Jegyzıkönyv
Készült 2011. április 26-án a Széchenyi Ház Tárgyalótermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. április 26-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László, a bizottság tagja
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Sebestyén András, alpolgámester
Molnár Szabolcsné, képviselı
Kácsor Péter, a Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
Tímár Zoltán, a Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatója
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Fischerné Nagy Katalin, mb. gazdasági irodavezetı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József , a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság megjelent tagjait és megállapította,
hogy a bizottság 4 tagja megjelent, a bizottság határozatképes.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent képviselıt.
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdasági irodavezetı, majd Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag
megérkezett az ülésre.
A Bizottság elnöke ismertette a napirendi pontokat és szavazásra bocsátotta azt.
A Bizottság tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet.
54/2011 (IV. 26.)
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Módosító javaslat a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Mőködési
Szabályzatára
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
3. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtása
4. Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás)
megtárgyalása
5. Sándorfalva Város Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini Tervnek a
felülvizsgálata

6. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és
Üzemeltetési Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark”
létesítményre vonatkozóan
7. Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentés
8. Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetı okirata
9. A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl
szóló beszámoló és az alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
10. Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra
vonatkozó megállapodás módosítása
11. A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme

1. napirendi pontban
Módosító javaslat a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Mőködési
Szabályzatára
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette a Mőködési Szabályzatra vonatkozó
módosításokat, miszerint az elsı fejezetbe belekerül a Kt. SZMSZ 57.,59., és 61.
paragrafusa az általános szabályokról, a döntéshozatalról és a tanácskozás rendjérıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı és Sebestyén András alpolgármester megérkezett az ülésre. A
Bizottság elnöke köszöntötte a Hivatal tisztségviselıit.
Mivel kérdés, megjegyzés nem volt a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
55/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Módosító javaslat a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Mőködési
Szabályzatára

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadja a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság Mőködési
Szabályzatára vonatkozó módosító javaslatot.

2. napirendi pontban
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
A Bizottság elnöke röviden ismertette az elıterjesztést és szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
56/2011. (IV. 26.)
Tárgy: 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
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Képviselı-testület és
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.)
önkormányzati rendelet módosítására - önként vállalt feladatok: Nádastó
Szabadidıpark élıvizes fürdıhely üzemeltetése - vonatkozó rendelet-tervezetet.

3. napirendi pontban
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtása
Kónya József röviden ismertette az elıterjesztést és megkérdezte, hogy kérdés ill.
megjegyzés van-e a témával kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy az elıterjesztésben elızetesen szereplı 150 551
eFt önkormányzati hozzájárulást 161 734 eFt-ra javították ki, mi ennek az oka.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy az SZKTT (Szegedi Kistérség Többcélú
Társulás) részére volt kölcsönadott pénzeszköz, melyet nem fizettek vissza, viszont
levonásra került a hozzájárulás kiutalásakor és így még 8 466 eFt visszajár az
önkormányzat számára.
Dr. Kovács Beáta hozzátette, hogy az Önkormányzat és az SZKTT között folyamatos
az elszámolás, ennek eredménye az is, hogy 8 466 eFt még visszajár.
Kónya József összegezte, hogy az Önkormányzat által átadott 11 183 eFt-ból levonásra
kerül a 2 696 eFt túlfinanszírozás és így alakul ki a 8 466 eFt visszafizetés az
Önkormányzat részére.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
57/2011. (IV. 26.)
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2010. évi
költségvetésének végrehajtása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Szegedi Kistérség
Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2010. évi költségvetésének
végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot.

