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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 28án megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye:Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Dr. Sümegi Sándor
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
Dr. Gera Tibor SZKTT Közoktatási Intézmény fıigazgató
Dr. Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet-vezetı
Katos Attila Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratórium
elnök
Molnár Róbert FB elnök
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:
52/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. április 28-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
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása
- önként vállalt feladatok: Nádastó Szabadidıpark élıvizes fürdıhely
üzemeltetése
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./

Az Önkormányzat 2010. évi
(zárszámadás) megtárgyalása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

költségvetési

rendelete

végrehajtásának

5./ Sándorfalva Város Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini Tervnek
a felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és
Üzemeltetési Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark”
létesítményre vonatkozóan
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7/. Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentés
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
8./ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetı okirata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
mőködésérıl szóló beszámoló és az alapítvány 2010. évi közhasznúsági
jelentése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott
ingatlanokra vonatkozó megállapodás módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár
1. Napirendi pont
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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. Külön kiemelte, hogy a
Csongrád Megyei Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete megkereste azzal a
szándékkal, hogy a mozgáskorlátozottak megyei találkozóját Sándorfalván
tarthassák meg és a megrendezéshez járuljanak hozzá. A Mozgáskorlátozottak
Egyesületének vezetısége, a város fejlıdését látva, Sándorfalvát alkalmas helynek
tartja a rendezvény lebonyolítására. Ez egy megtisztelı feladat. Az Országos Magyar
Vadászkamara Csongrád megyei szervezete is megkereste ugyanilyen célból. Ilyen
nagyszabású rendezvények komoly feladatot fognak igényelni a város részérıl. Örül
a megkereséseknek, kéri a Képviselı-testület pozitív hozzáállását. Algyı
Nagyközség Polgármestere eljuttatta részére a volt Szaporhegyi kereszt
visszaállítására tett javaslatát, ami a két Önkormányzat közötti közös emlékhelyállítás lenne. A Városüzemeltetési Kft. a keresztet legyárthatja, Algyı pedig elvállalta,
hogy az alapot és a hozzá tartozó környezetet kialakítja. Ebben a témában a
Sándorfalvi Civilszövetségeket kereste meg, az Önkormányzattól is pozitív
hozzáállást vár. Nem a régi iskola mellé javasolják felállítani, közös javaslatot fog
kérni civilektıl, képviselıktıl, hogy hova tegyék ezt a keresztet. Sándorfalva Város
Önkormányzata és az E-Piac Kft. között 2004-ben létrejött megállapodás egy
szolgáltatás kapcsán - a hidroglóbuszon internet szolgáltatást gyakorol -. A Kft.
javaslatot tett a város vagyonbiztonsága érdekében egy térfigyelı kamerarendszer
kialakítására. Ezen régóta gondolkodtak, cégektıl információkat győjtöttek. Pályázati
forrást kerestek, azonban ez az ajánlat megoldaná ezt a kérdést. Ebben a
szolgáltatásban a cég, referenciákkal rendelkezik és 6 kamera felhelyezésére tett
ajánlatot. A Kft felajánlja, hogy saját erıbıl mőködteti. Internetet szolgáltat, cserébe
nem kell térítést fizetni a térkamerák mőködtetésért. Egy épület van, ami nem az
Önkormányzat tulajdonában van, ez a vasbolt, a tulajdonossal tárgyalni fog.
Ismertette eseménynaptárát. Tájékoztatta a nézıket, hogy a Széchenyi Ifjúsági
Közösségi Központ kamara termében ülnek, a falait gyermekrajzok díszítik és teszik
elegánssá a környezetet. Budai Sándor, a citera hagyomány ápolása mellett naiv
festı is volt, nemzetközi hírnevet is szerzett. Európai szintő citera-múzeumot
szeretnének kialakítani. Kéri a lakosságot, ha saját tulajdonában álló és Budai
Sándor örökségéhez tartozó relikvia van a birtokában, azt átmenetileg bocsássa a
kiállítás rendelkezésére. A Kastéllyal kapcsolatban is szívesen vesznek bármilyen
tárgyat, ami Sándorfalva történetéhez, népéletéhez kapcsolódik, és ezzel
életszerőbbé tudják tenni a megújuló és idıszaki kiállításokat.
Kérdés, hozzászólás:
Darázs Sándor elmondta, hogy az algyıi kezdeményezéssel egyetért.
Kiegészítésként elmondta, hogy volt ott egy harang és úgy tudja, hogy ez Dr. Tandari
Jánoshoz került a 60-as évek végén. Érdemes lenne utána nézni, hogy meg van-e a
harang. Két helyszínt javasolt a kereszt felállítására. Az egyik a Szent János szobor,
amely megfelelı látogatottságú, a másik kevésbé, de viszont közelebb van a régi
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helyéhez, ez a Kisrampa és Lénia keresztezıdése. Szorosan nem kapcsolódik ehhez
a napirendhez, de szeretné elmondani, hogy a csapadékvíz-elvezetı csatornák
állapota nagyon rossz, kéri a Jegyzıt, hogy a közterület-felügyelıvel vizsgáltassa
meg, és tegyék meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy ha
beköszönt egy csapadékos idıszak, akkor ne legyen gond. Az ingatlantulajdonosok
többsége sem takarítja az árkokat. A 43-as fıútvonal Szegedet elkerülı szakasza
díjfizetéses. Kérése a képviselıtársaihoz, hogy foglaljanak állást, amelyben kérik az
illetékes szervet, hogy díjmentes legyen. Tudomása szerint más elkerülı szakasz
sem díjfizetıs, ez a kérdés Sándorfalva Várost is érinti, hiszen sokan járnak át
Hódmezıvásárhelyre dolgozni. Úgy érzi, hogy elfogadható javaslat és ebben
szavazást is kér Polgármester úrtól.
Kakas Béla polgármester a harang ügyében elmondta, hogy ha képviselı társa
tudja, hogy kinél lehet, megkéri, hogy vegye fel a kapcsolatot. Jó ötlet a Lénia és a
Kisrámpa keresztezıdés, mint helyszín. A díjmentes autópálya szakasszal
kapcsolatban elmondta, hogy Algyı Nagyközség Önkormányzatával közösen
dolgoznak egy petíción.
Kónya József a PTB elnöke a kereszt elhelyezésével kapcsolatban elmondta, hogy
jó lenne tudni, hogy az eredeti kereszt kinek a tulajdonában van. Célszerő lenne egy
közzétételt tenni, hogy ha valaki tudja a harang pontos meglétének helyét, errıl az
Önkormányzatot értesítse. Olyan helyet kellene keresni, amely mindkét település
szempontjából megfelelıen megközelíthetı legyen, illetve lakott terület közelében,
hogy az esetleges rongálásoknak ne legyen kitéve.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
53/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
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A Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
5/2011.(III. 31.) önkormányzati rendelet módosítása - önként vállalt feladatok:
Nádastó Szabadidıpark élıvizes fürdıhely üzemeltetése
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy másik napirendi pont keretében tárgyalja a
strand üzemeltetésével kapcsolatos elıterjesztését. 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
7/2011. (IV.28.) Önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló
5/2011.(III.31.) önkormányzati rendelete módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3.

