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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. május 26án 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. Sümegi
Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
Dr. Márton István ezredes
Dr. Zélity László ezredes
Jaksa István rendır ırnagy
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi
pontjaira, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
62 /2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 26-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
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2./ Beszámoló Sándorfalva Város 2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ 2010. évi közbeszerzési statisztikai összegzés
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és
eredmény kimutatása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Sándorfalva Város és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
mérleg és eredmény kimutatása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Sándorfalva Város Önkormányzata, Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft és az E-Piac Kft. közötti együttmőködési megállapodás térfigyelı
kamerahálózat és felügyeleti állomás kialakítására és üzemeltetésére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi
Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló
beszámolója tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Állásfoglalás a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok
Igazgatósága átszervezésének koncepciójáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügye
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ „Európa a polgárokért” program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak
találkozói intézkedés keretében pályázat benyújtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ A KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítés
megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz
önerı biztosítása

Zárt ülés
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14./ Döntés a díszpolgári és egyéb kitüntetések adományozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap
1. Kakas Béla polgármester
2. Irattár
1. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Ismertette esemény naptárát.
A Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége 2011. március 29-i tisztújító
közgyőlésén a területpolitikai szakterület tanácsnokának választotta meg Arra
tekintettel, hogy a TÖOSZ megfelelıen tudja képviselni az önkormányzatok érdekeit,
az
önkormányzatiság
jövıjét
meghatározó
ügyekben,
véleményezésre,
javaslattételre megküldte a Belügyminisztérium által készített új önkormányzati
törvény koncepcióját. Kiegészítésként elmondta, hogy a közel 5 milliárdos projektnél
50 millió forinttal kevesebb támogatást kapott a szennyvíz projekt, aminek az oka,
hogy az Állami Közútkezelı teljes szélességben kéri az utak helyreállítását a
csatorna kivitelezések kapcsán, ugyanakkor az Európai Unió ebben a pályázatban
csak a sávos helyreállítást támogatja. A kettı közötti különbséget próbálták közelíteni
egymáshoz. Ezt nem támogatják, ezért ennek a forrását meg kell teremteni. A
tárgyalások pozitív irányba haladnak. Annyit sikerült kialkudni, hogy ha nem
tengelybe történik az árok, hanem félpályán útközépen, akkor csak a fél utat kell
helyreállítani, és nem mindkét réteget, hanem a felsı 4 cm-es kopó réteget és az
árok mellett egy 20x20 cm-es áttakarást kérnek. Itt 20-30 millió forintos megtakarítást
tudnak elérni.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy Polgármester Úr a beszámolójában
említette, hogy a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás tovább él és lehet
pályázni 2,5 millió forintra. Kérdése, hogy minden érintett tagra vonatkozik ez az
összeg vagy csak Sándorfalvára?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Magyar Turizmus Zrt. koordinálja ezt a
pályázatot, nagyon kevés támogatás áll rendelkezésükre. 2,8 millió forint a Dél-alföldi
Regionális Környezetvédelmi Társulás rendelkezésére álló teljes összeg és 21 tag
van. Véleménye szerint 5-6 település részesülhet a támogatásból.
Dr. Sümegi Sándor lakossági és saját észrevételként elmondta, hogy a település
üzemeltetési Kft. által gyártott és felhasznált térkı, gyenge és változó minıségő,
felülete morzsalékony, színe egyenetlen. Kérdése, hogy mikor láthatja a Képviselı-
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testület a térkı gyártás üzleti tervét és költségelemzését. Ezt azért tartja fontosnak,
mert a LEADER pályázaton 10 millió forintot célzott meg az Önkormányzat a
termelés érdekében. További kérdése, hogy a folyamatban lévı beruházásoknál
milyen négyzetméter áron történik a térkı elszámolása.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a megfelelı válaszokat a
Városüzemeltetési Kft. ügyvezetıje tudja megadni. Kiegészítésként elmondta, hogy a
térkı gyártási folyamatának voltak kísérleti részei, amelyek minıségi ellenırzésen
átmentek. A gyengébb minıségőek, a tavakhoz kerültek ki. A térkı színével
kapcsolatban elmondta, hogy más színe van a fél évvel ezelıtt gyártottnak és a
mostaninak, de ezek idıvel összeérnek. A tavaknál a most lerakott térkı marad, a
sétánynál nem, hiszen Európai Uniós pénzbıl finanszírozott a projekt. A térkövet
napi, piaci áron fogják elszámolni. Az esetlegesen hibás, rossz minıségő kövek
kicserélhetık. A termelés megfelelı számú emberrel folyamatosan folyik.
Dr. Sümegi Sándor köszöni a választ. A kérdést azért tette fel, mert számít az
írásbeli válaszra az illetékesektıl.
Darázs Sándor kérdése alpolgármester úrhoz, hogy a Vízgazdálkodási Társulat
Sándorfalva közigazgatási területén milyen ároktakarítást vagy árokfelújítást tervez
erre az évre. A szennyvízberuházással kapcsolatban kérdése, hogy a tárgyalások
csak állami utakra vonatkoznak vagy az Önkormányzati utakra is. Az elızı testületi
ülésen már említette az árkok állapotát, kérdése, hogy milyen intézkedés történt ez