4. napirendi pontban
Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás)
megtárgyalása
Kónya József, a Bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, vélemény, észrevétel vane a zárszámadással kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta tájékoztatott, hogy a zárszámadással kapcsolatos könyvvizsgálói
jelentés is elkészült.
Kónya József tájékoztatást kért a helyi adóknál kimutatott, az elévülés és behajthatatlan
követelés miatti törlésekrıl, mely 3 513 eFt-ott tett ki és az egyre növekvı
követelésállományra vonatkozóan is információt kért. Tekintettel arra, hogy a helyi adók
terén több, mint 15 000 eFt az az összeg, amely nem került befizetésre az
Önkormányzathoz, szükséges az okok részletesebb indoklása. Így a helyi iparőzési adó
és az Önkormányzat tulajdonában lévı, és bérbe adott, nem lakás céljára szolgáló
ingatlanok bérleti díj elmaradása.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy az adócsoport által alkalmazott szoftver
mostmár tételesen, személyenként és összegszerően adja a behajthatatlan követeléseket,
így azonosítani lehet és törölni lehet a bahajthatatlanná vált követeléseinket.
Dr. Kovács Beáta hozzátette, hogy a vállalkozásokon nagyon nehéz behajtani a
követeléseket, különösen, a megszőnı vállalkozások esetében, hiszen a felszámolás
esetén is sorban állás van, elsı helyen pedig a munkavállalók tartozásait egyenlítik ki.
Már hosszú ideje halmozódnak a behajthatatlan helyi adó követeléseink, ezek 1%-a 5
éven túli adótartozás az Önkormányzat felé, ezeket most tudjuk törölni. A további
követeléseinkre vonatkozó információ, hogy a belvizes kölcsönök a hét évvel ezelıtti
belvízhelyzet következményeként a rászoruló lakosság kamatmentes kölcsönben
részesülhetett, a hátralékosok esetében lehetıség volt ezeket a szerzıdéseket újra
ütemezni, hiszen az Önkormányzat szociális helyzetükre tekintettel nem kívánja
Bíróságon rendezni az ügyet. A bérleti díjakkal kapcsolatosan a fizetési hajlandóság
nem áll a helyzet magaslatán, több vállalkozás magatartása nem nevezhetı
jogkövetınek.
Molnár Szabolcsné felvetette, hogy mi lehetne a megoldás.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a szerzıdésekben szabályozva vannak a kérdések,
egy részrıl lakossági szolgáltatásként tekinthetünk pl. a Kerek-Perecre, ezzel a
helyzettel visszaél, de többszöri felszólításra már fizetni szokott. Ugyanakkor a
vállalkozásoknak megvan a lehetısége arra is, hogy felmondja a szerzıdést, amikor
észleli, hogy forgalma már nem nyújt fedezetet a felmerülı költségekre.
Kónya József javasolta, hogy az itt elhangzott tájékoztatást és kiegészítést a
követelésekkel és törlésekkel kapcsolatban a Képviselı-testületnek is szükséges
megadni.
Dr. Kovács Beáta még hozzátette, hogy a munka folyamatban van, idén az
adóellenırzés is elindul, a kintlévıségek állománya már csökkent a korábbiakhoz
képest.

A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
58/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelete végrehajtásának
(zárszámadás) megtárgyalása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé az Önkormányzat 2010.
évi költségvetési rendelete végrehajtásának (zárszámadás) megtárgyalására
vonatkozó határozati javaslatot.

5. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini Tervnek
a felülvizsgálata
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés, vélemény ill. észrevétel van-e a témával
kapcsolatban.
A Bizottság részérıl vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Kónya József elmondta, szükséges pozitívumként kiemelni, hogy az I. fejezetben
szerepel, hogy a gazdasági program a késıbbiekben felülvizsgálatot igényel a felmerülı
új célok miatt. Kiemelte még, hogy a fejlesztések során az Önkormányzat külön
figyelmet fordít arra, hogy a helyi vállalkozások is részt tudjanak venni. Az
önkormányzati támogatással mőködı gazdasági társaságok eredményes gazdálkodása is
alapvetı dolog a gazdasági programban. A program további feladatokat is maga után
von, hiszen a telekalapításokkal kapcsolatban a városrendezési tervet is módosítani kell
majd, mely során a belterületi határmezsgyék kialakítása vitás kérdéseket vethet fel.
Problémaként vetette fel, hogy a lehetséges többletforrásként megjelılt új adónem
bevezetése ill. adóemelés is akadályba ütközhet vagy ezek is a behajthatatlan
követeléseket fogják növelni.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatokat.

A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
59/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini
Tervnek a felülvizsgálata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva Város
Önkormányzat Gazdasági programjának a Pallavicini Tervnek a felülvizsgálatára
vonatkozó határozati javaslatot.

