Jegyzıkönyv
Készült 2011. május 24-én a Széchenyi Ház Tárgyalótermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. május 24-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
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Kácsor Péter, a Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
Tímár Zoltán, a Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
igazgatója
Csányi Sándor, mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József , a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 5 tagja megjelent, a bizottság határozatképes.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent képviselıt és a Polgármesteri Hivatal
tisztségviselıit.
A Bizottság elnöke javasolta, hogy utólagosan a napirend 10. pontjaként vegyék fel a KEOP2011-4.2.0- A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerı biztosítása c.
elıterjesztést. Továbbá javasolta, hogy a meghívóban szereplı 10. és 11. pontjában szereplı
ingatlan értékesítéssel kapcsolatos napirendi pontokat zárt ülésként tárgyalja a bizottság.
Ezután szavazásra bocsátotta a napirendet.
A Bizottság tagjai 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a napirendre vonatkozó
módosító javaslatot és a következı határozatot hozta.
66/2011 (V. 24.)
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Beszámoló Sándorfalva Város 2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
2. 2010. évi közbeszerzési statisztikai összegzés
3. Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és
eredmény kimutatása
4. Sándorfalva Város és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg
és eredmény kimutatása
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5. Sándorfalva Város Önkormányzata, Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft és az E-Piac Kft. közötti együttmőködési megállapodás térfigyelı
kamerahálózat és felügyeleti állomás kialakítására és üzemeltetésére
6. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolója
tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
7. Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása
8. Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügye
9. „Európa a polgárokért” program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak találkozói
intézkedés keretében pályázat benyújtása
10. KEOP-2011-4.2.0- A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerı biztosítása
Zárt ülés keretében:
11. Sándorfalva, külterület 0140/6 hrsz. ingatlan egy részének értékesítése
12. Sándorfalva, külterület 0419/7. hrsz-ú ingatlan értékesítése
13. Döntés a díszpolgári és egyéb kitüntetések adományozásáról
A Bizottság elnöke elmondta, hogy a mai napon adott át neki Schnepp József egy
kérelmet, melyben az Önkormányzat korábbi ingatlan eladási ajánlatát elfogadják, ami
nem egyezik a jelen napirendben tárgyalandó 11. napirendi ponttal. A 2009-es ajánlatra
több,mint egy év késéssel reagáltak és nem tartalmazza a korábbi módosító indítványuk
visszavonását.

1. napirendi pontban
Beszámoló Sándorfalva Város 2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés, vélemény ill. észrevétel van-e a beszámolóval
kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor elszomorítónak tartotta, hogy folyamatos növekedést
bőncselekmények száma.

mutat a

Kalapács Zoltán hozzátette, hogy két ok miatt növekedhet a szám, vagy a fokozott
rendıri jelenlét miatt több derül ki vagy tényleges a növekedés.
Kónya József elmondta, hogy a beszámoló szerint Sándorfalván 3 év viszonylatában
2009-rıl 2010-re 56,4%-os a bőncselekmények számának növekedése 2007 és 2010
viszonylatában pedig 23%. Növekedett a vagyon elleni bőncselekmények száma.
Ugyanakkor a fokozott rendıri ellenırzésnek tulajdonítható, hogy a közlekedési
szabálysértések csökkentek. Csökkent a kiszabott bírságok összege, miközben a számuk
nıtt. A kapitányság munkatársai összesen 18 581 hektáron, mintegy 16 896 számú
lakosság körében teljesítenek szolgálatot. Összességében vannak javuló területek.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy mostmár Sándorfalván is jelen van a szerzıi jogok
elleni bőncselekmény kategória. Továbbá kiugróan magas növekedést mutat a személy
elleni és a közrend elleni bőncselekmények száma.
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Kónya József hozzátette, hogy nincs összehasonlításra alkalmas adat, megyei vagy
országos szintő.
Mivel további kérdés, megjegyzés nem volt a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
67/2011. (V. 24.)
Tárgy: Beszámoló Sándorfalva Város 2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági
helyzetérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva Város
2010. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóra vonatkozó
határozati javaslatot.

2. napirendi pontban
2010. évi közbeszerzési statisztikai összegzés
Dr. Kovács Beáta tájékoztatásként elmondta, hogy a közbeszerzési értesítıben ez a
kötelezı forma, amelyben be kell mutatni az adatainkat és a statisztikában a
kéményseprıi és a települési folyékony hulladék szállítás szolgáltatás megrendelése
szerepel.
Mivel további kérdés, vélemény ill. észrevétel nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
68/2011. (V. 24.)
Tárgy: 2010. évi közbeszerzési statisztikai összegzés
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a 2010. évi közbeszerzési
statisztikai összegzésre vonatkozó határozati javaslatot.