napirendi pont

A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester köszöntötte Dr. Gera Tibor fıigazgató urat és Dr. Ratkai
Imre munkaszervezet-vezetı urat, majd ismertette az elıterjesztést. A beszámolóban
látható, hogy hol sikerült megtakarítatást elérni. Ez a minimálisan forráshiányukat
hivatott kiegyenlíteni. Az intézmény takarékoskodni tud a racionalizálás
gazdálkodással, a dologi kiadások kordában tartásával, infrastrukturális
beruházásokkal, melynek hatásai késıbb jelentkeznek. Ezt az egyensúlyt a bevételi
oldalon a különbözı bérbeadási lehetıségek adják. Megnövekedett az iskola
lehetısége azzal, hogy a sportcsarnok bérbe adható, az aula és az étterem
közösségi rendezvények színterévé válhat. Várják az ezzel kapcsolatos bevételeket
az iskolától. Kérdése, hogy ennek a tervezése lehetséges lenne-e egy 2012. évi
üzleti tervben, költségvetésben?
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Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy számszaki vonatkozásban merült fel
kérdés, amire az ülésen jelenlévı megbízott gazdálkodási irodavezetı Fischerné
Nagy Katalin választ adott. Az egyeztetésen elhangzottakat rögzíti az a jegyzıkönyv
mely az anyag része, ott részletesen megfogalmazásra került, hogy milyen összeg
és milyen módon kerül visszaadásra. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Dr. Kovács Beáta jegyzı konkrét felvetése a 2011. évi költségvetés kapcsán.
Tudomásuk van arról, hogy az iskolában bérleti szerzıdéssel üzemel egy büfé. A
szerzıdés a tagintézmény-vezetı aláírásával és Fıigazgató úr ellenjegyzésével
2011. január 1-én hatályba lépett. Feltételezik azt, hogy tervezni kellett volna a 2011.
évi költségvetés bevételi oldalán is. Fennálló probléma, hogy az iskolában a STAMI
irodahelyiséget használ. Korábbi megegyezésük értelmében, térítésmentes
használatban állapodott meg a tagintézmény-vezetı és a STAMI igazgatója. Ennek
ellenére tudomása szerint a havi 50 ezer forintos bérleti díjra vonatkozó bérleti
szerzıdés mind a mai napig hatályban van. Ha hatályos ez a szerzıdés, akkor a
tagintézmény-vezetınek számlát kellene kibocsátani. Ha ezt nem teszi meg, akkor
mulasztást követ el. Amennyiben megtörtént a megállapodás a térítésmentes
használatról, akkor viszont ezt a hatályos szerzıdést arra az idıpontra
visszamenıleg közös megegyezéssel illendı volna megszüntetni. Ez egy jelenleg
fennálló helyzet. Kérése Fıigazgató úrhoz, hogy hasson oda annak érdekében, hogy
rendezıdjön ez a papíron fennálló, de nem a valós helyzetet tükrözı probléma.
Kérdése, hogy a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás hol tart?
Bízik benne, hogy ez a nehéz és hosszas eljárás mielıbb érdemben befejezıdik
annak érdekében, hogy egy rendezett állapot jöjjön létre. Sándorfalva Város
Önkormányzata a 2011. évi költségvetés koncepciójában megfogalmazta azt az
igényt az intézmények felé, hogy saját bevételeiket érvényesítsék. Az iskola
költségvetésében a saját bevétel oldalán kizárólag azt a bevételi forrást látják
nevesítve, mely az esti gimnázium által fizetendı helységbérleti díjra vonatkozik.
Kérdése Fıigazgató úrhoz, hogy milyen általános kérést vagy utasítást fogalmazott
meg a tagintézmény-vezetı felé a saját bevételek erısítése érdekében.
Dr. Ratkai Imre munkaszervezet-vezetı elmondta, hogy nemcsak az iskoláról van
szó. SZKTT 6 milliárddal tervezte az elmúlt év költségvetését, 1131 fıvel mőködtetik.
Mőködtetnek bölcsıdei ellátást, óvodákat, orvosi ellátást, szociális ellátást, családi
otthont. Ismertette az orvosi ügyelettel kapcsolatos fejlesztéseket. Ellátják a belsı
ellenırzést, SOS lelki segély szolgálat mőködtetését, kistérségi újságot (Kilátó
Kistérségi Mozaik) mőködtetnek, amellyel a településeken történteket szeretnék
bemutatni. A pályázati pénzek települési szinten is jól érvényesülnek. Iskola, óvoda
kapcsán kiemelte, hogy szakszolgálati feladatokat is biztosítanak (pl. logopédia,
nevelési tanácsadás stb.). Saját szakértıi bizottságot hoztak létre, mely jól mőködik.
A büfével kapcsolatban elmondta, hogy pályázatot írtak ki, a nyertes vállalkozó nem
fizetett bérleti díjat, fel fogják szólítani az iskolát. A szerzıdéseket felülvizsgálják.
Meglátása szerint az ingyenes használatnak van egy törvényi akadálya, ez az ÁFA
törvény. ÁFÁ-t meg kell fizetni. Tárgyalják meg és találjanak rá közös megoldást. A
gyermekétkeztetéssel kapcsolatban elmondta, hogy a hirdetmény megjelenésre vár.
İszre tudják biztosítani az eredményt, addig most van egy átmeneti állapot. A saját
bevételek beszedésére törekszenek, továbbá minden intézményben törekvés ez.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy indiferens, hogy a büfét mőködtetı
vállalkozás fizet, vagy nem fizet. Hatályos szerzıdés van, egyebekben a választ
elfogadja.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
54/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtása
Határozat
1.) Sándorfalva Város Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.
2.) A Képviselı-testület felkéri a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezetének Vezetıjét arra, hogy a keletkezett pénzmaradvány
összegének, 8.487.000,- Ft-nak az Önkormányzat költségvetési elszámoló
számlájára történı átutalása felıl intézkedjen.
3.) A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy a 2.) pontban rögzített összeg
megtérülését követıen azt az Önkormányzat költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.
15.) Ör. rendeletén vezesse át.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetıje
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Dr. Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetıje
5. Nógrádi Erika a Pallavicini Sándor Iskola tagintézmény vezetıje
6. Kiss Éva a Pipacs Óvoda vezetıje
7. Irattár.