ügyben, a Kisbíróban megjelent felhíváson kívül.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy tegnap vett részt a
Vízgazdálkodási Társulat közgyőlésén. Sándorfalvával kapcsolatban elhangzott,
hogy a dóci csatorna kialakítását tervezik, mely érinti Sándorfalva területét is.
Kakas Béla polgármester arra a kérdésre, hogy mely utakat érinti válaszként
elmondta, hogy a pályázati feltétel és a támogatási intenzitás figyelembe vételével az
árok és a 25x25 cm-es sáv helyreállítására vonatkozik. Erre készítették el a
költségvetést, és erre kapták az Uniós támogatást. A közút kezelésében lévı
útszakaszokon van ez a plusz elvárás.
Dr. Kovács Beáta jegyzı az árkok állapotával kapcsolatban elmondta, hogy
folyamatosan mérik fel, küldik ki a felszólítást. Amennyiben ez nem vezet
eredményre úgy élnek a bírságolás lehetıségével.
Kakas Béla polgármester kérdése Darázs Sándorhoz, hogy a nagy belvíz idején
2000-ben, a Temesvári utca déli házsor mögötti területén csatlakozással készült egy
árok, amelyen se fennmaradási, se vízjogi engedélyes terv nincs. A probléma az,
hogy a lakók nem tudják, hogy az nem Önkormányzati tulajdon.
Darázs Sándor elmondta, hogy a 1999-es nagy belvíz idején az egy mentesítı
árokként létesült. Úgy gondolja, hogy mivel ez nem a kertekhez tartozik, hanem a
mellette lévı szántó területéhez, így a tulajdonosoknak is érdeke az ároktakarítás,
hogy adott esetben ez mentesítse a magas talajvízállástól az ingatlanokat.
Véleménye szerint érdemes lenne a tulajdonosokkal tárgyalni. Ha kell szolgalmi jog
bejegyzéssel, vagy adják át díjmentesen az önkormányzat részére azt a területet.
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Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy az árok karbantartás egy évtizedes kérdés és
probléma. Javaslata, hogy szakember, aki ezzel foglalkozik, készíthetne egy rövid
ismertetıt arról, hogy az árkokat milyen módon szabad és kell karban tartani.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
63/2011. (V. 26.) 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
Beszámoló Sándorfalva Város 2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester köszöntötte Dr. Márton István ezredes urat, Dr. Zélity
László ezredes urat és Jaksa István rendır ırnagy urat. Ismertette az elıterjesztést.
Jaksa István rendır ırnagy a Sándorfalvi Rendırırs İrsparancsnoka köszöntötte a
Képviselı-testületet és röviden ismertette a beszámolót.
Kérdés, hozzászólás:
Darázs Sándor idézte, hogy „nıtt az ismertté vált bőncselekmények száma”. Az
ismertté válás nıtt-e nagyobb mértékben vagy a bőncselekmények száma? Hogyan
alakultak az államigazgatás, igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni
bőncselekmények nyomozati eljárásai és ezekrıl lehet-e valamit tudni?
Jaksa István elmondta, hogy az ismertté vált bőncselekmények száma nıtt, ez két
dolognak köszönhetı. Annak hogy 2009-ben az okirattal való visszaélés
bőncselekmények számát és a készpénz helyettesítı eseti fizetési eszközzel való
visszaélések számát külön nem statisztikázták. Ez a 2010-es évben 4
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bőncselekmény. Az okirattal való visszaélést 32-rıl lecsökentették 30 alá. Ez a
növekmény eredményezheti az ismertté vált bőncselekmények számának
növekedését. Az ismertté vált bőncselekmények száma azért nıtt, mert a korábbi
statisztikában nem szerepelt bizonyos bőncselekmény kategóriákban, illetve azért
mert tendencia, hogy több bőncselekményt követtek el. Az államigazgatás,
igazságszolgáltatás, közélet tisztasága elleni bőncselekmények esetében
amennyiben szükséges, megfogja nézni milyen bőncselekményeket takar.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy egy nagyon szépen kidolgozott beszámolót
készítettek. Nem látja benne, hogy a vagyon és személy elleni bőncselekmények
során a felderítési százalék milyen arányú, illetve az országos adatokkal milyen
viszonyban van. Elmondta, hogy megjelent egy új bőncselekményforma, a visszaélés
kábítószerrel. Úgy látja ez nem volt jellemzı a korábbi években, fiatalkorúakról van
szó?
Jaksa István elmondta, hogy eseti fogyasztókról van szó. Egy bőntetı eljárásban
szereplı személyekrıl van szó, 4 fırıl, ennyi ügyben jártak el. A személy elleni
bőncselekmények döntı többségében a társadalmi feszültségek miatt vannak, nıtt a
testi sértések száma. A testi sértések számának döntı többségében a sértett
számára is ismert az elkövetı, ezáltal a rendırségnek is könnyebb dolga van
realizálni ezeket a bőncselekményeket, a vagyon elleni bőncselekményeknél már
nehezebb.
Dr. Sümegi Sándor örömmel olvasta, hogy az ittas vezetıkkel kapcsolatban sikeres
eljárások voltak és egyre több embertıl veszik el a jogosítványt. A rendırség részérıl
ebben lát lehetıséget, hogy még szélesebb körben végezzenek alkohol szondás
ellenırzést.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen a fent elhangzott
kérdések merültek fel, ezekre most választ kaptak. Örül, hogy Dr. Márton István is
jelen van. Örvendetesnek tartották, hogy a kiemelt bőncselekmények elkövetésének
a számszerősége 2007-2010 viszonylatában csökkent. A bizottsági ülésen
elhangzott, hogy az újfajta cselekmények elkövetése tapasztalható Sándorfalva
területén is, ami a korábbi idıszakban nem volt jelen. Jaksa István is említette, hogy
a beszámoló nem tartalmaz megyei vagy országos összehasonlítást. A
szabálysértések 2009. és 2010. év összehasonlításában a kiszabott helyszíni bírság
összege 2009-ben 11.650.- Ft. 2010-ben 8392.- Ft. átlagban. Az elkövetés
minısítése volt alacsonyabb vagy más ok befolyásolta a kiszabott átlagos bírságot?
A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Sándorfalvi Rendırırs, a Városi
Kapitányság és az Önkormányzatok között jó az együttmőködés. A cél közös, a
település közbiztonsága, a lakosok biztonságérzete. A gyorshajtások, biztonságos
közlekedés okán beadtak egy pályázatot a sebességmérı-jelzırendszer
