándorfalva Város Önkormányzata és a
Sándorfalvi Kulturális Központ között közhasználat céljára átadott területrészre
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ Természetes élıvizes fürdıhely alapinfrastruktúra kialakítása Nádas-tó
szabadidıpark területén
Elıadó: Kakas Béla polgármester
14./ A Belügyminiszter 7/2011 (III.9.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást
szolgálófejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatra beadandó
pályázathoz önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./

Tájékoztató a Szélmalom Kábeltévé
vonatkozásában
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Zrt.

szolgáltatásáról

Sándorfalva

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.
Örömmel jelentette be a hosszú évek óta húzódó szennyvízberuházás kapcsán,
hogy végre elérkeztek a megvalósítás küszöbéig. Március elején hivatalosan is
értesítést kapott az Önkormányzat arról, hogy Sándorfalva és Szatymaz belterületén
tervezett szennyvízcsatorna-hálózat kiépítésére és a hozzá tartozó szennyvíztisztító
megépítésére, a II. fordulóban benyújtott pályázatuk kedvezı elbírálásban részesült
és a 4.831.159.479 forint összköltségő beruházáshoz 4.014.935.085 forint
támogatást ítéltek meg a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó
Társulás számára. Ezzel a döntéssel Sándorfalva eddigi legnagyobb beruházását
kezdhetik el. A település honlapján, a Kisbíró újságban és egyéb médiákban a
lakosságnak errıl hírt adtak. A beruházás részleteirıl lakossági fórumon
(Sándorfalván 2011. április 6-án 17 órakor, Szatymazon 2011. április 13-án 18
órakor) kaphatnak tájékoztatást, és tehetik fel kérdéseiket az érdeklıdık.
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A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2011. február 10-én Sándorfalva Városüzemeltetési
és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft-nél egyes adókötelezettségek teljesítésére
irányuló ellenırzést végzett. A revízió a törzsadattár egyeztetése során eltérést nem
talált. Az adózó, lezárt könyvelése megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény 180. §-ában
foglaltaknak. A tárgyidıszaki áfa bevallása és az áfa analitikus nyilvántartása a
bemutatott bizonylatok alapján készült, azokkal számszakilag egyezik. Az ellenırzés
az adózó bevallásához képest eltérést nem állapít meg. A Kft. közhasznú feladatai és
vállalkozói tevékenysége kapcsán az értékesítést, valamint beszerzést terhelı
adózásra vonatkozó tevékenységét is ellenırizte. Szabálytalanságot nem állapított
meg. Az ellenırzés a Kft. által benyújtott visszaigénylést jóváhagyta.
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szegedi Regionális Vérellátó Központja levélben
fejezte ki köszönetét a 2011. február 16-án megjelent 65 fı véradónak önzetlen
segítségéért.
Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és adományozásuk
rendjérıl szóló 15/2009. (VII.30.) Ör. rendelet alapján adományozható díszpolgári
címre és egyéb kitüntetésekre várják az írásbeli javaslatokat. Javaslatot tehetnek a
sándorfalvi székhelyő intézmények, civil szervezetek, érdekképviseleti, képviseleti
szervezetek, a Sándorfalván lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetıleg sándorfalvi
munkahellyel rendelkezı magánszemélyek. Az írásbeli ajánlásnak tartalmaznia kell a
kitüntetésre vagy címre javasolt személy szakmai életútjának és érdemeinek
ismertetését. A javaslatok leadási határideje: 2011. április 30. A felhívás teljes
szövege elérhetı és megtekinthetı Sándorfalva Város Önkormányzat honlapján.
Ismertette fontosabb tárgyalásait, esemény-naptárát.
Dr. Sümegi Sándor gratulál a csatorna-beruházás projekt magas szintő
menedzseléséhez és ahhoz, hogy utolsó fázisához ér a beruházás. Külön szeretne
gratulálni azoknak, akik ezalatt a 20 év alatt ezt a projektet támogatták illetve a
lakosságnak is, akik saját önerejükkel segítik a projekt létrejöttét. Reméli, hogy ez a
bejelentés tovább fogja növelni a csatorna-beruházás népszerőségét. Eddig a
Kisbíróból tájékozódtak a beruházás aktuális helyzetérıl, ezzel kapcsolatban egy
ellentmondás feloldását kéri Polgármester Úrtól. Szó szerint idézi az újságból „a
szennyvíz projekten kívül semmilyen nagyobb dologba nem vágunk bele, hiszen a
maga 4,9 milliárdos költségével ez lesz városunk eddigi legnagyobb beruházása
mely erıink javát lefoglalja majd” illetve pár sorral lejjebb ez olvasható „ a
szennyvízberuházásról még megjegyezném, hogy ez a város költségvetését
egyáltalán nem érinti, hiszen ennek a pénzügyeit a Szatymazzal közösen erre a célra
alapított társulás kezeli”. A két mondat között ellentmondást érez, nyugtassa meg ıt
és a közvéleményt, hogy az elnyert pályázati összeg és a beruházás összköltsége
közötti különbség a rendelkezésére áll.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a fórumon minden kérdésre
választ fog adni. A lakossági önerı és a különbség áthidalása a Társulás feladata, ez
nincs a költségvetésben, mert ezt a Társulás biztosítja, nem az Önkormányzat. A
pályázatban ki kellett dolgozni, hogy mennyi a Víziközmő Társulat önereje. Két
variáció került kidolgozásra, az egyik, hogy társulási hitel formájában fogják
biztosítani, a másik a leendı üzemeltetésére vonatkozik. Azt a kérdést, hogy
Sándorfalva Város költségvetését terheli-e, ezzel megválaszolta. Az, hogy más nagy
projektbe nem vágnak bele, úgy gondolta, hogy a csatorna-beruházás teljes
odafigyelést igényel a projektmenedzsment részérıl. A rendelkezésükre álló önerı
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alap is szők, ezért nem kell olyan fejlesztésekben gondolkodni, ami az
önerıvállalásukat tovább terhelné. Az Önkormányzatok részére a pályázati
lehetıségek nagyon visszafogottak, ezért igazodnak a pályázati lehetıségekhez,
saját terhelhetıségükhöz.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy Sándorfalva Város
Önkormányzat Képviselı-testülete, és Szatymaz Község Önkormányzat Képviselıtestülete is meghozta azokat a döntéseket, amelyek a szükséges önerı és minden
egyéb pénzügyi kötelezettség vállalás biztosítására vonatkozik. Ezen határozatokat
az elsı forduló megfelelı menetében és a II. forduló elıkészítésében is meghozta a
Képviselı-testület. Nemcsak a Városfejlesztı Kft. hanem a Polgármesteri Hivatal
minden dolgozója részt vesz a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvízberuházó Társulás
munkájában. Nemcsak Sándorfalva Város Önkormányzatának Polgármesteri
Hivatala feladatait látják el, hanem az erre a projektre létrehozott és több évre kiható
újabb feladatot vállaltak, hiszen a Társulás gesztoraként Sándorfalva Polgármesteri
Hivatala látja el a társulási feladatokat is.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy azért tartotta fontosnak ezt megbeszélni, mert
egy hosszú folyamat végén vannak és nem biztos, hogy mindenki mindenre
pontosan emlékszik. A lakosságot megnyugvással tölti el, ha biztos lehet abban,
hogy a tervezés és finanszírozás terén nyugodtan halad a projekt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