4. Napirendi pont
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás)
megtárgyalása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7.sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester részletesen ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen részletesebb
információt kértek a kintlévıségek, behajthatatlan követelések törlésével
kapcsolatban és erre Jegyzı Asszony és Fischerné Nagy Katalin megbízott
irodavezetı választ adott.
Elsı sorban a helyi adók, iparőzési adó, az önkormányzat tulajdonában lévı és
bérbe adott nem lakáscéljára szolgáló helyiségek, az egyéb elmaradások a szöveges
rész utolsó oldalán, fel van sorolva. Az összes kintlévı követelés 48 millió 364 ezer
Ft. Azt kérték, hogy a bizottsági ülésen elhangzott tájékoztatás és kiegészítés, a
Képviselı-testületnek is hangozzon el. Polgármester úr már említett egy-két pontot
azzal kapcsolatosan, hogy ezzel a problémával sarkosabban kell fellépniük, ahhoz
hogy a kintlévıségek befolyjanak az Önkormányzathoz. A 2011. évi költségvetésüket
12,5 milliós forráshiánnyal tervezték meg, ez rég megszőnt volna, ha a
kintlévıségeknek jelentıs része befolyt volna az Önkormányzathoz. A bizottság
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a kintlévıség súlya központi kérdéssé vált.
Ennek behajtása és beszedése nagyon fontos feladat. 2013-ban alapot és hátteret
nyújthat a kötvény visszafizetéséhez.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy a
zárszámadáshoz elkészült a független könyvvizsgálói jelentés, melyet a
könyvvizsgáló záradékkal látott el. Ismertette a jelentést.
Darázs Sándor jónak tartja és elfogadásra javasolta a határozatot. Határozati
pontként javasolta hogy a júniusi beszámolóig lényegesen csökkenjen a kintlévıség.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a kintlévıségek nagyságrendjének és
rendezésének kérdését ı maga vetette fel. Ez adóhatósági eljárás, mindezidáig
igyekeztek toleránsan kezelni ezt a helyzetet. Sajnálatos módon tudomásul kell
venni, hogy számos vállalkozás, az ismert gazdasági körülmények okán, megszőnt.
Ezek már behajthatatlan követelések. A helyi adók tekintetében vannak jelentıs
nagyságrendet képviselı kintlévıségeik. Elkezdi a gépjármő adó tekintetében a
forgalomból való kivonásokat nem fizetés esetén, illetve a helyi iparőzési adó
vonatkozásában pedig a behajtást és az ellenırzést. A féléves költségvetési
beszámolóban látni fogja a Képviselı-testület, hogy adóhatósági jogkörében eljárva
milyen eredményességgel tudta teljesíteni a feladatot.
Kónya József a felvetéssel kapcsolatban elmondta, hogy most nem határozati
javaslatot fogadnak el, hanem rendeletet. Megítélése szerint a féléves
beszámoltatásnál nincs helye. Biztos benne, hogy a jegyzıkönyv ezt a bizonyos
felvetést tartalmazni fogja és ennek a végrehajtása mindenkinek kötelessége. Nem
javasolja hogy a költségvetési rendeletüket, illetve a költségvetés végrehajtásáról
szóló rendeletüket kiegészítsék, záradék kiegészítését is feleslegesnek tartja.
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Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy az elıterjesztést nagy örömmel
olvasta. A költségvetés végrehajtása a Képviselı-testület és a Polgármesteri Hivatal
mőködésének tükre. Kiderült az, hogy a 2010. évi költségvetési számok
megalapozottak voltak. Méltó válasz azoknak, akik kétségbe vonták ennek a tényét.
A beszámoló alapján ez a költségvetés rengeteg tartalékot tartalmaz a jövıre nézve,
és ha a kintlévıségek behajtása sikerül, ez az összeg nagyobb is lehet. Nagyon
fontos technikai tétel az iparőzési adó, ez áttolódik az idei évre. Ez az elıterjesztés
mindannyiukat örömmel töltheti el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal az elıterjesztést elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Képviselı-testületének
8/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8.sz. melléklete)

5. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini Tervnek a
felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. A gazdasági programot,
büszkén vállalja, köszöni ebben a munkát. A gazdasági program elérhetı a
honlapon, kéri a lakosságot, hogy olvassák el.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Pallavicini tervet vették alapul. A Széll
Kálmán terv, mint az ország gazdasági programja kell, hogy képezze az
Önkormányzat Gazdasági Programjának legfıbb irányait, ennek megfelelıen kellett
a gazdasági program változtatását megtenni. A programban jelezték azt is, hogy
nagy valószínőséggel már ebben a négy évben is módosítani kell a gazdasági
programot, hiszen elfogadásra került az Új Alkotmány, amely felhatalmazta saját
magát arra, hogy megalkossa azokat a sarkalatos törvényeket, amelyek meg fogják
teremteni a jogi és gazdasági alapjait az Önkormányzatok további létének. Meg
fognak változni az önkormányzatok feladat-ellátási kötelezettségei, feladatai. Ilyen
tekintetben ideiglenes ez a gazdasági program. Mindezeken túl egy biztos, bármilyen
változás is történik jogszabályi szinten, szervezeti szinten, nélkülözhetetlen az, hogy
a gazdasági program alapja a fenntartható fejlıdés legyen. A fenntartható fejlıdés
két irányban kell, hogy megvalósuljon. Egyrészt az Önkormányzatnak szem elıtt kell
tartani, hogy biztonságosan kell mőködnie. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztéseket
kizárólag olyan sajáterı vállalásával lehet megvalósítani, ami nem veszélyezteti a
biztonságos mőködést. Másrészt viszont kell, hogy külsı forrásokat szerezzen, hogy
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ésszerő fejlesztéseket megvalósítson. Ésszerő fejlesztéseken elsısorban a helyi
igények kielégítését, a kötelezı feladat ellátáshoz tartozó költség hatékony
mőködtetést biztosító infrastrukturális fejlesztéseket és olyan egyéb fejlesztéseket
ért, mely az Önkormányzat számára bevételeket generálnak. Tudomásul kell venni,
hogy egyre kevesebb az állami normatíva, rákényszeríti az Önkormányzatokat, hogy
megfelelı szemléletváltással, vállalkozói szemlélettel mőködjön. Ezt igyekeztek a
gazdasági program felülvizsgálatában megfogalmazni. Kérte a Képviselı-testületet,
hogy a gazdasági program felülvizsgálatát ennek ismeretében tárgyalni és elfogadni
szíveskedjék.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy sok minden elhangzott a bizottság
ülésén, részben azokkal a megállapításokkal melyek már megvalósultak, illetve a
jövıben mik azok a célok, feladatok, melyeket meg kell valósítani. Részben azért,
hogy a lakosságnak a közérzete javuljon, még lakhatóbb legyen Sándorfalva Város,
és még jobb legyen a szolgáltatói hálózat, amely a lakosság rendelkezésére áll.
Jegyzı Asszony a szóbeli kiegészítésében is elmondta, hogy törekedni kell arra,
hogy olyan feladatok valósuljanak meg a fejlesztések területén, amelyek pozitív
gazdálkodási eredményt tudnak felmutatni a mőködésük kapcsán. A felsorolt
feladatoknál prioritási sorrendet kell felállítani. Vannak olyan megfogalmazásai az
anyagnak, hogy a bevételi források növelése érdekében milyen lehetıségeik vannak.
İ úgy gondolja, óvatosan kell ezzel bánni, mert lehet, hogy a kintlévıségeiket fogják
növelni. Figyelembe kell venni a lakosság teherbíró képességét. A bizottság javasolja
a határozati javaslat elfogadását.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a gazdasági program erre a négy évre
aktualizált részének a fı vonala a szennyvízberuházás, amely 2 évig fog tartani.
Pályázati kiírásokat várnak, elsısorban energetikai beruházásokat, infrastrukturális
fejlesztéseket, melyek a gazdaságosabb üzemeltetést fogják szolgálni és mőködési
megtakarítást fognak eredményezni, és a megkezdett projektek arányos tempóban
történı folytatása. Ennek jegyében a Nádastói szabadidıpark fejlesztés,
sportfejlesztés, illetve a kötelezı feladataik kapcsán az óvodák, intézmények
állagfelújítása kap prioritást. Egy településnek mindig ott kell lennie a
gondolatiságnak, hogy találjon nevet, amely híressé teszi, ami valamiért beemeli a
híres települések közé, és ezt ápolni kell. A tervnek mindig elıre kell mutatni.
Darázs Sándor a helyzetfelméréssel kapcsolatban elmondta, hogy elírás az, hogy
Ópusztaszer szomszédunk, illetve az, hogy a 40-es években alakult ki az új osztás.
Kálvária dombormőveinél név még mindig a Zsolnai név szerepel. Ez 10 éve lett
kicserélve. A Petıfi szobor az Alkotmány krt. felöli oldalon van, és a Szt. István
szobornál célszerőnek tartaná beírni, hogy 2000-ben lett felavatva. A demográfiai
jellemzıknél 1965-ig volt csökkenés, onnantól folyamatos a növekedés egészen az
elmúlt 3-4 évig, és a születés szám most stagnál. A lakáshelyzettel kapcsolatban
elmondta, hogy a Pusztaszeri utca egy oldalas, minden alapinfrastruktúra
megtalálható, kivéve a kövesút. Célszerő lenne 2013-ra ott telekalakítást tervezni,
hiszen a szennyvízhálózat kiépítésénél jelentıs mennyiségő föld került kitermelésre
és azt az ottani mocsár feltöltésére kiválóan fel lehetne használni, telkeket kialakítani.
A munkanélküliségi adatoknál 2006-ban 4,74% 2010-ben pedig 7,1%, ez nagy