beszerzésére, melyet az Alkotmány krt-on és a Sövényházi úton szerelnek majd fel,
de nagyobb odafigyelést igényel az iskolánál a gyalogos átkelı. Segítséget kér az
iskola másik oldalán lévı gyalogos átkelı kiépítésére. A közös együttmőködés egy
térfigyelı kamera rendszer kiépítésével olyan minıségi változást hoz, amely
megkönnyíti az ırs munkáját. A kamerák látni fogják a Szabadság teret, az
Alkotmány krt azon részét ahol a 30-as sebességkorlátozó táblák ki vannak
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helyezve, a buszpályaudvart, Kastély felıl az Ady Endre utcát és Széchenyi udvar
felöli az irodákat és magát a Széchenyi udvart. Törekednek arra, hogy a gyermekek
és értékeik védelme érdekében ez a rendszer kiépüljön. Köszöni az együttmőködést,
a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban egy 24 órás megfigyelést szorgalmaz.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
64/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város 2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló
beszámoló
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete jóváhagyja Sándorfalva Város 2010. évi
közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Dr. Zélity László r.alezredes Szeged Város Rendırkapitánya
4./ Jaksa István r. ırnagy Sándorfalvi Rendırırs İrsparancsnoka
5./ Irattár
3. Napirendi pont
Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy az elıterjesztés készítıje,
Arany Jánosné, jelen volt a bizottsági ülésen és összefoglalta a jelentést, illetve az
ott elhangzott kérdésekre választ adott. Néhány dolgot szeretne kiemelni. A
tájékoztató 40 oldala bemutatja a település demográfiai, statisztikai adatait, amelybıl
megállapítható, hogy csökken a lakosság létszáma. Pénzügyi, támogatási adatok
kerülnek felsorolásra. Ingyenes tankönyvellátásban és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben a háromnál több gyermeket nevelı családok, tartósan beteg illetve
a sajátos neveléső igényő gyermekek részesülhetnek. Két évvel ezelıtt volt elıször
az óvodáztatási támogatás. A bizottsági ülésen kérdésként, illetve észrevételként
merült fel, hogy Képviselı társuk úgy gondolja, hogy a szociális nyári étkeztetésért
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jogosultak nem mennek el, kimarad az étel. Kérdése, hogy lehet-e ezt valahogy
szigorítani. Arany Jánosné a válaszában elmondta, hogy az idei évtıl pályázni kell a
minisztériumhoz, június 6-án fog eldılni, hogy hány család részesül támogatásban. A
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy megdöbbentınek tartja, hogy a
gyermek intézményekbe járó gyermekek száma 873 fı és ebbıl hátrányos helyzető
gyermek 292 fı. Ugyanilyen negatív mutató a veszélyeztetett gyermekek száma,
amely 40 fı és intézményen belüli megoszlása 38%. Felmerül a kérdés, hogy akik ott
dolgoznak, azoknak ez a kategória annyi plusz feladatot ró, amelyet megterhelı lehet
betartani és betartatni. 14 családból veszélyeztetett gyerekek száma több, mint 2
gyerek/család. Sajnálatos dolognak tartja ezeket az adatokat.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a mostani pedagógiai és közoktatási
rendszernek a legnagyobb kihívása az inkluzív befogadó integrált nevelés kérdése.
Ilyen százalékos arányokat nézve a hátrányos helyzető és a halmozottan hátrányos
helyzető gyermekek százalékos aránya óriási, ez két fajta statisztikai elembıl áll.
Komplex módon kell elemezni ezeknek a gyermekeknek a helyzetét a bölcsıdétıl az
iskoláig. Nem engedhetı meg, hogy ne személyre szabottan foglalkozzanak ezekkel
a gyerekekkel, a pedagógusok szerepvállalása itt érhetı tetten. Az Önkormányzat
biztosítja azt a hátteret, amely az iskola kötelezı feladat ellátásán belül az inkluzív
nevelésnek a rendszeréhez szükséges. A jövıre vonatkozóan már látják azokat a
változtatásokat, mely szerint plusz egy nevelı, gyógypedagógus létszámmal
erısíteni kell a hátteret.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy feladatellátásában részt vevı intézmények
akkor tudnak jól dolgozni és együttmőködni, ha azok az emberek, akik ebben részt
vesznek jól dolgoznak és jól együttmőködnek. Úgy gondolja, hogy a vezetı társai és
kollegái sokszor erejükön felül, nagy elhivatottsággal vesznek részt a munkájukban.
Megköszönte munkájukat.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
65/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2010. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
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2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szeged –
ügyintézı által
4. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıje
5. Irattár.
4. Napirendi pont
2010. évi közbeszerzési statisztikai összegezés elfogadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az elıterjesztés egy kötelezı a
közbeszerzési törvény által alkalmazandó formát ír elı. A közbeszerzésrıl szóló
adatlapot kell kitölteni minden évben és a közbeszerzési értesítıben hirdetményként
megjeleníteni. Összegzésként elmondta, hogy öt közbeszerzési eljárásról van szó,
amelybıl kettı úgy nevezett egyszerő közbeszerzési eljárás volt, a kéményseprıi
szolgáltatás teljesítésére illetve a folyékony hulladékszállításra vonatkozó
közbeszerzési eljárást tartalmazza. Három rendes közbeszerzési eljárást folytattak le
2010 évben. Két építési beruházást takar a Bölcsıde és az Idısek Napközi Otthona
építési beruházására lefolytatott közbeszerzési eljárás, és egy szolgáltatás
megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás, ami nem más, mint ennek a két
beruházásnak a projektmenedzsment szolgáltatására vonatkozó közbeszerzési
eljárás. Tekintettel arra, hogy az adatlapban nem nevesítve kerülnek bele az adatok,
ezért tájékoztatta a Képviselı-testületet errıl.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
66/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: 2010. évi közbeszerzési statisztikai összegezés elfogadása
Határozat
1.