24/2011. (III. 31.) 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./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Sándorfalva Város Képviselı-testületének ../2011.(III. 31. ) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és
Mőködési Szabályzatáról
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Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4.sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kiegészítésként elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság 14 észrevételt főzött az
SZMSZ-hez. Megjegyezte, hogy a 14 pontból 3 pont az, ami nem elírásokból és a
valóban elıforduló rag illeszkedésbıl és számítógépes szövegszerkesztésbıl adódik.
Ezek nem érdemi módosító indítványok. Megköszönte az alapos munkát, a hibákat
már kijavították.
Érdemi észrevétele az SZMSZ 21. § (6) bekezdéseihez az interpelláló képviselık
számára javasol egy idıkorlátot a hozzászólásuk tekintetében. Ez nem az a szakasz,
amely az idıkorlát érvényesíthetıségérıl szól. Ebben a szakaszban arról van szó,
hogy az interpellációra adott választ elfogadja, vagy nem fogadja el. Itt nem célszerő
1 perces idıkorlátot beiktatni, sıt semmilyen idıkorlátot nem célszerő beiktatni. Az
idıkorlátot a vita vezetésénél szabályozzák, ott ahol a Polgármester, illetve az
ülésvezetınek a jogát biztosítják a tekintetben, hogy a hozzászólásokat,
észrevételeket, javaslatokat milyen idıkorláttal tehetik meg a képviselı és ezek
betartását és betartatását hogyan szabályozza az SZMSZ. A 21. § (7) bekezdésre
hívja fel a figyelmet, ahol egyértelmő, hogy vitának nincs helye, így ellentmondásos
lenne az idıkorlát.
42. § (1) bekezdésében foglaltakkal kapcsolatban javasolta a bizottság, hogy
célszerő a zárt ülésen a hangfelvétel készítésének elıírása. Ez technikailag
lehetetlen. Ma már nem magnón és kazettán rögzítik az anyagokat, hanem speciális
hangfelvevıvel, amely pendriveként is mőködik. Így a külön hangfelvétel nem is
értelmezhetı. A felvétel a számítógépen egy fájlban jelenik meg, amikor kinyomtatják
a jegyzıkönyveket a nyílt ülés jegyzıkönyve és a zárt ülés jegyzıkönyve is külön
szerepel. Akkor lenne értelmezhetı a javaslat, ha 10 évvel ezelıtti hagyományos
módszerrel történne a rögzítés és magnó kazettát kellene cserélni, ma már nem így
történik, ezért indokolatlan errıl rendelkezni az SZMSZ-ben. A Bizottság javasolta az
állandó és ideiglenes Tanácsadó-testület munkacsoport alcím alkalmazását. Alcímek
alkalmazása a Jat. szerint nem indokolt és nem is illeszthetı az SZMSZ-be. Továbbá
javasolja, hogy a Tanácsadó-testület, munkacsoport mőködését szabályozzák az
SZMSZ-ben. A Tanácsadó-testület mindig egy meghatározott cél és feladat
elvégzésére jön létre. Állandó Tanácsadó-testület nincs, nem is értelmezhetı. Van
lehetıség Tanácsadó-testület létrehozására és egy meghatározott feladattal ellátva
mőködtetni, mint ahogy munkacsoport is van, de SZMSZ-ben rögzíteni a mőködésük
rendjét azért indokolatlan, mert egy meghatározott feladat ellátására jönnek létre. Ha
hosszabb idıre jönnek létre, akkor meg tudják állapítani a saját eljárási rendjüket,
ami nem lehet más, mint ami az SZMSZ-ben is rögzítve van. Megköszönte a
bizottságnak azt, hogy javasolja 67. § (1) bekezdésben a jegyzı tanácskozási
jogának kiterjesztését a Tanácsadó-testület és a munkacsoport üléseinek
viszonylatában is, de az elıbbiekben elmondottak alapján az ı tanácskozási joga
megvan, nemcsak a Képviselı-testület ülésein, hanem a Képviselı-testület által
létrehozott bizottság tekintetében.
A PTB is tárgyalta az elıterjesztést. Megbeszélték a bizottsági ülésen is a szövegben
elıforduló elírásokat, ezeket természetesen már a bizottsági ülés elıtt, és a
bizottsági ülésen átvezették. A PTB és a MOESZB ülésen is elhangzott, hogy a
kisebbségi önkormányzatokról kell-e szólni, annak ellenére, hogy jelen pillanatban
nincs. Bármikor lehet, és ezért indokolt benne hagyni, illetve más kisebbségi
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önkormányzat is lehetséges, nem csak cigány, ezért ezt a szót kivették, és általában
kisebbségi önkormányzatokról beszélhetnek. MOESZB ülésen 4 alapvetı kérdés
hangzott el.
SZMSZ 13. § (4) rendelkezik a rendkívüli ülés összehívásáról. A rendelkezésnek
megfelelıen a Polgármester az indítvány benyújtásától számított 15 napon belül
köteles a rendkívüli ülést összehívni. Javaslat hangzott el arra vonatkozóan, hogy 48
illetve 72 órán belül kelljen a Képviselı-testületi ülést összehívni. Tisztázandó
kérdés, hogy mi a rendkívüli ülés. A rendkívüli ülés egy olyan testületi ülés, amely a
Képviselı-testület munkatervébe nem került bele. Elıfordul olyan helyzet, amely
miatt a két rendes Képviselı-testületi ülés között érdemben dönteni kell, akkor kerül
sor rendkívüli testületi ülés összehívására. Ez kizárólag akkor fordul elı, amikor egy
Képviselı-testületi hatáskörbe tartozó határidıs döntés szükségességérıl van szó. A
határidı úgy kerül meghatározásra, amely okán azt a rendes testületi ülésen nem
tudják tárgyalni. 15 napon belül azt jelenti, hogy ebben benne lehet a 48, illetve 72
óra is. A testületi üléseket igyekeznek úgy elıkészíteni és a Képviselıknek olyan
írásos anyagokat átadni melyek alkalmasak arra, hogy érdemben és felelısséggel
tudjanak dönteni. Ebbıl kifolyólag nem tartja indokoltnak a 48 és 72 órás összehívási
kötelezettséget, fıleg ha az hétvégére vagy ünnepnapra esik. Ilyen rövid idı alatt
nem lehet megfelelı színvonalon elıkészíteni az anyagot. Ha az ügy sürgıssége
indokolja, akkor Polgármester úr alkalmazni fogja akár a 48 órás határidıt is.
További kérdésként merült fel, hogy mi az oka annak, hogy mostanában nincs
jegyzıkönyv hitelesítés. Van hitelesítés, a jogszabálynak megfelelıen a
Polgármester és a Jegyzı hitelesít. A mostani SZMSZ-t megelızı SZMSZ-ben volt,
hogy a Polgármester felkérte a jegyzıkönyv hitelesítıket, erre emlékezhetett elnök úr
is. A jegyzıkönyvek hitelesek, Polgármester úr és ı vállalja a felelısséget, és ezt
aláírásukkal igazolják. Ez a korábbi önkormányzati törvény módosítása kapcsán
került az SZMSZ-ben is módosításra, és ez van most önök elıtt. 43 § (1) c., pontjával
kapcsolatban Elnök úr javaslata, hogy „a jegyzıkönyv terjedelme és tartalma
lényegbevágó” helyett a „lényegre törı” szó helyesebb lenne, elfogadja, átvezetik.
A Képviselı-testületi ülésen akadályoztatása esetén a jegyzıt, aljegyzıt
helyettesítheti az, aki olyan képesítéssel rendelkezik, hogy a jegyzıi feladatok
ellátására alkalmas. Kérdésként merült fel, hogy a Polgármesteri Hivatalban van-e
ilyen végzettségő személy, illetve milyen képesítés kell hozzá. Van ilyen végzettségő
személy, a szükséges képesítés Államigazgatási Fıiskola és minimum közigazgatási
szakvizsga. Neki és Aljegyzı Asszonynak jogtudományi egyetemi végzettsége, és
jogi szakvizsgája van. A Polgármesteri Hivatalban van még olyan személy, aki
jogtudományi egyetemi végzettséggel és közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.
További kérdésként merült fel az SZMSZ tervezet 71 § (4): mit takar az
Önkormányzati törvény 92 § /A szakasztól 92 §/ D pontokban foglaltak szerint eljárni.
Kérése a kérdés feltevıjéhez, hogy nézze meg a jelenleg hatályos SZMSZ-t, amiben
benne van az Ötv. 92§ /A-B terjedı szöveg. Összefoglalva arról van szó, hogy
bizonyos összeghatár fölött könyvvizsgáló alkalmazása kötelezı. Igyekezett minden
kérdésre válaszolni, kéri, hogy ennek megfelelıen tárgyalja meg a Képviselı-testület
az elıterjesztést, a technikai jellegő átvezetések figyelembe vételével.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy elfogadja, hogy a bizottsági elnökök
kérdései és a rá adott válaszok Jegyzı Asszony által elhangzottak. A kapott
válaszokkal kapcsolatban van-e kérdés.
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Kónya József a PTB elnökének kérése, hogy az anyag címét javítsák ki 03. 31.-re.
Elmondta, hogy Jegyzı Asszony részletesen kitért a bizottságok által felvetett
hiányosságokra, szerkesztési hibákra, vagy konkrét képviselıi határozatot igénylı
módosításokra. A stilisztikai hibákból adódó módosítások nem igényelnek Képviselıtestületi döntést. Számos alkalommal foglalkoztak SZMSZ módosítással,
kiegészítéssel, most elhangzott, hogy ezt mi indokolta. Egyrészt a Képviselı-testület
összetétele és létszáma, a bizottságok létszáma, illetve a hivatkozott jogszabály
változás okán. Ezen változások alapján a bizottságok SZMSZ-e is változott. A PTB
legközelebbi ülésén fog ennek a kötelességének eleget tenni. Tevékenységi körök
nem változnak, olyan felsorolások maradnak el, mint például a különbözı feladatok,
tiltások fel voltak sorolva a még érvényben lévı SZMSZ-ben, amelyek a mostaniban
nem jelentek meg, például a Képviselı-testület által a Polgármesteri hatáskörbe
átutalt különbözı feladatok ellátása. Ezek nincsenek felsorolva. Ha valaki
aprólékosan meg akarja ismerni a szabályzatot, akkor be lehet menni a
Polgármesteri Hivatalba és ki lehet kérni az anyagot.
A PTB elfogadásra javasolta az elhangzott kiegészítésekkel együtt.
Darázs Sándor elmondta, elfogadja, hogy Jegyzı Asszony által felolvasott hibák,
elírások javításra kerülnek. Az interpellációval kapcsolatban elmondta, hogy ez nem
szőkítése a képviselıi jogosítványnak, hanem egy viszont válasz lehetıségére
gondoltak. Ezt megfontolásra javasolta a Képviselı-testületnek. Kérdése, hogy a zárt
ülés külön jegyzıkönyvénél az ügykezelési szabályzat a hozzáférés lehetıségét
kellı módon szabályozza-e?
Dr Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy természetesen igen.
Darázs Sándor hozzátette, hogy az ideiglenes Tanácsadói-testület, munkacsoport
kérdésével kapcsoltban az SZMSZ nem tér ki arra, hogy a Képviselıi-testület
bizottságainak mőködési rendje vonatkozik-e rá?
Dr Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy általánosságban benne van.
Darázs Sándor személyes véleményeként a rendkívüli üléssel kapcsolatban
elmondta, hogy az SZMSZ-ben úgy szerepel, hogy „összehívni” javaslata a
félreértések elkerülése végett, hogy „idıpontra összehívni” szövegrészre javítsák ki.
Dr Kovács Beáta jegyzı kérdése, hogy a helyes mondat „Polgármester a
benyújtástól számított 15 napon belüli idıpontra” legyen?
Darázs Sándor válaszában elmondta, hogy igen, személyes javaslataként a
„Szükség szerint, de legalább 8 napon belüli idıpontra” mondatrész beillesztését,
módosítását kéri.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérdése, hogy ez módosító indítvány?
Darázs Sándor válaszában elmondta, hogy igen.
Dr. Kovács Beáta jegyzı változatlanul javasolja a 15 napos idıkeretet azért, hogy
megfelelıen elıkészített anyagok kerüljenek a Képviselı-testület elé. Interpelláció
tekintetében felhívja a figyelmet a 4. bekezdésre, ami arról szól, hogy az interpelláció
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tárgyában vita nincs, ezért indokolatlan bármilyen idıkeret. Ez a rendelkezés
ellentmondásos lenne egy másik, szintén az SZMSZ-ben szabályozott
rendelkezéssel, ennek okán se törvényességi, se jogszabályi szerkesztési
szempontból nem felel meg.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a 48 óra is benne van a 15 napban. 48 óra
arra ösztönzi, hogy az az alsó határ, annál hamarabb nem hívhatja össze a
rendkívüli ülést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 15 napon belül kell összehívni bármikor,
akár 2 órán belül is. A 15 napot javasolta Elnök úr szőkíteni 48 vagy 72 órára.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az ügy fontossága fogja eldönteni, hogy
azonnal, például 2 órán belül üljenek össze vagy késıbb.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy ha tényleg úgy lesz, ahogy Polgármester Úr
elmondta, akkor maradjon a 15 nap. Együtt értelmezik a sürgısséget, még akkor is,
ha egy képviselı, vagy képviselıcsoport nyújt be indítványt. Bizottsági ülésen sok
kérdést nem vetett fel, azóta vette észre, hogy 5.§ 1/a-ban a pecsétnél „kör alakú,
középen a címer található” kérése, hogy nevesítsék milyen címer.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy „Sándorfalva Város címere”.
Dr. Sümegi Sándor továbbá elmondta, hogy a 10§ 2. pontjában a Képviselı-testületi
ülések helyét ezen túlra a Széchenyi Ifjúsági Központban határozza meg. Kérdése,
hogy adott-e a helyszíni közvetítés lehetısége, mert más ponton szabályozzák, hogy
ha technikai lehetıség adott, akkor helyszíni közvetítés legyen a testületi ülésekrıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy Széchenyi Ifjúsági Közösségi
Központ a pontos megnevezés, ezt javítják. Esetenként a meghívóban feltüntetett
más helyen is lehetséges testületi ülést tartani.
Gajdnosné Pataki Zsuzsanna válaszában elmondta, hogy a Képviselı-testületi
ülések azért vannak a Mővelıdési Házban, mert jelenleg folyamatban van a technikai
rész kiépítése a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központban.
Dr. Sümegi Sándor közmeghallgatással kapcsolatban javaslatot tesz arra
vonatkozóan, hogy a Kisbíró újságban is jelenjen meg a közmeghallgatás ténye.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ-ben benne
van, azért felesleges a Kisbíróban ezt megjelentetni. A közmeghallgatás mindig
Képviselı-testületi munkatervben szereplı testületi ülés, és a munkaterv minden
egyes alkalommal megjelenik a Kisbíróban. Azért nem tették bele az SZMSZ-be,
mert elképzelhetı olyan eset, hogy már nem, vagy még nem jelenik meg az újság. A
Kisbíró nem a hivatalos fóruma a Képviselı- testületnek, mindezek ellenére minden
olyan döntés megjelenik az újságban, amit a Képviselı-testület hoz, ez az
Önkormányzati hírek.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy ez azért merült fel benne, mert úgy szól a
rendelet, hogy „évente legalább 1 alkalommal”, ez lehet rendkívüli közmeghallgatás
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is. Közmeghallgatás idıpontját, délelıtt 10 órára határozták meg, ez az idıpont a
tevékeny lakosságnak a munkaideje, így kevesen tudnak részt venni. Javasolja, hogy
a közmeghallgatás olyan idıpontban legyen, amely lakosság számára megfelel, így a
régi gyakorlatnak megfelelıen délutáni idıpontot javasol.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy sajnálatosan a régi gyakorlat során sem
voltak sokan a közmeghallgatásokon. Azért fogalmaztak úgy, hogy a
„közmeghallgatás testületi ülés, amely idıtartama legfeljebb 4 óra, a
közmeghallgatás összehívására és lefolytatására a Képviselı-testületi ülésre
vonatkozó szabályok az irányadók, idıpontját és helyét 30 nappal az ülés elıtt közzé
kell tenni.” A rendkívüli közmeghallgatás tárgyában dönt a Képviselı-testület, akkor
meghatározza, hogy hol legyen és mikor legyen.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a választ értelmezheti úgy, hogy mérlegelheti a
Polgármester Úr, hogy egy késıbbi idıpontra határozza meg, hogy többen részt
vehessenek a közmeghallgatáson.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen.
Dr. Sümegi Sándor az interpellációval kapcsolatban megjegyezte, hogy 3 nappal a
testületi ülés elıtt kell leadni, a válaszadási idı 15 nap, így akár 6-8 hetet is csúszhat
az interpellációra adott válasz. Ezt az idıkeretet soknak tartja. További észrevétele,
hogy kétszer van 6-os pont.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy észrevették, javították.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy bizottsági ülésen is felmerült a politikai
fıtanácsadó személye, amelynek a célja az volt, hogy be tudják vonni Dr. Kovács
Beátát a Képviselı-testületi munkába. Utána jegyzı lett, ismételten látja a politikai
fıtanácsadó személyét, erre miért van szükség, mikor ezt kivették?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy jelenleg ez a munkakör nincs betöltve, de
nem vették ki az SZMSZ-bıl.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy mi teszi ezt szükségessé?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez a kérdés Polgármester úr munkáltatói
jogkörébe tartozik. Ez egy speciális munkakör, amelynek az ellátása független a
Képviselı-testület munkáltatói jogától.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem tart igényt politikai tanácsadóra.
Kónya József PTB elnökének a rendkívüli üléssel kapcsolatban lenne egy kérése. „
A rendkívüli ülést össze kell hívni a képviselık ¼ -ének, a Polgármester és a
Képviselı-testület bármely állandó bizottságának indítványára.” Kérdése, hogy a
bizottság összes tagjának?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a bizottság hoz egy
határozatot, hogy kezdeményezi összehívni a rendkívüli ülést.
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Kónya József PTB elnökének kérdése, hogy szükséges az egyetértés?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy egyszerő döntés szükséges.
Kakas Béla polgármester kérdése, a bizottsági elnökökhöz, hogy módosító
indítványuk van-e, illetve a feltett kérdéseikre választ kaptak-e?
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen született
módosító javaslat, de ezt a vitát most lefolytatták, így ez okafogyottá vált.
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 Önkormányzat Képviselı-testületének
5 /2011. (III. 31.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat
Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