felelısséget von rájuk, hogy ebben a választási ciklusban ezen változtatni tudjanak.
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Az Önkormányzat képtelen nagy létszámú munkaerıt foglalkoztató vállalkozás
létrehozására. A vállalkozók ide vonzása egy jó lehetıség, amit meg kell, hogy
ragadjanak. Tudják azt, hogy a kormányzati elképzelésekben elıtérbe került a
közmunka munkaidejének lerövidítése. Ez mind olyan feladat, melyet kezelni kell a
választási ciklusban. Egy elírást talált. A hulladéklerakó az nem Sándorfalvi úti,
hanem Szegedi úti, ez több médiában is hibásan jelent meg. Az ivóvíz nem felel meg
mindenben az Európai Uniós követelményeknek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy határértéken belül vannak.
Darázs Sándor a közlekedés és közvilágítással kapcsolatban elmondta, hogy a helyi
buszjárat kialakítását is megcélozza az anyag. Úgy gondolja, ezzel óvatosan kell
bánni, hiszen ehhez nem megfelelı az úthálózat és ezt nullszaldósan nem lehet
mőködtetni.
A környezetvédelemnél szerepel komposztáló telep létrehozása.
Sándorfalvához közel van a szegedi hulladéklerakó, ahol mőködik komposztáló
telep. Egy ideig mőködött a barna zsákos szemétgyőjtés, amit megszüntetett a
hulladékkezelı. Célszerőbbnek tartaná, ha a Környezetgazdálkodási Kht.
bekapcsolná Sándorfalvát is a növényi hulladék elszállításába, minthogy az
önkormányzat önállóan mőködtessen komposztálótelepet. Ezt azért is támogatná,
mert Sándorfalvát Tájvédelmi körzet vagy közigazgatási határ zárja körül, az
elıírásokat nagy ráfizetéssel tudnák teljesíteni, és a beruházásnál és a
mőködtetésnél is veszteséges lenne. Véleménye szerint mindenképpen jobb lenne a
Szegedi Környezetgazdálkodási Kht. fogadná be a Sándorfalvi növényi hulladékot a
komposztálásba. A belterületi csapadékvíz-elvezetı rendszereknél rekonstrukciót ír a
beszámoló. A szennyvízberuházás magával hozza ezt a kötelezettségüket is. Úgy
gondolja, hogy a szennyvízberuházás elıkészítéséhez tartozik már az is, hogy
megfelelıen tisztított, teljes keresztmetszetben átfolyható állapotba legyenek a
belterületi csapadékvíz csatornák, hiszen a rendszert, talajvíz vákuumozással lehet
majd csak megoldani, és nem mindegy a beruházás befejezése szempontjából, hogy
mennyi ideig kell ezt a vákuumozást végezni. Ezért is hívta fel a jegyzı figyelmét
arra, hogy folyamatosan legyenek tisztítva a csapadékelvezetı árkok.
Dr. Kovács Beáta jegyzı köszöni az észrevételeit. Nem szokásuk elírni, ezek az
adatok KSH adatok. Ha nem helyesek, akkor a KSH adatai nem helyesek. A
telekalakítással kapcsolatban elmondta, hogy ez egy gazdasági program.
Értelemszerően részleteket nem tartalmaz, ami programszintő módosítást igényelne.
Az lenne a javaslata, hogy a rendezési terv módosítása kapcsán tegyen javaslatot,
mert épp most folynak azok az egyeztetések, amihez tökéletesen illeszthetı. A
munkanélküliség kérdése nem önkormányzati vagy Képviselı-testületi hatáskör.
Ennek kezelése sem módjában, sem hatáskörében nem áll a Képviselıtestületeknek. A Széll Kálmán terv tartalmazza a munkanélküliség kezelésével
kapcsolatos programszintő feladatot, amennyiben munkahelyteremtés feltételének
elısegítését, a munkavállalók versenyképességének munkaerı piaci javítását
célozza meg. A Széll Kálmán terv e fejezetbe vonatkozó konkretizálása kapcsán
fogják tudni meghatározni azokat az önkormányzati feladatokat, lehetıségeket,
melyek megfelelı szinten annak kezelésében való részvételüket tudják értelmezni.
Helyi buszjárattal kapocsaltban elmondta, hogy ez egy régóta felvetett és azóta
szinten tartott lakossági kérés, igény megfogalmazás. Tanulmány és szakértıi
vizsgálat alatt áll annak lehetısége, hogy valóban milyen szinten vagy milyen
technikai feltételekkel valósítható ez meg, illetve a szakértıi vélemény feladata, hogy
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a mőködtetése egyáltalán finanszírozható-e, ha igen, milyen módon. Komposztáló
teleppel kapcsolatban elmondta, hogy a programszintő javaslat úgy értelmezi, hogy
ebbıl vállalkozói bevétele származhat az Önkormányzatnak áttételes módon, hiszen
az üzemeltetı az Önkormányzat gazdasági társasága.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a zöld hulladék kezelésére van pályázat,
melyen indultak is. Ez egy olyan zöldhulladék kezelı gépsor felállítását célozná meg,
amely a városban a közterületen keletkezı zöldhulladék kezelését valósítaná meg.
A pályázatokban mindig benne van egy-egy munkahelyteremtés. Az elmúlt
fejlesztések kapcsán a Kulturális Központ átalakításával 5 fı foglalkoztatása valósult
meg, a Városüzemeltetı Kft-nél állandó 27 fı dolgozik, de a Bölcsıde és az Idısek
Napközi Otthona bıvítése, felújítása okán is számos új munkahely jött létre.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
55/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini
Tervnek a felülvizsgálata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Pallavicini Terv, mint Sándorfalva Város
Önkormányzat 2006-2016. közötti idıszakra szóló Gazdasági programjának
felülvizsgálatát, aktualizálását az elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4.
Irattár

6. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és
Üzemeltetési Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark”
létesítményre vonatkozóan
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Önként vállalt feladatként
vették fel a szabadidıpark mőködtetését. Ennek üzemeltetési jogát és lehetıségét a
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Városüzemeltetı Kft. kapja meg. Látják a lehetıséget és érzik a szükségét annak a
hiánypótló igénynek, amit a lakosság a tavalyi illegális fürdızéssel megjelölt
számukra. Ez azt jelenti, hogy tenni kell valamit ez ügyben. Lakossági
megkereséseket is kapott a fürdızéssel kapcsolatban. Úgy érzi, ki kell használni ezt
a vagyont. Erejük és képességeik birtokában olyan szolgáltatás-tervezést kell
elindítani, ami teljesíti a szakhatósági eljárási rendet, engedélyezhetı, illı módon
kiszolgálja az ide látogató vendégeket. Ez vonatkozik a strandszolgáltatás és a
vendéglátás vonatkozásában is. Ha ez megvalósul, akkor lehetıség nyílik arra, hogy
május közepétıl szeptember közepéig egy természetes viző strandolás, sportolási,
horgászati tevékenység egymás mellet mőködjön. Rendezett környezetbe tudják
kivinni a rendezvényeket, amelyek új lehetıségeket fognak adni. Az anyagban benne
van az üzleti terv is. Ismertette a megvalósítandó építményeket.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök javaslata volt a szöveg pontosításával kapcsolatosan a 2.
fejezet 1/13 pontjának az utolsó mondatában az „esetleg” szót javasolják kivenni.
Tisztázni javasolja a „súlyos szerzıdésszegés eseteit”. Nem egyértelmő számára,
hogy „a megbízó részérıl súlyos szerzıdésszegésnek minısül a megbízó lejárt
fizetési kötelezettsége a 90 napot meghaladja” szövegrész. Kérdése, hogy milyen
jellegő ez a fizetési kötelezettség? A bizottság a megvalósítás anyagi feltételeivel
foglalkozott leginkább. 2012. május 31-ig ezen a területen a fejlesztés
megvalósítandó mintegy 41 millió forintos összeg lesz, 10 millió forintot az
Önkormányzat már elkülönített és jóváhagyott. További 31 millióit a Kft-nek saját
magának kell biztosítani. Bizottsági ülésen kérdésként felmerült, hogy hogyan látják a
31 millió forint fedezetét. Erre vonatkozóan elhangzottak a megnyugtató válaszok,
mely a bizottságot egyhangú elfogadásra ösztönözte. Javasolja a Képviselı
testületnek, hogy vegyék figyelembe a 31 millió forintos bekerülési költséget. Ez azt
jelenti, mivel önkormányzati tulajdonban van a Kft., hogy ha valami oknál fogva ez a
beruházás nem sikerül, akkor az Önkormányzat költségvetéséhez hozzá kell nyúlni.
A PTB tárgyalta és a Képviselı-testület felé elfogadásra javasolta.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elfogadva elnök úr felvetését a III. szerzıdés hatálya,
megszőnésének esetei 2. pontban rögzített súlyos szerzıdésszegési esetek
felsorolása tekintetében, miután közvetlenül szerzıdési szinten nem rendelt összeget
a feladat ellátási szerzıdésben, megbízói kötelezettség nincs, kéri a szerzıdésbıl
ezt a sort törölni.
Ambrus László a Nádastó szabadidıpark üzleti tervének 11. pontjával kapcsolatban
elmondta, hogy véleménye szerint egy 13 milliós beruházásnál a lízing miatt van-e
mód és lehetıség az idei évet bérleti díjként kezelni, és amennyiben hozza a bevételi
számokat, abban az esetben ez elılegként betudható lenne és akkor nincs 13 milliós
teher a Kft-nek. A beruházást elfogadhatónak tartja, de számára ez a tétel nem
elfogadható.
Kakas Béla polgármester úgy értelmezi, hogy ha egy év alatt ez nem teljesül, akkor
ez egy úgynevezett kármentési lehetıséget lát abban, hogy úgy tárgyaljanak a
lízingbe adó céggel, hogy az elsı évi lízingdíj visszaadható. Ezt a kérdést fel fogja
tenni az ügyvezetı úr a lízingcégnek. Ez egy biztosíték.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez nem egy biztosíték, hanem egy vegyes
konstrukciós szerzıdés.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy azt a biztosítékot látja Képviselı Úr ebben,
hogy ha annyira bedıl, hogy nem érdemes folytatni. Hangsúlyozza, hogy a
menekülési útvonal az, hogy konténer, amit vihetnek tovább, ha úgy alakul el is
tudják adni. A konténer az ı igényeiknek megfelelıen lesz kialakítva, melyet
vagyonvesztéssel tudnák csak esetlegesen visszaadni vagy eladni.
Kónya József
meghatározni.