A Képviselı-testület a közbeszerzésekrıl szóló 2003. évi CXXIX. tv. 16. § (1)
bekezdése alapján a közbeszerzésekkel kapcsolatos 2010. évi statisztikai
összegezést, a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.
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2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az éves statisztikai
összegezésnek a Közbeszerzések Tanácsához való megküldésérıl
gondoskodjon.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin gazdálkodási fımunkatárs
4.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5.) Kácsor Péter Sándorfalva Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
6.) Közbeszerzések Tanácsa Budapest
7.) Irattár
5. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és
eredmény kimutatása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen jelen volt Tímár
Zoltán, a Sándorfalva Városüzemeltetı Kft ügyvezetıje, aki az ott felmerült
kérdésekre választ adott, ezek a bizottsági jegyzıkönyvben rögzítésre kerültek. A Kft.
tevékenységére rányomta a bélyeget az, hogy a közhasznú tevékenységen belül
nem volt olyan kvalifikált munkaerı, amelyet olyan tevékenységi körben lehetet volna
foglalkoztatni, amely a Kft-nek az elmúlt évben elért eredményét nagyobb
nagyságrendben tudta volna megvalósítani. Megállapítható, hogy a Kft.
jövedelmezési mutatója a 2009-es évhez képest jelentısen romlott, jelenleg nem
került abba a helyzetbe, hogy nullszaldós legyen. Magas a Kft év végi kintlévısége,
amely döntı többségében a vízdíjakból tevıdik össze. A fél éves beszámolónál több
mint 8 millió forintos nyereség lett kimutatva, ami a nem idıarányosan feladott
költségek hiánya. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Dr. Sümegi Sándor kérdése Tímár Zoltán ügyvezetı úrhoz. A beszámoló a Kastély
kertben, illetve a Sándorfalva közterületen múlt idıben beszél parkosításról, tehát
már 2010-ben befejezett parkosításokról számol be. A Kastély kerttel kapcsolatban
elmondta, hogy saját tapasztalata szerint ott még nincs befejezve a parkosítás,
járhatatlanok a sétányok. Kérdése, hogy azok a parkosítási munkálatok, amire a Kft.
kapott felkérést illetve a pályázatokban szerepelt, mint kivitelezı, ezek a munkálatok
ténylegesen mikorra fognak elkészülni. Kérdése kifejezetten a Kastély kertben a
sétányokra vonatkozik.
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Tímár Zoltán válaszában elmondta, hogy a Kastély kertben lévı sétány, illetve
parkosítás tekintetében a terveknek megfelelıen hajtották végre a kivitelezési
munkát. Képviselı úrnak meg tudja mutatni a tételes listát, ki lehet menni a
helyszínre, le lehet ellenırizni, ık mindent a terveknek, jogszabályoknak megfelelıen
készítettek el.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a Kft. nem érintett abban, hogy egy
használhatatlan sétány készült el, akkor ennek a sétánynak a használhatóvá tétele
kinek a költsége?
Tímár Zoltán válaszában elmondta, hogy ha ezt ki kell javítani, akkor meg fogják
csinálni. İk a paraméterek alapján készítették el a sétányt.
Dr. Sümegi Sándor megismételte a kérdést. Az, hogy a sétányt nem lehet használni
kinek a felelıssége, költsége és mikor fog elkészülni. Valahol technológiai hiba
történt, mert zárt cipıben sem lehet rajta végig menni, mert elsüllyed benne. Úgy
gondolja, hogy egy probléma az Önkormányzatra esett vissza. Kinek a felelıssége
és ki fogja a költségeket viselni?
Kakas Béla polgármester elmondta, ha szükséges, akkor ki kell javítani. A
költségvetés és a felelıs megállapítása fontos dolog. Feltehetıen egy tervezési
hibáról lehet szó. A probléma kezelése pénzbe fog kerülni, nem lehet elrendelni,
hogy szedjék ki.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy erre milyen határidı van? A Kastély kert azért
épült, hogy egy pihenı, sétáló kert legyen, így viszont használhatatlan. Mivel lezárt
projektrıl van szó, valakinek felelısséget kell vállalni ezért.
Szaniszló József a Felügyelı Bizottság elnöke elmondta, hogy bizottság
megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit
Kft. 5 éve ellátja azokat a kötelezı feladatokat, amelyeket folyamatosan megkap az
Önkormányzattól. Jövıbeni feladatként megkapja, hogy a mostani eredményéhez
képest többet kell kihoznia. Az Önkormányzatok feladatellátásra fognak pénzt kapni.
Elvárás az Önkormányzatoktól, hogy a közfoglalkoztatási programot alapul véve
gondolkodjanak. Elképzelhetı, hogy tangazdaságokat kellene létrehozni, a gyártási
folyamatokat kellene erısíteni, vállalkozó módjára gondolkodni. Bevételt kell
elıállítani, embereket kell foglalkoztatni. Úgy lehet szolgáltatni, ha értéket
teremtenek. Erre törekszenek például a kultúra területén kapott lehetıségekkel.
Például a Sándorfalvi Kulturális Központ a vendéglátó tevékenység gyakorlásával. A
két Kft. egyesítve, a második fél évtıl egy nagyon fontos szempont rendszer szerint
kell, hogy gondolkodjon. Ez az értékteremtés.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
67/2011. (V. 26.) Kt.
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Tárgy: A Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
beszámolója