6 Napirendi pont
Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6.sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság tárgyalta és elfogadásra
javasolta.
Darázs Sándor elmondta, hogy úgy tudja, hogy több ingatlanon is túlhasználat van,
érdemes lenne azokat is megvizsgálni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
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Sándorfalva Város Képviselı-testületének
6 /2011. (III.31.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól
szóló
34/2009.(XI.26.) Ör. rendelete módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
4. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit
Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Kft.

és

Sándorfalva

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8.sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az alapító okirattal kapcsolatban két
változást szeretne bejelenteni. Az 5. oldalon a „Társaság képviselete és cégjegyzés
módja”, szöveg helyére „ A társaságot a két ügyvezetı külön-külön képviseli
harmadik személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok elıtt.”
Szövegrész kerül
A másik módosítás a 8. oldalon 3. pontja III. 12 összeférhetetlenségi szabályoknál az
a) pontot törölni kell. A Felügyelı Bizottságok mindkét Kft. esetében megtartották az
ülést.
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Felkérte Szaniszló Józsefet a Felügyelı Bizottság elnökét, ismertesse a Bizottság
döntését.
Szaniszló József a Felügyelı Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság március
28-án megtárgyalta a két Kft. összeolvadásáról szóló tervezetet. Az Felügyelı
Bizottság elfogadta a két Kft. vagyonmérlegét, a forráseszközök összegét és
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen alaposan elemezték
az elıterjesztést. A könyvvizsgálói jelentés tartalmazza, hogy „a rendelkezésre
bocsátott adatok lényeges eltéréseket nem tartalmaznak”. Jövı hónapban fogja
tárgyalni a Képviselı-testület a Kft. 2010. évi mérleg zárását és akkor pontos
adatokat fognak látni, és össze tudják vetni, hogy van-e lényeges eltérés. A
bizottsági ülésen elmondta, hogy a gazdasági és pénzügyi mőveletek lezárásának
fordulónapja december 31. és ezt követheti az összevonást elıkészítı anyag
elıkészítése. A PTB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester ismertette az új Kft. rövidített és teljes nevét.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a határozati javaslatban 4 telephely szerepel és
egy helyrajzi szám. A telephelyek hasznosításáról és céljáról kap-e tájékoztatást a
Képviselı-testület?
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy errıl lesz külön tájékoztató.
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Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a jelen anyagban nevesítve vannak a
preferált bérlık vonatkozásában ezen telephelyek hasznosítási formái.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az új határozati javaslatot, mely szerint:
1. Az alapító Sándorfalva Város Önkormányzata megerısíti azon korábbi
határozatát, hogy a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
Sándorfalva Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.-vel egyesüljön oly
módon, hogy a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
összeolvad a Sándorfalva Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, amely
alapján új cégként létrejön az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı
Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Sándorfalva
Város
Képviselı-testülete
elfogadja
a
Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. záró vagyonmérleg és
vagyonleltár tervezetét.
3. Sándorfalva Város Képviselı-testülete elfogadja a Sándorfalva Városfejlesztı
Közhasznú Nonprofit Kft. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét.
4. Sándorfalva Város Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és
Üzemeltetı Közhasznú Kft. alapító okiratát, az egyesülési szerzıdését, a
könyvvizsgálói jelentést a jelen határozat mellékletét képezı elıterjesztéssel
egyezı tartalommal határozza meg és fogadja el.
5. Sándorfalva Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az
alapító okirat aláírására.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az új határozati javaslatot elfogadta.
25 /2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy:.Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. és Sándorfalva
Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvadása
Határozat

1. Az alapító Sándorfalva Város Önkormányzata megerısíti azon korábbi
határozatát, hogy a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
Sándorfalva Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.-vel egyesüljön oly módon, hogy
a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. összeolvad a Sándorfalva
Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, amely alapján új cégként létrejön az
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2.Sándorfalva Város Képviselı-testülete elfogadja a Sándorfalva Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét.
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3. Sándorfalva Város Képviselı-testülete elfogadja a Sándorfalva Városfejlesztı
Közhasznú Nonprofit Kft. záró vagyonmérleg és vagyonleltár tervezetét.
4. Sándorfalva Város Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és
Üzemeltetı Közhasznú Kft. alapító okiratát, az egyesülési szerzıdését, a
könyvvizsgálói jelentést a jelen határozat mellékletét képezı elıterjesztéssel egyezı
tartalommal határozza meg és fogadja el.
5. Sándorfalva Város Képviselı-testülete felhatalmazza a Polgármestert az alapító
okirat aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kácsor Péter ügyvezetı
Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Sándorfalva Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Irattár