6. napirendi pontban
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és
Üzemeltetési Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark”
létesítményre vonatkozóan
Kácsor Péter és Tímár Zoltán az önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetı
igazgatói megérkeztek az ülésre.
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés, vélemény ill. észrevétel van-e az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy most új elemként szerepel a fürdıüzemeltetés
mellett a vendéglátás, emiatt hogyan módosul az üzemeltetési költség és mennyire
megalapozottak az üzleti terv kalkulált számai.
Dr. Kovács Beáta megjegyezte, hogy a Képviselı-testület a korábbiakban elfogadott 10
millió Ft-os összeget a fürdı alapinfrastruktúra kialakítására, most pedig az üzemeltetési
szerzıdésrıl kell dönteni.
Kácsor Péter, a Városfejlesztı Kft. ügyvezetı igazgatója elmondta, hogy már nem csak
strand, hanem vendéglátás üzemeltetésében is gondolkodnak, és ezeket célszerő külön
kezelni engedélyeztetés szempontjából is. A szükséges munkaerıt illetıen a strand
üzemeltetése megoldható egy mőszakban, míg a vendéglátás 2 mőszakos munkarendet
igényel. A tervek szerint, az egyébként is meglévı személyzet (pl. halırök) akár a
strandüzemeltetésben is részt vehetnek bizonyos minıségben. Összesen 5 fı szükséges a
strandhoz és 2-szer 2 fı a vendéglátó egység üzemeltetéséhez. A tervben az üzleti év
2011. június 1. és 2012. május 31. közötti idıszakra vonatkozik, cél, hogy a szezon
minél hosszabb legyen, mely nem csak a fürdızéssel, hanem más szolgáltatások
bevezetésével történik. A tervezésnél felmérésre kerültek a fürdızık szokásai a
környéken, a tervezés optimistának mondható, de a realitások talaján mozog., a
visszajelzések is jók a készülı alapinfrastruktúrával kapcsolatban. Az már biztos, hogy
többféle belépı kialakítása szükséges, jelenleg teljes és kedvezményes árú belépıvel
számolnak.
Kónya József megjegyezte, hogy az aktuálisan tárgyalt üzemeltetési szerzıdést
hamarosan módosítani kell, az önkormányzati Kft-k összeolvadása miatt.

Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az összeolvadást kétszer kell megjelentetni a
cégközlönyben, ezután 15 nappal kerülhet bejegyzésre, tehát a folyamat még idıt vesz
igénybe.
Kónya József javasolta, hogy az 1./13-as pontban szereplı „esetleg felmerülı szokásos
közterheket” szövegrészbıl kerüljön ki az esetleg szó, hiszen így nem értelmezhetı a
szokásos közteher kifejezés. Továbbá megkérdezte, hogy a tervekben szereplı 31 millió
Ft-os költséget, hogyan tudja fedezni a Kft és az áfa-összeg mibıl jön össze.
Kácsor Péter elmondta, hogy a konténerlízing teljes összege után számolták ki az áfát,
15%-os önerı és 48 hónap futamidıs feltételek mellett, 15% önerı és a teljes áfa
összeget kell kezdırészletként befizetni és ehhez hozzáadva az elsı év törlesztı
részleteit, jön ki az 5 911 325 Ft-os összeg a konténerek lízingjére.
Kónya József további kérdése, hogy a bankhitel törlesztése sor milyen hitel
törlesztésére vonatkozik. A Bizottság elnöke lényegesnek tartotta tisztázni a fejlesztéssel
kapcsolatos pénzügyi kérdéseket, mivel, ha nem teljesülnek a bevételi elképzelések,
akkor – mivel 100%-os Önkormányzati alapítású a Kft – sor kerülhet arra, hogy a
veszteségeket a költségvetésbıl kell fedezni.
Kácsor Péter válaszában elmondta, hogy a bankhitel nyújtana fedezetet arra, hogy a
fürdıhely kialakítására és üzemeltetésére meglegyen a szükséges forrás, egyelıre
ajánlatuk van, 4 éves futamidıre 5 millió Ft-os hitelrıl van szó. A fedezet így már
teljesen meglennem beleértve a Kft. megtakarításait is. A 16 millió Ft-os bevétel, a
szezonban napi 175 eFt-os tervezett forgalomból jönne össze.

Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
60/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és
Üzemeltetési Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark”
létesítményre vonatkozóan
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Feladat ellátási és Üzemeltetési
Szerzıdése, valamint Üzleti terve a „Nádastó Szabadidıpark” létesítményre
vonatkozó határozati javaslatot a fenti módosításokkal.

7. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentés
Kónya József a belsı ellenırzésrıl szóló jelentésbıl kiemelte, hogy annak során
hiányosság nem merült fel. A belsı ellenır javaslata szerint ki kell dolgozni a belsı
kontroll pontjait.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy a belsı kontroll pontjai az egyéb feladatok
esetében, pl. adóra, mőszakra vonatkoznak, a számviteli feladatokra ezek már ki vannak
alakítva, ez tulajdonképpen a FEUVE szabályzat kiterjesztése.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
61/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentés
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé Sándorfalva Város
Önkormányzat 2010. évi belsı ellenırzésérıl szóló jelentésre vonatkozó határozati
javaslatot.