véleménye,

hogy

a

lízingcég

szándékát

a

kereslet

fogja

Dr. Kovács Beáta jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy ez egy üzleti terv és feladat
ellátási szerzıdés. Ez egy folyamatban lévı dolog az ajánlattevıvel a konkrét
konstrukció a konténerek tekintetében. Ezek még nyitott kérdések,
összegszerőségében nem fogja befolyásolni magát az üzleti tervet.
Fogja
befolyásolni, mert a bérleti díj, ha úgy alakul, akkor nyilván mindig improduktív
kiadás, értelemszerően egy ilyen szerzıdésnél, ami egy vegyes konstrukciós
szerzıdés, tehát egy bérleti szerzıdéssel vegyes lízingszerzıdés. Két különbözı
fogalomról beszélnek. Egy meghatározott idejő bérletrıl és ezt követı
lízingkonstrukcióról. A kettı nem átjárható és egymással együtt nem értelmezhetı.
Javasolta, hogy ezek figyelembe vételével, de az eredeti határozati javaslatot fogadja
el a testület.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazat mellett a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
56/2011. (IV.28.) Kt. határozat
Tárgy:. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és
Üzemeltetési Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark”
létesítményre vonatkozóan
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete jóváhagyja a Sándorfalva Város
Önkormányzata és a Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
között kötendı Feladat ellátási és Üzemeltetési Szerzıdést, valamint az Üzleti
tervet a „Nádastó Szabadidıpark” létesítmény üzemeltetésére vonatkozóan.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1.Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester 12 óra 11 kor technikai szünetet rendelt el.
13 33 perckor az ülés folytatódott.
Sebestyén András alpolgármester az ülésrıl távozott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes. 7 fı jelen
van.

7. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentés
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy nem értette, hogy az ellenıri
beszámolóban mit jelent az, hogy „belsı ellenırzés javasolta, hogy dolgozzák ki az
összes munkafolyamatra kiterjedıen a belsı kontroll pontjait”. A bizottsági ülésen
Jegyzı Asszony és Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
válaszoltak az ez ügyben felvetett kérdésre. Véleményként elhangzott, hogy egy
újabb szabályzat nem biztos, hogy hatékonyabbá fogja tenni a belsı ellenırzés,
illetve a helyi munkafolyamatokba beépített ellenırzésnek a hatékonyságát. A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy minıségbiztosítási rendszernek és
folyamatnak a lényege, hogy adott pontokat épít be a rendszerbe, amelyek a hiba
megelızését szolgálják.
Darázs Sándor úgy érzi, hogy a munkafolyamatba épített vezetıi ellenırzés
mőködik, ı sem értette. Ez újabb létszám beépítését jelentené, megfelelıen ki
vannak építve a vezetıi szintek és szerinte jól is mőködik.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
57/2011. (IV.28.) Kt.
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Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi Belsı ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentés
elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Belsı ellenırzésrıl szóló 2010. évi Összefoglaló jelentést.

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. gazdasági irodavezetı
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Kft. Szeged
5. Irattár

8. Napirendi pont
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Megszüntetı Okirata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök ismertette, hogy a bizottság a felhozott indokok alapján
javasolja a Képviselı-testületnek a határozati javaslat változatlan formájú
elfogadását.
Dr. Kovács Beáta jegyzı technikai módosításként javasolta, hogy a Megszüntetı
Okiratban mindenhol ahol „költségvetési szerv” szerepel „társulás”-ra módosuljon.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
58/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelemi Társulás Megszüntetı Okirata
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Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulást 2011. július 31. napjával jogutód nélkül megszünteti,
és az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Társulás Megszüntetı Okiratát
jóváhagyja.
2. A Képviselıtestület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert arra, hogy a
Megszüntetı Okiratot aláírja.
Határidı: azonnal, ill. 2011. 06. 30.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Társult önkormányzatok
4. MÁK Szegedi igazgatósága
5. Irattár