5. Napirendi pont
Preferálttá nyilvánított bérlık, szervezetek körének és státuszának felülvizsgálata és
részükre helyiség bérbeadása, bérleti díj meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9.sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen jelen volt Jegyzı
Asszony és indokolta a térítésmentes birtokba adást. A Széchenyi u. 15. sz. alatt
helyet tudnak biztosítani a közhasznú tevékenységet folytató személyek
pihenıhelyének kialakítására. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy az egyesítést
követıen lényeges változások lesznek. Új feladatellátás a szennyvízberuházásnál
jelentkezik. Lényegesen bıvülni fog a szakember állomány, továbbá fel kell készülni
plusz munkákra, melyek elsısorban a lakossági bekötéseket foglalják magukba,
mivel kevés ember lesz, aki saját maga meg tudja oldani a bekötéseket.
A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
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26/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A preferálttá nyilvánított bérlık, szervezetek körének és státuszának
felülvizsgálata és részükre helyiség bérbeadása, bérleti díj meghatározása
Határozat
1) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a preferált bérlık körének
és státuszának felülvizsgálata után megállapítja, hogy a Sándorfalvi
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft – mint az önkormányzati
közhasznú társaságainak jogutódja - preferált szervezet.
2) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Városfejlesztı
és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft preferált szervezet részére a Sándorfalva
2467. hrsz.-ú, természetben Széchenyi u. 24. szám alatti Szolgáltatóház III/2 és
III/3. elnevezéső 4 iroda helyiségbıl álló, összesen 64,43 m2 területő
bérleményeit határozatlan idıre bérbe adja. A bérleti díj mértéke 350,-Ft/m2/hó,
összesen 22.600,- azaz Huszonkettıezer-hatszáz Ft havonta, mely összeg
évente a hivatalos inflációs rátával növekszik.
3) A Képviselı-testület a Sándorfalvi Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú
Nonprofit Kft preferált szervezet részére a Sándorfalva 18. hrsz.-ú, természetben
Széchenyi u. 7. szám alatti felépítményes ingatlant határozatlan idıre
térítésmentesen használatba adja.
4.) A Képviselı–testület felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét, hogy a
döntésnek megfelelıen a preferált bérlıvel a helyiségbérleti illetve használatba
adási szerzıdéseket kösse meg.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdasági irodavezetı
4.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5.) Sándorfalvi Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
6.) Irattár

12 Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2010. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10.sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztéseket.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. A bizottsági ülésen elmondta, hogy a munkacsoport alapos munkát
végzett. A PTB kifogással nem élt, hiányosságot nem talált, elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
27/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Egyesület 2010. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Kulturális
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 2 500 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon a Teleház mőködtetésére fordította,
így a Képviselı-testület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Kulturális Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
28/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Polgárır Egyesület Sándorfalva 2010. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgárır Egyesület
Sándorfalva rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 500 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Polgárır Egyesület Sándorfalva
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
29/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2010. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Önkéntes
Tőzoltó Egyesület rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 400 000 Ft mőködési
támogatás és a 2010. évi sándorfalvi belvízvédekezésben tanúsított példamutató
magatartás elismerésére adott 80 000 Ft támogatás felhasználásáról szóló
beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a támogatási szerzıdésekben
meghatározott módon használta fel, így a Képviselı-testület részére visszafizetési
kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület
5. Irattár
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
30/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2010. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 3 000 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület és a szakosztályok
mőködtetésére és fenntartására fordította, így a Képviselı-testület részére
visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
31/2010. (III. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület 2010. évi támogatásának
pénzügyi elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 4 000 000 Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az
Egyesület a támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület
mőködtetésére és fenntartására, utánpótlás-nevelésre fordította, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
32/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 2010. évi támogatásának
pénzügyi elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 220 040 Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az
Egyesület a támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a
Képviselı-testület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta
33/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
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támogatásának pénzügyi elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány rendelkezésére bocsátott 2010. évi, 300 000 Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt a
Közalapítvány az alapszabályában megfogalmazott céloknak megfelelıen használta
fel, így a Képviselı-testület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
5. Irattár

Kakas Béla polgármester 11 óra 50 perckor technikai szünetet rendelt el.
12 óra 4 perckor az ülés folytatódott. Kakas Béla polgármester megállapította, hogy
az ülés határozatképes, 8 fı képviselı jelen van.
6. Napirendi pont
Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2010. évi elszámolása és döntés a
2011. évi támogatási igényeikrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11.sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. A Bíráló munkacsoportnak
nehéz volt dönteni, a költségvetésben elhatárolt 2 millió forintból átlagban 200 ezer
forintot kapnak az egyesületek. Nem véletlenül támogatják közvetlenül, illetve
pályázat útján a civil szervezeteket, hiszen fontosnak tartják tevékenységüket. A
munkacsoport az értékelési rendszerében egy jónak látszó pontrendszert állított fel
és ezt formai és tartalmi elemzésben alkalmazta.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elıre bocsátotta, hogy a pályázatbíráló munkacsoport
részletes és alapos munkát végzett. A beadott kérelmeket, pályázatokat teljes
mértékben átnézni, átvizsgálni, értékelni és meghozni a megfelelı döntést, melyet a
Képviselı-testület elé terjesztettek, nem volt kis feladat. A bizottsági ülésen minden
részletre a bírálatnál kitértek. A 2010. évi elszámolásokat, 2011. évi javasolt
pénzügyi támogatásokat egy esetben nem fogadta el a bizottságuk, ez az ARTSTAB
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Kulturális Egyesület 2011. évi pályázatának elutasítása. Javasolják, hogy a
határozati javaslatát változtassa meg a Képviselı-testület, mivel a határozati javaslat
utolsó mondata támadható. A javaslatban az szerepel, hogy az Egyesület szakmai és
pénzügyi szempontból nem felel meg. Az ARTSTAB Egyesületnél szakképzett
dolgozók végzik a tevékenységeket, a pénzügyi nem megfelelıségnek pedig nincs
olyan indoka, amely miatt pénzügyileg nem felelne meg. A bizottság javaslata, hogy
pénzügyi fedezet hiányában utasítsa el a pályázót. Mivel a PTB nem ismerte a
pályázót, illetve pályázatát, a bizottság megbízta azzal, hogy nézze meg azt. Ülést
követıen dr. Tülkös Mariann által átadott pályázatba betekintett és megbeszélték az
elutasítás okait, illetve azt, hogy változtatni kell a határozati javaslaton. A bizottsági
ülésen a tagok részérıl elhangzott, hogy amennyiben a pályázat olyan megítélést
kap a részérıl, akkor a bizottság nevében tegyen javaslatot a további lépésekre.
Javaslata, hogy a határozati javaslat szövegszerősége e szerint változzon meg és
hagyja meg a Képviselı-testület annak lehetıségét, hogy adott esetben a
Polgármester, saját hatáskörében és rendelkezésre álló keretébıl támogassa az
Egyesületet. Az is elhangzott, hogy közfeladat ellátást végez a szervezet. Beszélt az
EESZI igazgatójával a bölcsıde létszámot illetıen. Az Igazgató Asszony úgy
tájékoztatta, hogy a jelenlegi létszámon felül 30 elbírálás alatt lévı jelentkezı van.
Továbbá megkérdezte, hogy az ARTSTAB Egyesület tevékenységére szükség van-e
a városban. Az Igazgató Asszony válasza igen volt, továbbá elmondta, hogy az ilyen
jellegő vállalkozásokra nem azok az elıírások vonatkoznak, mint a Bölcsıdére. A
pályázat alapján nem állapítható meg, hogy hány órában látják el a feladatokat, csak
feltehetı, hogy megırzési formában végzik el. Ez közhasznú tevékenységnek
minısül, szakmaisága biztosított.
Javaslata, hogy ne szakmai és pénzügyi szempontok alapján utasítsák el, hanem
azért mert a költségvetésben nincs biztosítva támogatási lehetıség.
Nem javasolja a Képviselı-testületnek, hogy a bizottság által javasolt 2 millió forintos
keretet a javaslatoktól eltérıen módosítsa, a többit elfogadásra javasolja a Képviselıtestületnek. Ismertette a bizottság határozatát.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy lejegyzésre kerül a teljes rendelkezésre
álló keret, ennek okán döntött így a PTB, illetve tette meg a javaslatát a Képviselıtestületnek. Jelen körülmények között, ha valóban lejegyzésre kerül az összeg, akkor
a Polgármesteri keret igénybe vétele az ARTSTAB-nak nem jelent automatizmust. Ez
a pályázat értékelése. Ezen túlmenıen bármilyen lehetıséget szeretne kérni, úgy
egy indokolással ellátott új kérelemmel lehetséges.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy volt az ARTSTAB-nál. Megismerte
munkájukat és megítélése szerint Sándorfalvának szüksége van ilyen szolgáltatásra.
Munkájuk megítélése kapcsán elhangzott, hogy nem széles kört érint, személy
szerint más megközelítést javasolna. Az Egyesületnél a feladataikat teljes
munkaidıben látják el. Nem az ı munkájukat minısíti a pályázat elutasítása, hanem
az értékelési rendszer apró hibájának értelmezi azt, hogy automatizmus zárja ki ıket.
E tekintetben látja értelmét más forrásból arányos és méltányos támogatásuknak.
Molnár Szabolcsné hozzátette, hogy a döntés valóban nehéz feladat volt.
Felállítottak egy szempont rendszert, amiben úgy gondolták, hogy az objektivitás
irányába fognak haladni. Ahhoz, hogy teljes képet kapjanak sok mindennek utána
kell nézni hiszen más derülhet ki, amíg nem ismerik meg a pályázatot. A civil
szervezetek munkáját ismeri, elismeri és ı is lehetıséget kért, hogy a pályázatokat
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megnézhesse. Megköszönte a pályázók munkáját és továbbra is számítanak a
segítségükre, munkájukra. Úgy gondolja, hogy minden döntésben van egy kis
szubjektivitás, ami adódhat abból, hogy a pályázati kiírásban a Képviselı-testület
megtette a célt és lehetıséget a programra és mőködésre. Ha programra írnak ki
pályázatot, akkor lehetıséget adnak arra, hogy az adott pályázó a saját programját
közvetítse a Képviselı-testület felé. Nem bírálni szeretné a bizottság munkáját, de
úgy gondolja, hogy nincs joguk az adott program milyenségét, minıségét és
helytállóságát megkérdıjelezni. Javaslata a jövıre vonatkozóan, hogy konkretizálják
vagy szőkítsék a kapcsolódó programok lehetıségét és körét. Valamennyi civil
szervezet, a pályázok körére tekintettel, olyan civil szervezetek, amelyek vagy
nyugdíjas egyesületek vagy gyermekek ellátásával foglalkozó vagy a városunkat
építı-szépítı egyesületek, ezért még inkább elgondolkodtató a felosztás. A
szempontrendszerben félreértésre adhat okot az, hogy ha azt vesszük alapul, hogy a
programjuk hány embert mozgat meg és milyen széles körben nyit a város felé,
akkor azt szigorúan kell betartani. A jegyzıkönyvben elhangzik, hogy ık csak saját
maguknak szerveznek programot, ha ezt így gondolják, akkor ezt más esetben is
figyelembe kell venni.
Az ARTSTAB Egyesülettel kapcsolatban elmondta, hogy nem kérdıjelezhetik meg a
közhasznúságukat, hiszen errıl bírósági végzés tanúskodik. İ is látogatást tett az
ARTSTAB Egyesületnél ahol vállalkozásban családi napközit mőködtetnek. A
gyermekvédelmi törvény meghatározza a gyermekjóléti alapellátásokat, és ott az
önkormányzatok rendszeres alapellátási kötelezettségében belefoglalja a családi
napközit. A családi napközire más feltételek vonatkoznak, mint a bölcsıdére. Azok
az önkormányzatok, melyek nem rendelkeznek megfelelı anyagi kerettel az
alapellátás biztosításának létrehozására, gyakori, hogy családi napközit hoznak létre.
Javasolja, hogy látogassanak el a napközibe, ahol egy családi házból átalakított
napközit hoztak létre, konyha, altatóhelyek, társalkodó helyek, szép, rendezett udvar
található. Elınyük, hogy kis létszámmal, szakképzett pedagógusokkal, viselkedési,
tanulási nehézségekkel küzdı gyermekekkel is foglalkoznak. Bölcsıdébıl, óvodából
is kerülnek gyermekek elutasításra, ez az egyesület hiánypótlásként mőködik. Ez új
szolgáltatás a városban. Az a szülı, aki lehetıséget kap arra, hogy visszakerüljön a
munkaerı piacra, de a bölcsıdébe, óvodába nem veszik fel a gyermekét, igénybe
tudja venni ezt a szolgáltatást. Szerette volna, ha az egyesület részére valamennyi
támogatást tudott volna biztosítani a képviselı-testület, ezzel is elismerve az
egyesület munkáját. İszikék Nyugdíjas Egyesület munkáját nagyra értékeli. Úgy
gondolja, az hogy csak az egyesület vezetıjét lehet látni a rendezvényeken, talán az
annak a hibája, aki a rendezvényre nem jár el, hiszen a nyugdíjas klub nagy része
aktívan részt vesz, segít és dolgozik a rendezvényeken és a város munkájában.
Túlmutat a tevékenységük önmagukon, hiszen más nyugdíjas egyesületekkel is
felveszik a kapcsolatot akár a határon túlikkal is. Javaslata, hogy az ARTSTAB
Egyesületnek is adjanak lehetıséget. A következı költségvetésben valamennyivel
több összeget állítsanak be. A pályázati kiírásban is szerepelhetne olyan
meghatározás, hogy a civil szervezetek programjukban igyekezzenek, vagy
próbáljanak meg az önkormányzat alapfeladat ellátásába bekapcsolódni és annak
munkáját segítve megírni a pályázatukat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megállapította, hogy a Képviselı Asszony képviselıi
indítványt nem tesz. Az esetlegesen elutasításra kerülı ARTSTAB Egyesületnek
módjában áll, hogy támogatási igény esetén kérelemmel forduljon Sándorfalva Város
Képviselı-testületéhez, illetve Polgármesteréhez.
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Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a munkacsoport javaslatot tesz az általa jónak
látott értékelési rendszer alapján arra, hogy a Képviselı-testület milyen határozatot
hozzon. A munkacsoportban próbáltak minden lehetséges körülményt figyelembe
venni. A jegyzıkönyvek nem szó szerintiek, a bennük lejegyzetteket értelmezhetik
sokféleképpen. Az ilyen jellegő kérdéseket a bizottsági ülésen lenne célszerő feltenni
és megvitatni. Javaslata, hogy ennek a munkacsoportnak legyen a vezetıje vagy
tagja a Képviselı Asszony, hogy a javaslatait, bírálatát azonnal meg tudja tenni és
szociálisan érzékenyebb határozat fog születni. A PTB javaslatával ért egyet.
Személyes benyomása neki is van, lobbizhatnak bármely egyesület felé, de ez nem
etikus.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy az ı javaslatára hozták elırébb a
pályázati kiírást és a Képviselı-testületi döntést. Megbánta ezt a döntését, mert a
Képviselı-testületi ülés megelızi azt a holnapi civil fórumot, ahol nemcsak
Polgármester úr mondja el az önkormányzat elképzeléseit, hanem a civilek is
elmondják, hogy mit dolgoznak Sándorfalván, illetve a jövıbeni terveiket. Úgy érezte,
hogy a munkacsoport tagjai nem ismerik eléggé a civil szervezetek munkáját,
meglátása szerint ez látszódik a pénz megosztásában. Bánja már a javaslatát, hogy
hamarabb van a döntés, minthogy a képviselık a civilekkel tudnának beszélni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem lát olyan nagy problémát ezzel,
hiszen a döntés nem lehet mindenkinek megfelelı, mindenki építı szándékkal
közelítette meg a kérdést. A munkacsoport tagjai próbálnak objektívek és
segítıkészek lenni, a döntést viszont a Képviselı-testület hozza meg. Az ARTSTAB
Egyesülettel kapcsolatban kimondták, hogy van más mód, hogy támogatásban
részesüljenek.
Sebestyén András alpolgármester köszönti a civil szervezetek vezetıit. Sándorfalva
Város Önkormányzata Képviselı-testületének nevében nagyrabecsülésüket fejezi ki
azért a munkáért, amit Sándorfalváért végeznek. Jó kapcsolatot ápolnak a civil
szervezetekkel, mindenben segítıkészek és reméli, hogy ez a pénzügyi vita nem
befolyásolja a jó kapcsolatot. Nincs fontos és kevésbé fontos civil szervezet, csak a
munkájuk van, amit el kell ismerni, hiszen a közösségéért és a városért dolgoznak.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen 1 nem szavazattal a módosító határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
34/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesület 2011. évi pályázatának elutasítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
17/2011. (03. 19.) PM határozatára tekintettel ArtStab Kulturális Egyesület 80616/2011. pályázati azonosítójú, 2011. évi pályázatát forráshiány miatt elutasítja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Dózsa György utca 25.
4. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