2010. évi

Határozat
Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Sándorfalva
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót jóváhagyólag elfogadja
az elıterjesztés mellékelte szerinti tartalommal.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gazdálkodási Osztály
4. Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató Sándorfalva Városüzemeltetési és
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Csányi Sándor mőszaki-beruházási osztályvezetı
6. Irattár.
6. Napirendi pont
A Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és eredmény kimutatása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a 2009-es eredményét a Kft. nem tudja
megismételni mégpedig azért, mert 2010-ben olyan feladatelmaradások következtek
be, amelyekre alapozta az eredményességét. A Kft. ügyvezetıje jelen volt az ülésen
és az ott felmerült kérdésekre választ adott. A bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
Szaniszló József a Felügyelı Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester kiegészítésként elmondta, hogy tavaly leterhelték a Kft.
eredményét a PR és marketing tevékenységekkel.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
68/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó
Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és eredmény kimutatása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztéssel egyezı
tartalommal jóváhagyólag elfogadja Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı,
Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg- és eredménybeszámolóját, közhasznúsági jelentését.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kácsor Péter ügyvezetı

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. Kácsor Péter ügyvezetı
4. Irattár.
7. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzata, Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft és az E-Piac Kft. közötti együttmőködési megállapodás térfigyelı
kamerahálózat és felügyeleti állomás kialakítására és üzemeltetésére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült, hogy a
buszpályaudvar környékén is szükséges lenne térfigyelı kamera kihelyezésére.
Jegyzı Asszony a bizottsági ülésen elmondta, hogy ez esetben a Tisza Volán Zrt-vel
kell tárgyalásokat folytatni. Kérdésként merült fel, hogy hol lesz az állandó
megfigyelés helye, amelyre most választ kaptak, hogy a rendırségen. A bizottság
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy Polgármester Úr 6 kameráról beszélt, az
anyagban 8 pont van berajzolva.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy mely kamerák mit látnak. 6 kameráról van
szó. Ezek az EESZI, Vas és Mőszaki bolt, Trafik sarkán helyezkednek el, valamint a
SZIKK udvarban, a Kis krt.-i játszótéren és a buszpályaudvaron.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a számok nem a kamerák számát jelentik,
hanem az általuk belátott területet számozták be.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy évek óta szerettek volna eljutni idáig,
folyamatosan kaptak ajánlatokat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, ahogy az anyag is tartalmazza,
a rendırkapitányság együttmőködése is szükséges.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
69/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata, Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft és az E-Piac Kft. közötti együttmőködési megállapodás térfigyelı
kamerahálózat és felügyeleti állomás kialakítására és üzemeltetésére

1.

2.