9. Napirendi pont
A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl
szóló beszámoló és az alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Értelmezési problémát vél
felfedezni. Az önkormányzat alapította a Közalapítványt, Képviselı-testület kifejezte
szándékát az alapítvány megalapításával arról, hogy az iskolás gyermekeket
támogassa. Úgy érzi, mintha az iskola csinált volna egy alapítványt, hogy a
Képviselı-testülettıl pénzt kérjen. Másról van szó. Az Önkormányzat ad pénzt arra,
hogy eljusson a közpénz megfelelı módon az iskolához. Kérte tudomásul venni,
hogy az alapítványt az Önkormányzat hozta létre és mőködteti. A Kuratórium az
Önkormányzat szándékát kontrollálja és valósítja meg. Az Alapítványnak a
kapcsolattartás, a célok felülírása, képviselése céljából javasolja, hogy történjen
sokkal aktívabb együttmőködés. Erre a bizottságok létre vannak hozva, képviselık és
bárki, aki bármilyen gyerekekkel, iskolával kapcsolatos kérdést vet fel, tudjon róla,
hogy van egy Alapítványuk, amely ezt végre tudja hajtani. Ne fordítva keressék és
köszönjék meg az Önkormányzatnak, Képviselı-testületnek, hogy támogatta, hanem
az Iskola köszönje meg, hogy a Kuratóriumon keresztül az Önkormányzat képviselıtestülete támogatja.
Egy közoktatási rendszerbe integrálták az iskolát és az óvodát. Milyen indoklás
alapján hagyják ki az óvodásokat az odafigyelésükbıl? Javasolta, és kérte a
MOESZB elnökét, hogy a szakmai elıkészítésben az alapítvány feladatával
kapcsolatos módosítások kidolgozásában vegyen részt. További javaslata, hogy
vonják be az óvodát és Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért és Óvodás
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Gyermekekért Alapítványra változtassák az Alapítvány megnevezését, és a
feladatokat ezek szerint módosítsák.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen az alapítvánnyal
kapcsolatosan egy olyan dolog fogalmazódott meg, amely a késıbbiek során
részletesebb kifejtést igényelt Ez pedig a 2010. évben a Közalapítvány támogatási
igénynél a társadalmi munka elszámolása. A társadalmi munka klasszikus
értelemben ingyenes tevékenység és ezért nem érti, hogy miért került pénzbe. A
Kuratórium Felügyelı Bizottságának elnöke, Molnár Róbert is jelen volt az ülésen,
kérték, nézzen utána, hogy ez mit takar. Ezek tisztázása után a PTB elfogadásra
javasolta a Képviselı-testület felé a határozati javaslatot.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen is részt vett
Katos Attila alapítvány elnöke is. A PTB ülésen elhangzottakat is tárgyalták a
MOESZB ülésen. Ismertette a bizottsági véleményeket. A bizottság elfogadta a
válaszokat és elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé a határozati javaslatot.
Dr. Kovás Beáta jegyzı törvényességi észrevételként elmondta, hogy az Alapító
Okirat 7. fejezet VIII. pontja alapján a célok megvalósítását pályázatok kiírásával
lehet elımozdítani. Pályázatot az Alapító Okiratban meghatározott célokra bárki
benyújthatja, igényeket a Kuratórium pályázati határidı lejártát követı 30 napon belül
bírálja el, és döntését nyilvánosságra hozza. Ez az Alapító Okirati rendelkezés a
2007. CVXXXI. törvényen alapul. Kérdése, hogy hol és hogyan kerül nyilvánosságra,
mert errıl hivatalosan az Önkormányzatnak tudomása kell, hogy legyen és
Sándorfalva Város honlapján is meg kell jelennie. Tudomása szerint a
nyilvánosságra hozatalról az alapítvány részérıl nem érkezett megkeresés az
Önkormányzat felé. További kérdése, hogy az írásos anyagban 2010-ben a
Közalapítvány által nyújtott támogatás összege 1.109.000,- Ft-ban került
összesítésre. Addig, a közhasznúsági jelentés V. pontjában „a kapott juttatások és a
vagyon felhasználásának részletezése” fejezetben ez az összeg 1.302.000.-Ft.
Azonos tartalommal két különbözı összeg szerepel, mi az eltérésnek az oka. Mi az,
ami kimaradt?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy 68.000,- Ft veszteséggel zárt az
alapítvány, ez mibıl kerül majd finanszírozásra?
Katos Attila köszöntötte a Képviselı-testületet. Az alapítvány a határozatait nem
közölte, nem hozta nyilvánosságra, ezt pótolni fogják. A pénzügyi részét nem tudja, a
nála lévı dokumentumok alapján állította össze a költségeket, átfogja nézni. A
könyvelıvel való egyeztetés során hiány nem mutatkozott. Elızı évihez képest
csökkent a hiány, a hiánykezelését mindig szem elıtt tartják. Természetesen utána
néz és írásban választ fog adni rá.
Kakas Béla polgármester kérése, hogy ezt pontosítsák.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a határozati javaslat 2. pontjára vonatkozó
módosító javaslatát, mely szerint a Képviselı-testület a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolóját azzal a
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feltétellel fogadja el, hogy a Kuratórium elnöke 8 napon belül, írásban adjon
magyarázatot a beszámolóban és a közhasznú jelentésben lévı eltérésekre.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az
elhangzott módosító javaslattal együtt.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozati javaslatot hozta.
59/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy:

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
mőködésérıl szóló beszámolója és 2010. évi közhasznúsági jelentése
Határozat

1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentését
elfogadja.
2. A Képviselı-testület a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
2010. évi mőködésérıl szóló beszámolóját azzal a feltétellel fogadja el, hogy a
Kuratórium elnöke 8 napon belül, írásban adjon magyarázatot a beszámolóban és
a közhasznú jelentésben lévı eltérésekre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katos Attila
Kuratóriumi elnök
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı
4. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány
Katos Attila kuratórium elnöke
5. Irattár

10. Napirendi pont
Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy egy nagyon jól elıkészített
anyagot kaptak. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselıtestület felé a határozati javaslatot.
Kónya József elmondta, hogy ez nem egységes szerkezető, ez csak a módosítás.
Ezt a választ kapta Gajdosné Pataki Zsuzsannától. Az intézményvezetı fogja
egységes szerkezetbe foglalni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy új kihívás van a szabályzatba foglalva,
mert a helyszíneket és a szerteágazó szolgáltatásokat össze kellett hangolni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
60/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ Szervezeti és Mőködési szabályzatának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Kulturális
Központ Szervezeti és Mőködési Szabályzatát az elıterjesztés szerinti tartalommal
jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Gajdosné Pataki Zsuzsanna
igazgató
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı
4. Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
5. Irattár

11.

Napirendi pont

Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes
ingatlanokra vonatkozó megállapodás módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
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használatra

átadott

Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök a bizottsági ülésen feltette az iskola aktiválása körüli
pénzügyi anomáliákat. Azt a választ kapta, hogy folyamatban van, reméli, hogy ez
hamarosan tisztázódik. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
Képviselı-testület felé a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy 3 épület szabadult fel, a Kastély, a
Pártház, és az Építık Iskolája. A Pártházra Egészségügyi Szolgáltatások fejlesztési
terveik vannak. Építık Iskoláját telephely kialakítására a Városüzemeltetési Kft.
térítésmentesen megkapta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
61/2011. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott
ingatlanokra vonatkozó megállapodás módosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulás és Sándorfalva Város Önkormányzata között 2007. június hó
6. napján kelt együttmőködési megállapodás 6./ pontja alapján közöttük létrejött,
az önkormányzat tulajdonát képezı, közoktatási feladatok ellátását szolgáló
térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó, 2007. július hó 4.
napján kelt és 2007. december hó 6. napján módosított megállapodást a jelen
határozat mellékletét képezı módosítással egyezı tartalomban fogadja el.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes használatra
vonatkozó megállapodás módosítására vonatkozó okirat aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Dr. Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetı
4.
Irattár
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Kakas Béla polgármester az ülést 13 óra 15 bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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