35/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2010. évi támogatásai
elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 3/2011. (03. 09.) PM. határozata és 4/2011. (03. 09.) PM. határozata
alapján az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2010. évi mőködési és program
tárgyú önkormányzati támogatásairól készített pénzügyi elszámolásait elfogadja.
2.A Képviselı-testület a Munkacsoport 15/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján az
„Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 806-9/2011. pályázati azonosítójú, 2011. évi
pályázatát 155 000 Ft-tal, azaz egyszázötvenötezer forinttal támogatja az alábbiak
szerint
2.1. Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
Utazási költség
110 000 Ft
2.2. Tárgyi eszköz beszerzése és készletvásárlás
15 000 Ft,
2.3. Kommunikációs költségek
30 000 Ft;
3.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas
Egyesület 2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Kassai utca 15.
5. Irattár
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

36/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2010. évi
támogatása elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 5/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi Városszépítı
és Környezetvédı Egyesület 2010. évi program tárgyú önkormányzati támogatásáról
készített pénzügyi elszámolását elfogadja.
2.A Képviselı-testület a Munkacsoport 18/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján az
Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 806-17/2011. pályázati
azonosítójú, 2011. évi pályázatát 350 000 Ft-tal, azaz háromszázötvenezer forinttal
támogatja az alábbiak szerint
Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
a) Tárgyi eszköz beszerzés
40 000 Ft
b) Utazási költség
50 000 Ft
c) Reprezentációs költség
180 000 Ft
d) Marketing költség
20 000 Ft
e) Helyiség, eszközbérlet
60 000 Ft.
3.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesület 2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre
utca 7.
5. Irattár
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.
37/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Civil Szövetség 2010. évi támogatása elszámolásának
elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 7/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi Civil Szövetség
2010. évi mőködési tárgyú önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi
elszámolását elfogadja.
2.A Képviselı-testület a Munkacsoport 20/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján az
Sándorfalvi Civil Szövetség 806-19/2011. pályázati azonosítójú, 2011. évi pályázatát
151 000 Ft-tal, azaz egyszázötvenegyezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
Tárgyi eszköz és készlet beszerzés

151 000 Ft

3.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Civil Szövetség 2011. évi
támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert a támogatási
szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi Civil Szövetség, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
38/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2010. évi támogatása
elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 9/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi
Nagycsaládosok Egyesülete 2010. évi program tárgyú önkormányzati támogatásáról
készített pénzügyi elszámolását elfogadja.
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2.A Képviselı-testület a Munkacsoport 21/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján az
Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 806-20/2011. pályázati azonosítójú, 2011.
évi pályázatát 200 000 Ft-tal, azaz kettıszázezer forinttal támogatja az alábbiak
szerint
Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
Tárgyi eszköz és készlet beszerzés
200 000 Ft
3.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete 2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
39/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2010. évi támogatása
elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 8/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi
Gyermekmosoly Egyesület 2010. évi program tárgyú önkormányzati támogatásáról
készített pénzügyi elszámolását elfogadja.
2.A Képviselı-testület a Munkacsoport 22/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján az
Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 806-21/2011. pályázati azonosítójú, 2011. évi
pályázatát 200 000 Ft-tal, azaz kettıszázezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
Megbízási díj
200 000 Ft
3.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesület 2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására..
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Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
40/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A Lila Akác Nyugdíjas Egyesület 2010. évi támogatása elszámolásának
elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 2/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján a Lila Akác Nyugdíjas
Egyesület 2010. évi mőködési tárgyú önkormányzati támogatásáról készített
pénzügyi elszámolását elfogadja.
2. A Képviselı-testület a Munkacsoport 23/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján a
Lila Akác Nyugdíjas Egyesület 806-22/2011. pályázati azonosítójú, 2011. évi
pályázatát
150 000 Ft-tal, azaz egyszázötven-ezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
Reprezentációs költség
150 000 Ft
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Lila Akác Nyugdíjas Egyesület 2011.
évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Lila Akác Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
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.
41/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy:

A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2010. évi támogatásai
elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat

1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 6/2011. (03. 09.) PM. határozata és 10/2011. (03. 09.) PM. határozata
alapján a Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2010. évi mőködési és program tárgyú
önkormányzati támogatásairól készített pénzügyi elszámolásait elfogadja.
2.A Képviselı-testület a Munkacsoport 24/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján a
Sándorfalvi Citerások Egyesülete 806-23/2011. pályázati azonosítójú, 2011. évi
pályázatát
250 000 Ft-tal, azaz kettıszázötven-ezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
Tárgyi eszköz és készlet beszerzés
Testületi ülésekkel kapcsolatos kiadások –Útiköltség

150 000 Ft
100 000 Ft

3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi Citerások Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
42/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2010. évi támogatása
elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 11/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján elfogadja a Sándorfalvi
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İszikék Nyugdíjas Egyesület 2010. évi mőködését támogató, 380-58/2010.
iktatószámú támogatási szerzıdés módosítását akként, hogy a támogatás jogcímei a
következık:
1. Tiszteletdíjak, megbízási díjak
10 000 Ft
2. Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége
55 000 Ft
3. Tárgyi eszköz beszerzés
80 000 Ft
4. Testületi ülésekkel kapcsolatos kiadások
105 000 Ft
Összesen:
250 000 Ft,
tekintettel arra, hogy a támogatott a támogatást a támogatási szerzıdésben
meghatározott támogatási célra használta fel, a támogatási jogcímek közötti eltérés
a támogatási cél megvalósítását szolgálta a rendeltetésszerő felhasználás keretén
belül.
2.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban megjelölt
szerzıdés módosítását és felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerzıdésmódosítás aláírására.
3.A Képviselı-testület a Munkacsoport 16/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján a
Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 806-10/2011. pályázati azonosítójú, 2011.
évi
pályázatát
304 000 Ft-tal, azaz háromszáznégyezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
1. Tiszteletdíjak, megbízási díjak
12 000 Ft
2. Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
a) Tárgyi eszköz beszerzés
12 000 Ft
b) Reprezentációs költség
30 000 Ft
3. Tárgyi eszköz beszerzése és készletvásárlás
80 000 Ft,
4. Testületi ülésekkel kapcsolatos kiadások
170 000 Ft;
4.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas
Egyesület 2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
43/2011. (III. 31.) Kt.
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Tárgy: Az „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 2010. évi
támogatása elszámolásának elfogadása és 2011. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1.Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 12/2011. (03. 09.) PM. határozata alapján elfogadja az „AKÁCVIRÁG”
DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 2010. évi programját támogató, 38059/2010. iktatószámú támogatási szerzıdés módosítását akként, hogy a támogatás
jogcímei a következık:
1.Reprezentációsköltség
128 000 Ft
2. Marketing költség
22 000 Ft
Összesen:
150 000 Ft,
tekintettel arra, hogy a támogatott a támogatást a támogatási szerzıdésben
meghatározott támogatási célra használta fel, a támogatási jogcímek közötti eltérés
a támogatási cél megvalósítását szolgálta a rendeltetésszerő felhasználás keretén
belül.
2.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban megjelölt
szerzıdés módosítását és felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerzıdésmódosítás aláírására.
3.A Képviselı-testület a Munkacsoport 19/2011. (03. 19.) PM. határozata alapján az
„AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 806-18/2011. pályázati
azonosítójú, 2011. évi pályázatát 240 000 Ft-tal, azaz kettıszáznegyvenezer
forinttal támogatja az alábbiak szerint
1. Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
a) Utazási költség
10 000 Ft
b) Reprezentációs költség
50 000 Ft
2. Tárgyi eszköz és készlet beszerzés
180 000 Ft
4.A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI
TURISZTIKAI EGYESÜLET 2011. évi támogatási szerzıdését készítse elı és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi- gazdasági irodavezetı
4. „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET, Sándorfalva, Ady
Endre utca 7.
5. Irattár
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8. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12.sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta
határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
44/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési terve
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét
képezı Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az elfogadott 2011. évi
közbeszerzési tervet a Közbeszerzések Tanácsa részére küldje meg és
intézkedjen
Sándorfalva
Város
Önkormányzata
honlapján
történı
megjelentetésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5.
Közbeszerzések Tanácsa Budapest
6.
Polgármesteri Hivatal - rendszergazda
7.
Irattár
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9. Napirendi pont
Pályázat kiírása a Sándorfalvi
intézményvezetıi álláshelyére
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Térségi

Mővészetoktatási

Intézmény

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13.sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke reméli, hogy a Képviselı-testületnek nem évente kell
kiírni ezt a pályázatot, hanem a rendeletben meghatározott idıpontig ki tud nevezni
valakit.
A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
45/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Pályázat kiírása a Sándorfalva Térségi Mővészetoktatási Intézmény
intézményvezetıi álláshelyére

Határozat

1.)
Sándorfalva Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete
Pályázatot ír ki
a Sándorfalvi Térségi Mővészetoktatási Intézmény ( Sándorfalva, Alkotmány krt. 1517.) intézményvezetıi (magasabb vezetıi) álláshelyére
Az intézményvezetı által ellátandó feladatok: A Közoktatási törvény alapján –
felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a magas szintő
pedagógiai munkáért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett, és dönt az intézmény
mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
Pályázati feltételek:
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-

-

-

büntetlen elıélet
cselekvıképesség
a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 17. § (1) bekezdés k)
pontjában meghatározottak szerinti felsıfokú iskolai, szakirányú tanár vagy
mővész végzettség
legalább 5 év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat (a
Közoktatási törvény 18. § (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezésekre
tekintettel)
pedagógus szakvizsga a 277/1997. (X. 22.) Korm. rendelet 20.§ (5)
bekezdése alapján.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztés elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket (vezetési program)
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a képesítést igazoló dokumentumok másolatát
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.
A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idıre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 21/A (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4
hónap próbaidı kikötésével, mővészetoktatásban gyakorlatot és elméletet oktató
pedagógus munkakörbe.
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama: 5 év, 2011. augusztus 15-2016.
augusztus 14.
Bérezés: a Kjt., szabályai szerint. Intézményvezetıi pótlék 250 %.
A pályázat beérkezésének határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet központi
honlapján való megjelenéstıl számított 30. nap. Ha ez hétvégére, vagy
munkaszüneti napra esik, akkor a határidı a következı munkanap. Hiányosan
beérkezı pályázat esetén a pályázati eljárás lebonyolítója 5 napos határidı
tőzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.
A pályázat elbírálása: A Kjt. végrehajtásáról a közoktatási intézményekben
elnevezéső 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 5.§ (9)-(13)
bekezdésében meghatározottak szerinti határidıben, a Kjt. 20/A. § (6) pontjára
tekintettel a pályázatokat véleményezı munkacsoport a pályázók személyes
meghallgatását követı javaslata alapján, Képviselı-testületi ülésen kerül sor az
elbírálásra.
A Képviselı-testület fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Eredménytelen pályázat esetén legfeljebb egy évig a szervezeti és
mőködési szabályzatban meghatározott helyettesítés rendjében foglaltak szerint kell
ellátni a Vhr. 5. § (16) bekezdése alapján.
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A pályázatot a Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének címezve,
Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: „pályázat Sándorfalva Térségi
Mővészetoktatási Intézmény intézményvezetıi álláshelyére”.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Dr. Kovács Beáta jegyzı ad a 62/572966-os telefonszámon.

2.) Sándorfalva Város Képviselı-testülete a pályáztató részérıl a pályázatokat
véleményezı munkacsoport tagjának megválasztja:
- Kakas Béla polgármestert
- Molnár Szabolcsnét, a Mővelıdési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális
Bizottság elnökét
- az Országos Szakértıi Névjegyzékben szereplı Vágó János oktatási
szakértıt.
3.) A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a pályázati kiírás jogszabályban
meghatározott megjelentetésérıl, valamint a Kjt. végrehajtásáról a közoktatási
intézményekben elnevezéső 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (9)-(11)
bekezdésében meghatározott szervezetek véleményezési joga biztosításáról
gondoskodjon.
4.) A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a pályázatokat véleményezı
szervezetek és Képviselı-testületi munkacsoport javaslatait figyelembe véve, a
pályázatokat döntés céljából terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: azonnal, illetıleg folyamatos
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4. Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke
5. Vágó János oktatási szakértı 6800 Hódmezıvásárhely, Szivárvány u. 13.
6. Irattár
10. Napirendi pont
Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Kónya József PTB elnök ismertette a bizottság döntését, mely szerint a bizottság a
határozati javaslattal egyetért.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök ismertette, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna pontosítást javasolt. Az egyik a székhelyre vonatkozott,
mivel az intézmény székhelye Szabadság tér 6. szám, illetve a Közgyőjteményi és
Közmővelıdési Dolgozók Szakszervezete a pontos megnevezése az intézménynél
mőködı szakszervezetnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
46/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Pályázat kiírása a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói álláshelyére
Határozat
1.)
Sándorfalva Város
Önkormányzatának Képviselı-testülete
Pályázatot ír ki
a Sándorfalvi Kulturális Központ ( Sándorfalva, Szabadság tér 6.) igazgatói
(magasabb vezetı) álláshelyére
Az igazgató által ellátandó feladatok: A muzeális intézményekrıl, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a közmővelıdésrıl szóló 1997. évi CXL. törvény alapján –
felelıs az intézmény szakszerő és törvényes mőködéséért, a magas szintő
szakmai munkáért, az ésszerő és takarékos gazdálkodásáért. Gyakorolja a
munkáltatói jogokat az intézmény dolgozói felett, és dönt az intézmény
mőködésével kapcsolatos minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal
más hatáskörbe.
Pályázati feltételek:
büntetlen elıélet,
cselekvıképesség,
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
(továbbiakban: Kjt.) végrehajtásáról a mővészeti, közmővelıdési és a
közgyőjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával
összefüggı egyes kérdések rendezésérıl szóló 150/1993. Korm. rendelet
(továbbiakban: Vhr.) 6/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerinti felsıfokú közmővelıdési végzettség, és szakképzettség, vagy nem
szakirányú egyetemi végzettséggel és felsıfokú szakirányú munkaköri
vizsga,
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-

-

-

az 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési,
pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közmővelıdési
intézmény-vezetı tanfolyam eredményes elvégzése,
legalább 5 év szakmai gyakorlat a felsıfokú közmővelıdési végzettségnek
és szakképzettségnek vagy a fent megnevezett szakvizsgának megfelelı
feladatkörben, és
kiemelkedı közmővelıdési tevékenység végzése.