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete a település vagyon és
közbiztonsága védelme érdekében térfigyelı kamerahálózat és felügyeleti
állomás kialakításával és üzemeltetésével egyetért.
A Képviselı-testület a Sándorfalva Város Önkormányzata, a Sándorfalva
Városüzemeltetı Nonprofit Kft., valamint az E-Piac Kft. közötti együttmőködési
megállapodást a jelen határozat mellékletét képezı együttmőködési
megállapodás-tervezettel egyezı tartalommal fogadja el.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán ügyvezetı
4. E-Piac Kft. képviseletében Fraknóy Zsolt ügyvezetı
8. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolója
tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
70/2011. (V.26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi
Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló
beszámolója tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete megállapítja, hogy a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány kuratóriumának elnöke a Képviselı-testület
59/2011. (IV. 28.) Kt. számú határozatában foglaltaknak eleget tett, azt
teljesítette.
2. Sándorfalva Város Képviselı-testülete az 1. pontban rögzített megállapításra
tekintettel a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
mőködésérıl szóló beszámolóját és közhasznúsági jelentését az elıterjesztéssel
egyezı tartalomban elfogadja.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Katos Attila kuratóriumi elnök
4./ Irattár
Kakas Béla polgármester 11 óra 55 perckor technikai szünetet rendelt el.
12 óra 17 perckor az ülés folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.
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9. Napirendi pont
Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Ambrus László 12 óra 22 perckor megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 9 fı
képviselı jelen van.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen Csányi Sándor
mőszaki irodavezetı elmondta a közel 6 millió forint felhasználására vonatkozó
terveket. A bizottság is fontosnak tartotta, hogy a 20 millió forint teljes mértékben az
iskolára legyen fordítva. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ebbe az összegbe nem fér bele az a
járdaszigetes átkelı, amelyrıl már beszélt a mai ülésen.
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a PTB ülésén Csányi
Sándornak tette fel azt a kérdést, hogy a közel 6 millió forint mire lenne fordítva. Ott
nem hangzott el, hogy ez a pályázat lezárásához szükséges, így ha errıl nem
tájékoztatta a bizottsági tagokat, akkor az azért volt, mert nem volt tudomása róla. A
határozati javaslatuk úgy szól, hogy a beruházással egyetértenek, viszont az összeg
felhasználását úgy szeretné bizottságuk, hogy egy elızetes eszközigény felmérés
után a fennmaradó összeget csoportosítsa át az iskola közlekedés infrastruktúra
fejlesztésére. A MOESZB egyetért azzal, hogy az eszközbeszerzésre az elmúlt
idıszakban megszavazott 20 millió forintból a maradványt a beruházásra fordítsák.
Az elköltendı összeg elıször az eszközigény felmérést és az igazgatónıvel történı
egyeztetésel történne és a fennmaradó összegbıl valósítsák meg az akadálymentes
parkolókat és a szükséges dolgokat.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy hozzávetıleg látják mi az iskola igénye, a
mőködéshez szükséges és fontos eszköz. Azt is lehet tudni, hogy az amortizációs
rendszer arra van, hogy pótoljon, nem elveszett dolog az, hogy ezek az
eszközigények megvalósuljanak.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a bizottsági jegyzıkönyvbıl kiderül, hogy
hozzászólt a témához. Teljes mértékben egyetért azzal a felvezetéssel, amit
Polgármester Úr elmondott, hogy azokat a beruházásokat meg kell csinálni, amelyek
veszélyeztetik az épület átadását és a szabályszerő mőködését. Ebben nincs vita,
erre nem kell külön felhívni a Képviselı-testület figyelmét. Tudomásul veszik, hogy az
átcsoportosítás elıtt már elkezdıdött ez a munka. Valószínő más forrásból, mert a