8. napirendi pontban
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetı okirata
Kónya József elmondta, hogy a Társulás megléte leginkább költséghelyet jelent az
Önkormányzat számára, ráadásul önként vállalt feladatnak sem minısül.
Dr. Kovács Beáta megjegyezte, hogy az elıterjesztésben szereplı megszőntetı okirat
tervezetben tévesen szerepel a költségvetési szerv elnevezés a társulásra, ez javításra
kerül. Továbbá elmondta, hogy szúnyoggyérítésre a Magyar Turizmus Zrt. egyelıre
nem írt ki újabb pályázatot, az információk szerint pedig a pályázatok kiírása esetén az
Önkormányzatnak lehetısége lesz önállóan ill. konzorciumi tagként pályázni. A
parlagfő mentesítést pedig a Városüzemeltetı Kft. végzi, tehát ily módon a Társulás
meglétének már nincs értelme.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
62/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás megszüntetı okirata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás megszüntetı okiratára vonatkozó határozati
javaslatot.

9. napirendi pontban
A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
mőködésérıl szóló beszámoló és az alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
Kónya József elmondta, hogy jelen van Molnár Róbert, mint a Közalapítvány
Felügyelı Bizottságának elnöke, így a felmerülı kérdésekre ı választ tud adni.
Dr. Kovács Beáta megkérdezte, hogy a társadalmi munka kapcsán felmerült 227 eFt
költséget mire használták fel.
Molnár Róbert elmondta, hogy ezek a rendezvényekkel kapcsolatban felmerült
költségek és külsıs cégek számlái voltak az elszámolásban.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a társadalmi munka ingyenes, ez problémát jelenthet
az elszámolásnál.
Kónya József elmondta, hogy ez esetben további pontosítást kér a testületi ülésre a
társadalmi munka elszámolással kapcsolatban.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
63/2011. (IV. 26.)
Tárgy: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi
mőködésérıl szóló beszámoló és az alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámoló és az
alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentésére vonatkozó határozati javaslatot.

10. napirendi pontban
Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott
ingatlanokra vonatkozó megállapodás módosítása
Kónya József röviden ismertette az elıterjesztést.
Mivel kérdés ill. vélemény nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
64/2011. (IV. 26.)
Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott
ingatlanokra vonatkozó megállapodás módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé Közoktatási feladatok
ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó
megállapodás módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

11. napirendi pontban
A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette a Mozgalom kérelmét, továbbá elmondta,
hogy a rovásírás elsısorban Erdélyben volt jellemzı az 1700-as évekig, használata tehát
megszőnt Sándorfalva alapítása elıtt. A település és a rovásírás között nem talált
történeti kapcsolatra, az Önkormányzat által kihelyezett üdvözlı táblákon pedig további
hely sem akad a további tábla kihelyezésére.
Kalapács Zoltán felvetette, hogy a kérelembıl nem derül ki, hogy milyen anyagból és
méretben készülne el a tábla.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy engedélyezés esetén további kérelmek is
beérkezhetnek táblák kihelyezésérıl.
Sebestyén András hozzátette, hogy parttalan probléma lehet a tábla kihelyezésébıl,
hiszen ezután más pártok is jelentkezhetnek hasonló kérelmekkel.
Molnár Szabolcsné megjegyezte, hogy a kihelyezett tábla nem biztos, hogy
egyértelmően érthetı üzenetet közvetítene a sándorfalvi lakosok és a Sándorfalvára
látogatók felé, mivel a rovásírásmód minimális körben ismert és egyáltalán nem
használatos.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

65/2011. (IV. 26.)
Tárgy: A Jobbik Magyarországért Mozgalom kérelme
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága véleményezési jogkörén belül nem javasolja a Képviselı-testületnek, a
Jobbik Magyarországért Mozgalom által kérelmezett, Sándorfalva köszönıtábláira
tábla kihelyezésének engedélyezését, mivel nem tisztázott a kihelyezés idıtartama,
indokoltsága, Sándorfalvának nincs kapcsolata a rovásírással és történeti
hagyománya sincs a rovásírásnak, továbbá nem ismert a tábla pontos mérete és
anyaga sem.

Kónya József megköszönte a pontos érkezést, az aktív részvételt és bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József sk.
a Bizottság elnöke

Bábi Tímea sk.
a Bizottság titkára