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzeléssel, továbbá a pályázati felhívásban megfogalmazott tartalmi
követelményeket (vezetési program)
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt
- a képesítést igazoló dokumentumok másolatát
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggı kezeléséhez hozzájárul.

A közalkalmazotti jogviszony tartalma: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan
idıre szól, újonnan létesített jogviszony esetén - a Kjt. 21/A (4) bekezdésében
foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidı kikötésével, mővelıdésszervezı
munkakörbe.
Az intézményvezetıi megbízás idıtartama: 5 év, 2011. szeptember 1. - 2016.
augusztus 31.
Bérezés: a Kjt., szabályai szerint. Intézményvezetıi pótlék 250 %.
A pályázat beérkezésének határideje: a Nemzeti Közigazgatási Intézet központi
honlapján való megjelenéstıl számított 30. nap. Ha ez hétvégére, vagy
munkaszüneti napra esik, akkor a határidı a következı munkanap. Hiányosan
beérkezı pályázat esetén a pályázati eljárás lebonyolítója 5 napos határidı
tőzésével hiánypótlásra szólítja fel a pályázót.
A pályázat elbírálása: A Vhr. 7.§ (10) bekezdésében meghatározottak szerinti
határidıben, a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésére, valamint a Vhr. 7. § (6) bekezdésére
tekintettel, a pályázatokat véleményezı munkacsoport a pályázók személyes
meghallgatását követı javaslata alapján, Képviselı-testületi ülésen kerül sor az
elbírálásra.
A Képviselı-testület fenntartja annak a jogát, hogy a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítsa. Eredménytelen pályáztatás esetén, a pályázatot 90 napon belül meg kell
ismételni a Vhr. 7. § (10) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelıen.
A pályázatot a Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének címezve,
Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (6762 Sándorfalva,
Szabadság tér 1.). A borítékon kérjük feltüntetni: „pályázat a Sándorfalvi Kulturális
Központ igazgatói álláshelyére”.

41

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Dr. Kovács Beáta jegyzı ad a 62/572966-os telefonszámon.

2.)

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a pályáztató részérıl a pályázatokat
véleményezı munkacsoport tagjának megválasztja:

- Kakas Béla polgármestert
- Molnár Szabolcsnét, a Mővelıdési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Elnökét,
- Csányi Editet, a Közgyőjteményi és Közmővelıdési Dolgozók Szakszervezetének
tagját
- az Országos Szakértıi Névjegyzékben szereplı Kiss Ernı közmővelıdési szakértıt
3.)

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a gondoskodjon a pályázati
eljárás lebonyolításáról, és a pályázatokat
véleményezı munkacsoport
javaslatát figyelembe véve, a pályázatokat döntés céljából terjessze a
Képviselı-testület elé.

Határidı: azonnal, illetıleg folyamatos
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke
5.
Csányi Edit Közgyőjteményi és Kulturális Dolgozók Szakszervezete
Sándorfalva, Ady Endre u. 7.
6.
Kiss Ernı Szeged, Petıfi sgt. 65. 6725
7.
Irattár

11. Napirendi pont
2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjainak és költségvetésének meghatározása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv

15. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kónya József a PTB bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
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Darázs Sándor magyar kutyafajták bemutatója szerepel a böllérnapon, ezt nem
biztos, hogy oda kellene szervezni, illetve megtartani.
Dr. Szigeti Gábor egy ilyennek a lebonyolításához és kivitelezéséhez különbözı
engedélyek szükségesek. Nem biztos, hogy egy másik területen szerencsés
megtartani. Könnyebb ezt a jogszabályoknak megfelelıen kivitelezni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
47/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: 2011. évi kiemelt városi rendezvények (Városnap, Böllérnap és Betyárnap)
programjainak és költségvetésének meghatározása
Határozat
1.) A Képviselı-testület a Sándorfalvi 2011. évi Városnap, Böllérnap és Betyárnap
rendezvénytervét jóváhagyja az elıterjesztéssel egyezı tartalommal azzal, hogy
a városi rendezvényekre az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébıl
rendelkezésre álló összeg 5.000.000,- Ft.
2.) A Képviselı-testület a költségvetési forráson felüli költséget eredményezı
programrészek megvalósításához abban az esetben járul hozzá, amennyiben
azokra a külsı forrás rendelkezésre áll.
Határidı: a rendezvény megvalósításának napja
Felelıs: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
5.) Irattár

12. Napirendi pont
Együttmőködési megállapodás Sándorfalva Város Önkormányzata és a Sándorfalvi
Kulturális Központ között közhasználat céljára átadott területrészre
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
hasznosítással kapcsolatban merült fel kérdés a bizottságon, amelyre Jegyzı
Asszonytól meg kapták a választ. A bizottság az elıterjesztést és a határozati
javaslatot 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.
48/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Együttmőködési megállapodás közhasználat céljára átadott területrészre

Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Sándorfalva Város
Önkormányzata és a Sándorfalvi Kulturális Központ közötti közhasználat céljára
átadott területrészek tárgyában az elıterjesztés melléklete szerinti
együttmőködési megállapodást jóváhagyja.
2.) A Képviselı-testület felkéri Kakas Béla polgármestert az együttmőködési
megállapodás aláírására.
Határidı: azonnal, illetıleg folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
5. Irattár.

13. Napirendi pont
Természetes
élıvizes
fürdıhely
szabadidıpark területén
Elıadó: Kakas Béla polgármester

alapinfrastruktúra

kialakítása

Nádas-tó

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésként
elmondta, hogy a Városüzemeltetı Kft. saját munkatársaival el tudja végezni ezt a
feladatot. Az alapinfrastruktúrában biztosítani kell az ivóvizet, biztosítani kell a
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keletkezı szennyvíz kezelését, elszállítását. A vendégek részére biztosítani kell a
megfelelı WC és tusoló helyiségeket, továbbá az oda látogató vendégeknek olyan
vendéglátó szolgáltatást kell biztosítani, amely otthonossá és kényelmessé,
színvonalassá teszi ezt a szolgáltatást. Azt a vezérelvet követik, hogy szimpatikus és
vonzó fürdıhelyet kívánnak kialakítani. A kevés pénzbıl való megvalósítás azonban
nem eredményezhet minıségromlást. Minısítéssel rendelkezı konténerek
alkalmasak arra, hogy építési engedély nélkül, megfelelıen kialakított formában
alkalmazzák azokat, amelyek mobilitását feltételezve más környezetben is
felhasználhatóak
lesznek.
Külön
kell
választani
a
strandszolgáltatás
alapinfrastruktúráját és a leendı vállalkozónak azokat a kötelezettségeit, amelyek a
vállalkozás beindításához szükségesek. A Városüzemeltetı kft., mint önkormányzati
cég fog megbízást kapni olyan üzleti lehetıséget kap, amellyel kialakítja a
szolgáltatási kínálathoz szükséges eszközrendszerét. Ha az önkormányzat adná ezt,
akkor nagyon magas bérleti díjért adná bérbe ezt valamilyen vállalkozónak.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy jó néhány dolgot érintettek a bizottsági
ülésen, elsısorban a megvalósítás pénzügyi részét. Felhalmozási kiadásoknál
szerepel, amely itt felhasználásra kerülhet, ha ezt a Képviselı-testület jóváhagyja.
Ezek az elkészített anyagok, táblák nem egyértelmően adják tudomásukra azt, hogy
ezek a költségek magának a megvalósítás költségei, az infrastruktúra megvalósítása
milyen formában Kérte és a bizottság el is fogadta, hogy kerüljön bele a határozati
javaslatba, hogy ez közhasznú feladatként látja el. Ez a 10 millió forint azt jelenti,
hogy a megvalósítás pénzügyi kihatása nemcsak a beszerzéseket,
anyagköltségeket, hanem magát a bérköltséget is magában kell, hogy foglalja.,
Elhangzott az, is hogy a bevételek és a mőködés kiadások oldala is meg van
tervezve. Az elsı idıszakban nem azonnal bevétel fog kumulálódni a Kft-nél, hanem
felmerülhetnek olyan kiadások, amelyeket a bevételek nem fedeznek. Felhívták a
figyelmet arra, hogy nem fordulhat elı, azaz eset, hogy a fejlesztés, ez a beruházás
olyan helyzetet teremtsen, amely egy újabb költséghelyet jelent a Polgármesteri
Hivatal, illetve a Képviselı-testületnek. Mindenképpen önellátónak kell lenni. Amíg ez
nem realizálódik, a beindítást követıen nem úgy mőködik, ahogyan azt tervezték,
akkor a kft-nek módja és lehetısége van a korábban elfogadott egyesülési
megállapodás alapján arra, hogy ı ennek a kiadásait finanszírozza és kifizesse.
Ismertette a bizottság határozati javaslatát.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy ez az alapinfrastruktúra kialakításra kerül a
tervezet szerint, ez a nyári heteken kívül igénybe vehetı lesz-e, olyan kialakítású
lesz a víz, pl. a WC használat, hogy ezt az év többi napján is, a fagyok beálltáig
elérhetı lesz-e, itt rövid idırıl beszélhetnek csak, a horgásztatás is igényli az
alapinfrastruktúrát, de ez sokkal hosszabb idı. Kérdése, hogy az itt megvalósuló
infrastruktúra mely része és milyen mértékben használható az év többi napján?
Kakas Béla polgármester gyakorlatilag a fagyok beálltáig mőködhet, azt követıen
meg kell oldani ennek a rendszernek, a vizesblokkoknak az átalakítását. Cél, hogy
ne csak strandszolgáltatásként értelmezzék, azért hívják annak, mert az élıvizes tó a
gerince a fejlesztésnek, de a horgászás, a horgásztatás, a halászati jog a
Városüzemeltetı Kft-nél van feladatként, és elemi érdeke a városnak, hogy azt is
kihasználttá tudja tenni, valamint rendezvények megtartása. Ifjúsági programok,
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rendezvények lebonyolítására alkalmas lesz a díszburkolattal ellátott terület. Sokan
tartanának itt családi napokat, nyugdíjas rendezvényeket. Ez egy színhely lesz és
értelmezhetı lesz az év többi hónapjában is a kihasználtság. A halászati szezon
kezdetével, május 1-jével indulhat a szezon és a fagyok beálltával zárhat.
Dr. Sümegi Sándor elfogadta a választ. A kérdése arra vonatkozott, mivel az itt
eléjük rakott költségvetés az egy szezonális költségvetésrıl szól. Neki úgy tőnt, hogy
a bérelt konténerek is erre az idıszakra vannak itt a kialakított területen és nem
egész évben. Ha nem jól értelmezte, akkor elnézést kér, de ebbıl az anyagból ez
derült ki a számára.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy itt az infrastruktúráról van szó az
anyagban. Elıfordulhat, hogy egy elınyös lízingkonstrukcióval megvásárolja a Kft.
Amikor elkészül a szolgáltatásra alkalmas háttér, akkor üzleti tevékenység fog
kezdıdni, aminek a jogát megkapja a Városüzemeltetı Kft. A Városüzemeltetı kft.
megkapja a 10.000.000,- Ft keretet, hogy legyen áram, ivóvíz, szennyvíz, kerítés, ki
legyen alakítva a víz a stéggel. Ebbıl kell megteremteni a Kft-nek azokat a
feltételeket, amelyek szükségesek a további mőködtetéshez. Nem számolnak azzal,
hogy nekik pénzbe fog kerülni. A Városüzemeltetı Kft-nek kell azzal számolni, nekik
fog pénzbe kerülni tovább, az eredményt vállalkozói szemlélettel kell produkálni.
Komolyan gondolja, hogy eben az irányba kell elindulni és gondolkodni mindegyik
intézményüknek. Ez a fajta gondolkodásmód pl. a Kulturális Központnál már hozott
eredményeket. Itt csak és kizárólag az infrastruktúráról döntenek, csak is kizárólag
arról, amit a költségvetésben már korábban elhatároztak. A strandolásra fogható
terület 1/3-a van beintegrálva a költségek figyelembe vételével, indulni ezzel el lehet.
Ugyan szőkösen, de rábízva az üzletre, hogy megtermelje és megteremtse az
eszközt az üzleti tevékenységben.
Dr. Sümegi Sándor véleménye az, hogy ez a gondolatsor és ez a logika utal arra az
irányra, amirıl már évekkel ezelıtt beszéltek, hogy beindítják a beruházást.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