19

testület még nem döntött arról, hogy ezt a pénzt erre fel lehet használni. Úgy
gondolja, hogy addig beszélhetnek arról, hogy az iskolában mi van, mi nincs és ezt a
pénzt mire lehetett volna felhasználni amíg errıl nem készül egy felmérés. Ezeket az
igényeket benyújtotta volna az iskola korábban, ha tisztában lett volna azzal, hogy a
20 millió forintból mennyi áll rendelkezésre. Erre a pénzre lett volna elképzelés, ami
az oktatás színvonalát és a minıségi oktatást szolgálta volna. Az iskola így
mőködtethetı, mert elsı körben csak azokat kérte, ami az engedélyes mőködéshez
szükséges. Vannak még hiányosságok. Úgy gondolja, hogy az iskola beruházáshoz
kapcsolódó, az Önkormányzat által kötelezıen elvégzendı infrastrukturális
beruházásokat, ezt a pénzt benne kellene hagyni ebben a rendszerben. A közvetlen
használati tárgyak fejlesztésében és az ingatlan-beruházást, a közterületen
elvégzendı beruházást pedig másik forrásból kell megvalósítani. Feltehetıen a
következı évben is lesz olyan összeg, ami fordítható az iskola fejlesztésére. Egyetért
azzal, hogy prioritások, sorrendek vannak, és azzal, hogy ebbıl a pénzbıl valósítsák
ezt meg. Tegyen hitet az Önkormányzat amellett és ezt jegyzıkönyvbe rögzítse,
hogy ami elkészül felmérés, hogy mire van szüksége az iskolának a mindennapos,
megfelelı mőködéshez, ezt viszonylag rövid határidıvel bocsássa az iskola
rendelkezésére vagy egyeztessen a Kistérséggel, hogy mit tud vállalni, mert 10 hét a
szünet. Vannak olyan dolgok, amelyeket tovább vinni szeptemberre és
szeptemberben gondolkodni azon, hogy miért nem csinálták meg nyáron, ez nem
szerencsés. Feladatok, melyek fel vannak sorolva, például az udvar kialakítása
halaszhatatlan. Jelenleg 10 millió forintos az a kár, melyet a gyerekek, illetve a
székek lába a melegburkolaton okozott. A prioritásokkal egyetért. Tegyék meg a
szükséges lépéseket, de az épület belsejében lévı, részben karbantartásnak
minısülı munkákat végezze el idén az Önkormányzat, és ezzel megelızhetnek egy
következı évben bekövetkezı káreseményt.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az udvar burkolattal történı ellátása
nyilvánvalóan felül írja például a 17 parafa tábla beszerzését. Nem ellenérdekelt az
Önkormányzat a fenntartóval, nem zárkóznak el semmitıl, de a pályázathoz
szükséges követelmények az elsıdlegesek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı pontosítás végett elmondta, hogy rendelkezésre áll az az
eszközlista, ami nem a Polgármesteri Hivatal mőszaki irodája által megfogalmazott
kívánságlista, hanem egy egyeztetés eredménye, amit a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıje és Balogh Orsolya igazgató-helyettes asszony egyeztettek. Az a
megfogalmazott kérés, hogy derüljön ki, mi az eszközigénye az iskolának, ez már
régen rendelkezésre áll. Ha igazgató asszony nem Kónya József képviselı úron
keresztül tesz fel kérdést, akkor rövid úton kapott volna választ. Eszközlista van, az
igények megfogalmazódtak. A prioritásokat veszik figyelembe és valóban figyelembe
veszik azt, hogy meglehetısen nagy összeghez való támogatáshoz való hozzájutás
feltétele az, amit az Irányító Hatóság még pluszként elıír, akkor az megvalósítandó
feladat. Rendelkezésre áll az a keretösszeg, ami jelen pillanatban is az iskola
fejlesztésére van csoportosítva. Az itt megfogalmazott eszközigényekkel nem biztos,
hogy célszerő a költségvetésben így ilyen tételben fenntartani. Ezek olyan dologi
kiadások, amelyek folyamatosan megvalósítva, máshogyan is, nem feltétlenül az
iskola fejlesztésére szántan elkülönítve megvalósítható.
Kakas Béla polgármester kérdése a gazdálkodási irodavezetıhöz, hogy egy
bizonyos keretösszegrıl beszélnek, amit át szeretnének csoportosítani
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infrastrukturális beruházásra. Mennyiben kellene olyan rovatba tenni, hogy azt
mondhassa ki, hogy a kötelezı feladatot az infrastruktúra kiépítése vonatkozásában
lássák el és a maradék maradjon eszközön. Akkor ezt egy módosító indítvánnyal
megoldanák.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy ha a Képviselı-testület tagjai
megnézték a Pénzügyi bizottság jegyzıkönyvét, akkor a 13. napirendi pontnál le van
írva, amit most kérdezett Polgármester Úr. Dr. Sümegi Sándor által megfogalmazott
„ezen felül újabb összeg kellene” errıl nem lehet szó, mégpedig azért, mert a 2011.
évi költségvetésükbe 6 millió forint a fejlesztési tartalék összeg, amely le van terhelve
5,4 millió forinttal. A felsorolt összegek különbözı jogcímeken szerepelnek. Addig
amíg ezeken a jogcímeken szerepelnek, addig a Képviselı-testület nem dönthet úgy,
hogy ebbıl például járdát épít. Megítélése szerint jelenleg nincs módja és lehetısége
a Képviselı-testületnek, hogy az 5,9 millió forint felett készítsenek el valamit. Jónak
tartja, hogy mőszaki költségbecslést készítsenek, hogy mit kell elkészíteni. A
jogcímet meg kell határozni és arra átcsoportosítani a pénzt. A bizottsági
jegyzıkönyv foglalkozott a rongálás fogalmával, de a bizottsági tag rosszul
fogalmazott, mert nem rongálásról van szó, hanem a kivitelezés során mőszaki okok
miatt jelentkezı hibákról és hiányosságokról. Ezek garanciális dolgok, amit az
átadáskor a beruházónak, az SZKTT-nek, az önkormányzatnak és a kivitelezınek a
kompetenciája, hogy megállapodjanak az összegben.
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı elmondta, hogy marad az
egész a beruházási oldalon, csak a költségvetésben szerepel másik soron, csak a
könyvelésen kell átvezetni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a módosító határozati javaslatot, mely szerint
Sándorfalva Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pallavicini Sándor Iskola új
szárnyának berendezésére elkülönített keretösszegbıl fennmaradt összeget az
iskola ingatlanán és az azt övezı önkormányzati tulajdonú közterületein az iskolához
kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztésére csoportosítja át azzal, hogy a
beruházás megvalósítása után fennmaradó összeg az iskola eszközbeszerzésére
kerüljön felhasználásra.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
Dr. Sümegi Sándor szót kér.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy már lezárta a vitát és a módosított
javaslatot ismertette és bocsátotta szavazásra.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy folyamatosan jelentkezett.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy miért nem figyelmeztették. Határozati
javaslat felolvasása már megtörtént. Lezárta a vitát. Elnézést kért, de nem vette
észre.
A Képviselı-testület 7 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
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71/2011. (V. 26.) Kt.

Tárgy: Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pallavicini Sándor
Iskola új szárnyának berendezésére elkülönített keretösszegbıl fennmaradt
összeget az iskola ingatlanán és az azt övezı önkormányzati tulajdonú
közterületein az iskolához kapcsolódó közlekedési infrastruktúra fejlesztésére
csoportosítja át azzal, hogy a beruházás megvalósítása után fennmaradó
összeg az iskola eszközbeszerzésére kerüljön felhasználásra.

2.

Sándorfalva Város Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy az 1.) pont
szerinti összeget Sándorfalva Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésén
vezesse át.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Csányi Sándor irodavezetı

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Ratkai Imre SZKTT munkacsoportjának vezetıje
4. Nógrádi Erika a Pallavicini Sándor Iskola igazgatója
5. Pénzügyi és gazdálkodási osztály
6. Csányi Sándor mőszaki beruházási osztályvezetı
7. Irattár
10. Napirendi pont
Állásfoglalás a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok
Igazgatósága átszervezésének koncepciójáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kónya József a PTB elnökének kérdése, hogy egy változatlan megyei anyaghoz a
Képviselı-testületnek milyen köze van, illetve Sándorfalváról van-e olyan gyermek,
aki a TEGYESZ-be van vagy lesz elhelyezve.
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Dr. Török Éva aljegyzı válaszában elmondta, hogy az Ötv. 10§ (1) k. pontja elıírja,
hogy átszervezés esetén ki kell kérni az érintett települések önkormányzat Képviselıtestületének véleményét. Van Sándorfalváról, illetve Dócról ilyen gyermek, aki ott van
elhelyezve.
Dr. Sümegi Sándor 12 óra 53-kor jelezte, hogy a Képviselı-testület munkájában a
továbbiakban nem kíván részt venni, átült a nézık számára fenntartott helyre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület 8 fıvel
határozatképes. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
72/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Állásfoglalás a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és Gyermekotthonok
Igazgatósága átszervezésének koncepciójáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Csongrád Megyei
Önkormányzat koncepcióját a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat és
Gyermekotthonok Igazgatósága átszervezésére vonatkozóan – az 1990. évi LXV. tv.
10. § (1) bekezdés k) pontja alapján – megtárgyalta és az abban foglaltakat
tudomásul vette.

Határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Csongrád Megyei Önkormányzat Közgyőlése
4.
Irattár
11. Napirendi pont
Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügye
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy az ingatlan legelıként van besorolva
így a használatba adása ezáltal leszőkül. A bizottság elfogadásra javasolta a
határozati javaslatot.
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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.
73/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügye

Határozat

1) Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Lakatos Istvánné által Szatymaz,
külterület 0349/8. hrsz. ingatlanra vonatkozó térítésmentes felajánlását elfogadja.
2) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör.
rendeletben foglaltak szerint a szükséges vagyonszerzési eljárást folytassa le, és
annak eredményeképpen az ingatlan ajándékozási szerzıdést kösse meg a
felajánlóval.

Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1) Lakatos Istvánné kérelmezı
2.) Kakas Béla polgármester
3.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdasági irodavezetı
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) Irattár.
12. Napirendi pont
„Európa a polgárokért” program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak találkozói
intézkedés keretében pályázat benyújtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy elıfinanszírozott pályázat, ezért módja
és lehetısége lesz a Képviselı-testületnek arra, hogy az átcsoportosított összegbıl
ezt elıfinanszírozza. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az eredeti kiadott anyaghoz képest egy
fogalmat pontosít. Nem a Tartalék, hanem a Pályázati alap terhére. Szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
74/2011. (V. 26. ) Kt.

Tárgy: „Európa a polgárokért” program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak
találkozói intézkedés keretében pályázat benyújtása

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete „Európa a polgárokért”
program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak találkozói intézkedés
keretében benyújtandó pályázat alapján kötelezettséget vállal arra, hogy az
elnyert támogatás elıfinanszírozásának tervezett költségigényét, bruttó 1 960
000,- Ft-ot elkülöníti a Pályázati Alap terhére.
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.
13. Napirendi pont
A KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerı
biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy ez egy különleges
pályázat, mert pályázó Sándorfalva Város Önkormányzata lehet, azonban már a
pályázatban nevesíteni kell azt a kivitelezıt, aki a pályázat elnyerése esetén ezt a
beruházást ténylegesen meg fogja valósítani. Ahhoz, hogy a pályázat beadható
legyen, egy úgynevezett feltételes közbeszerzési eljárást kell elindítani. Az
összeghatárra való tekintettel egy hirdetmény kibocsátása nélküli, egyszerő
közbeszerzési eljárást jelent. Ki kell derülni a pályázat beadásáig a kivitelezı
személyének. A kivitelezıt meg kell jelölni a pályázatban. A közbeszerzési eljárásban
kiválasztott kivitelezı mondja ki az elızetes felmérésben, hogy ténylegesen hány
négyzetméternyi tetıfelületre és hol javasolja megvalósítani a beruházást. Ennek
okán a határozati javaslatban szereplı összeg valóban az a maximum összeg, amire
egy pályázó pályázhat, illetve ez a maximálisan elnyerhetı összeg. A pályázat
Irányító Hatóság által történı finanszírozása a kivitelezés tekintetében szállítói, tehát
az Önkormányzatot közvetlenül a vállalt saját erı és az ÁFA finanszírozása terheli.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester pontosítás végett elmondta, hogy 85% támogatási
intenzitású a pályázat és 15% az önerı.
Darázs Sándor elmondta, hogy a felsorolásban öregek napközi otthona van, ez nem
lehet elírás? Inkább a könyvtár lehetett volna helyette?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez idén épült. A napelemes konstrukció
keresi azokat a tetıfelületeket, ahol érdemes elhelyezni annak érdekében, hogy saját
maga termelje meg az áramot.
Darázs Sándor elmondta, hogy nem tudja milyen költségbecslés készült, javasolja,
hogy kerüljön bele a Könyvtár épülete, illetve a Tőzoltó szertár is.
Kakas Béla polgármester köszöni a kiegészítést, meg fogják tenni. A mérnök úr
véleménye szerint 3-4 épület már lefedi ezt az 50 kW teljesítményő felületet, akkor
viszont azt kell figyelembe venni, hogy melyik épületnek van olyan nagyságrendő
energia igénye, amivel tud kompenzálni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
75/2011. (V. 26.) Kt.
Tárgy: A KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó
pályázathoz önerı biztosítása

Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a KEOP-2011-4.2.0-A
Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra benyújtandó pályázat alapján
kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatás feletti költségigényt,
legfeljebb 10.000.000,- Ft-ot a 2011. évi költségvetésben a Pályázati Alap
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.
A Képviselı-testület nyílt ülését 13 óra 10 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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