49/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy:.Természetes élıvizes fürdıhely alapinfrastruktúra kialakítása Nádas-tó
szabadidıpark területén

Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete megállapítja, hogy az önkormányzat
2011. évi költségvetésében 10.000.000.-Ft-ot különített el a Nádas-tói
szabadidıpark kialakítására.
2. Sándorfalva Város Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas Béla
polgármester urat arra, hogy a költségvetésben erre elkülönített 10.000.000.-
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Ft összeget alapinfrastruktúra kialakítására használja fel közhasznú feladat
ellátása keretében az élıvizes fürdıhely létrehozása érdekében a jelen
határozat mellékletét képezı beruházási költségvetésben foglaltak szerint.
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft..
5. Irattár

14.

Napirendi pont

A Belügyminiszter 7/2011 (III.9.) BM rendelete az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzatra beadandó
pályázathoz önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv

18. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondta,
hogy ezt a pályát a mőfüves pálya melletti területen, a Bikakaszáló területén kívánják
megvalósítani, aminek a pályázati költségvetésében a föld feltöltése szerepel. Ki
fogja mutatni, hogy mennyi pénzt kell fordítani a pálya feltöltésére, amit egyébként
ingyen tudtak volna beszerezni, és 100,- Ft/m3-enként nekünk fizettek volna a
választás elıtti kampányidıszakban.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy nem tartja szerencsésnek a múltat
bolygatni. Ismertette a bizottság határozatát, mely az elıterjesztésben szereplı
határozati javaslat 1. pontjának módosítására vonatkozik, mely szerint: Sándorfalva
Város Önkormányzat Képviselı-testülete „A Belügyminiszter 7/2011 (III.9.) BM
rendelet, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
központosított elıirányzat” pályázati felhívásra benyújtandó Sándorfalvi Sportcentrum
II. ütemének megvalósítása pályázat alapján kötelezettséget vállal arra, hogy az
elnyert támogatás feletti költségigényt, legfeljebb 5.000.000,- Ft-ot a 2011. évi
költségvetésben a 2010. évrıl visszatervezendı és pályázati önerı számára
elkülönítésre kerülı Pallavicini pénzmaradvány terhére biztosítja. A bizottság a
módosításnak megfelelıen elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Sümegi Sándor támogatható ilyen beruházás, amely ilyen kevés összegő önerı
biztosításával ilyen nagy beruházást hoz. Ha már Polgármester úr felfújta a hamut és
az felszállt, akkor azt javasolta, hogy majd az idı el fogja dönteni abban az adott
vitában, hogy kinek volt igaza. Majd ha eljön az ideje, akkor errıl újra fognak
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beszélgetni. Az abban az idıben összehívott rendkívüli testületi ülés elébe ment
volna az egész vitának.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ha csak egy ilyen idıben összehívott
rendkívüli ülés, udvarias gesztus megoldhatta volna ezt, akkor úgy érzi valóban majd
az idı oldja meg. Úgy gondolja, hogy az idı valóban megoldja, de igazságot nem az
idı fog szolgáltatni, hanem ha szükségesnek tartom, és ha kimutatható az
önkormányzat vagyonvesztése, akkor lehet, hogy bíróság. Ez nemcsak a hamuról
hamura való, parázsról való lefújása kategória, hanem kötelessége megtenni a
szükséges lépéseket. Ismertette Csányi Sándor mőszaki irodavezetı feljegyzését a
pályázat mőszaki tartalmáról. A pályázat mőszaki tartalma nem tartalmazza a pályák
használatához szükséges sporteszközök beszerzését, melyek beszerzésére –
sikeres pályázat esetén – egyéb forrásból további 1.000.000,- Ft (bruttó) összeg
biztosítása fog szükségessé válni. Amennyiben a pályázat benyújtásáról döntenek,
úgy a késıbbiekben kell gondolniuk eszközvásárlásokra is. Fontos errıl beszélni,
hogy ne érje késıbb váratlanul a testületet, hogy ennek az építkezésnek lesznek
még kb. 1 millió Ft-os kötelezettségei majd.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy a sportcentrum fejlesztése a
sportolóknak is nagyon fontos. Elızetesen egyeztetve a mőszaki irodával a
Sándorfalva Utánpótlás Közhasznú Egyesület és a Sándorfalva Sport Klub Elnöke
jelezte, hogy minden olyan munkához, amihez társadalmi munkával tudnak nyújtani,
segíteni, akkor ezt ık megszervezik, vállalják a szülıkkel együtt ennek a munkának
az elvégzését.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a PTB módosító javaslatának
megfelelı határozati javaslatot, mely szerint a határozat 1. pontja az alábbiakra
módosul: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete „A Belügyminiszter
7/2011 (III.9.) BM rendelet, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó központosított elıirányzat” pályázati felhívásra benyújtandó Sándorfalvi
Sportcentrum II. ütemének megvalósítása pályázat alapján kötelezettséget vállal
arra, hogy az elnyert támogatás feletti költségigényt, legfeljebb 5.000.000,- Ft-ot a
2011. évi költségvetésben a 2010. évrıl visszatervezendı és pályázati önerı
számára elkülönítésre kerülı Pallavicini pénzmaradvány terhére biztosítja.
Kónya József kérdése az elhangzott 1 millió forinttal kapcsolatban, hogy ezt a
határozatba akarják-e rögzíteni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem rögzítik a határozatba, magát a
tájékoztatást rögzítse a jegyzıkönyv.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
50/2011. (III. 31.) Kt.

Tárgy: A Belügyminiszter 7/2011 (III. 9.) BM rendelete, az önkormányzati
feladatellátást
szolgáló
fejlesztésekhez
kapcsolódó
központosított
elıirányzatra beadandó pályázathoz önerı biztosítása
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Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete „A Belügyminiszter
7/2011 (III.9.) BM rendelet, az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztésekhez kapcsolódó központosított elıirányzat” pályázati felhívásra
benyújtandó Sándorfalvi Sportcentrum II. ütemének megvalósítása pályázat
alapján kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatás feletti
költségigényt, legfeljebb 5.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésben a 2010.
évrıl visszatervezendı és pályázati önerı számára elkülönítésre kerülı
Pallavicini pénzmaradvány terhére biztosítja.
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

15.

Napirendi pont

Tájékoztató a Szélmalom Kábeltévé
vonatkozásában
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Zrt.

szolgáltatásáról

Sándorfalva

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Tájékoztatta a Testületet arról,
hogy Ballai Ferenc vezérigazgató úr sajnálatos elfoglaltságára tekintettel nem tudott
tovább részt venni a testület ülésén.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József tárgyalt Ballai úrral. Ballai úr ígéretet tett arra, hogy ha kérdés
merülne fel, írásban válaszolni fognak a Képviselı-testületnek, vagy a kérdés
feltevıjének. Megköszönte az igazgató úrnak azt a részét a tájékoztatónak és
konkrétumát, amely arra vonatkozik, hogy milyen összegek kerülnek az
önkormányzathoz befizetésre, milyen összegekkel támogatja a különbözı városi
rendezvényeket. Köszönetét fejezte ki a 2,5 millió forint összegő szolgáltatásokért,
amelyek megtakarításként jelentkeznek a Polgármesteri Hivatalnál és
intézményeinknél. A bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
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Darázs Sándor elmondta, hogy lakókörnyezetében jelezték, hogy a Viasat 3
csatornán rossz a kép és hang. Ezt szerette volna megkérdezni, hogy ez központi
hiba-e, és mikor lesz kijavítva.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ez ugyanúgy problémát jelent az UPC-nél
is.
Molnár Szabolcsné elmondta, hogy az 5. testületi ülésén van jelen. Mindannyian
megkapják
véleményezésre
az
elıterjesztéseket.
Lehet
véleményük,
véleménykülönbségük. Elıfordulhat, hogy nem mindig fogalmazta meg véleményét,
javaslatát a formai szempontoknak megfelelıen, de úgy gondolja, hogy
véleményével nem sértett meg senkit, nem minısített, megállapított, tényközölt, nem
volt sértı. Megkérte képviselı-társát, hogy ı se tegye azt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

51/2011. (III. 31.) Kt.
Tárgy: Szélmalom Kábeltévé Zrt. szolgáltatásáról szóló tájékoztató Sándorfalva
vonatkozásában
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Szélmalom Kábeltévé Zrt.
szolgáltatásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Szélmalom Kábeltévé Zrt.
4. Irattár

Kakas Béla polgármester 13 óra 38 perckor bezárta az ülést.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı

50