3. napirendi pontban
Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és
eredmény kimutatása
Tímár Zoltán, a Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
megérkezett az ülésre.
Kónya József, mivel a bizottsági tagok részérıl nem hangzott el kérdés, megkérdezte,
hogy a 2009 és 2010 évi tervezett valamint a valós bevételi és ráfordítási adatok szerint
a Kft. jövedelmezısége lényegesen és jelentısen romlott. A félévéves adatokkal
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összevetve 8 milliós nyereség helyett 1 817 eFt lett az adózás elıtti nyereség év végére.
Mi az oka, hogy a mérlegben 11 718 eFt szerepel a követelések soron, ami igen magas
szint. Továbbá mit jelent az adóalap táblázatban az eredménycsökkentı tétel.
Magyarázatra szorul még, hogy 627 eFt bírság is szerepel az adatok közül. A
beszámolóban nem szerepel a Felügyelı Bizottság tiszteletdíja, míg a Városfejlesztı
Kft-jében dupla olyan összeg szerepel. Az étkezési jegyekre 11 281 Ft/hó/fı jött ki
2010-ben, a tervezett teljes összeg pedig 2 457 eFt volt, ami 7 eFt/hó/fı összegre jön ki,
mennyi a tényleges összeg, amit a Kft. fizet.
Tímár Zoltán elmondta, hogy a Kft. egységesen minden hónapban 16 eFt/fı/hó
étkezési jegyet ad, az összeolvadást követıen tömegében csökkentést is terveznek. A
költségvetésükben a közhasznú és vállalkozási feladat külön szerepel. Összesen nézve,
nagyjából 3 millió az étkezési jegyek költsége, továbbá 30-35 eFt kezelési költség
kapcsolódik hozzá. A tavalyi vállalkozói árbevétel elmaradt a tervezettıl, mert nem
tudtak olyan építıipari munkákat vállalni, melyek hozták volna az eredményt, megfelelı
kapacitás hiányában. Nem voltak megfelelı képzettségő közfoglalkoztatottak, akik részt
tudtak volna venni a vállalkozási tevékenységben. Kiemelte, hogy az
eredménykimutatás harmadik sorában szerepel a közhasznú tevékenységbıl szerzett
árbevétel, melyet az önkormányzat felé számlázott ki a Kft. A közhasznú
tevékenységbıl származó árbevétel 2009-ben 133 millió Ft, míg 2010-ben 155 millió Ft,
a ráfordítások pedig 66 millióról 69-re növekedtek. Az adózás elıtt eredmény 1,8 millió
Ft, az adózott eredmény 1,6 millió Ft, a társasági adó pedig 163 eFt volt. Bírsága nem
volt a Kft-nek, a késedelmi pótlék abból adódik, hogy 2009-ben fizetési nehézségei
voltak a Kft-nek és késtek a járulékok befizetésével. A közmunkaprogramhoz egyébként
is folyamatosan bizonyítani kell, hogy nincs köztartozása a Kft-nek, és ez folyamatosan
teljesül is mostmár.
Kónya József felvetette, hogy a 8 millió Ft nyereség, melyet félévkor mutattak ki, az a
költségek késıbbi kiszámlázásának köszönhetı, mellyel Tímár Zoltán is egyetértett.
Tímár Zoltán ezután még elmondta, hogy a kintlévıségek a vízdíjból származnak,
továbbá néhány vállalkozói árbevétel januárban került megfizetésre és a beszámolóban
még követelésként jelentkezik. Hozzátette, hogy a Felügyelı Bizottsági tagok
tiszteletdíjait pedig a Városfejlesztı Kft. fizeti. Elmondta még, hogy a pályázatok
esetében is, ha a Kft. nem rendelkezik megfelelı segédmunkával, akkor kisebb
volument tud teljesíteni. A közalkalmazotti létszám pedig a felére csökkent tavalyhoz
képest és ez folyamatos nehézséget jelent a Kft-nek.
Mivel kérdés ill. észrevétel nem volt, ezért Kónya József, a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a beszámolót.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
69/2011. (V. 24.)
Tárgy: Sándorfalva Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és
eredmény kimutatása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva
Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és eredmény
kimutatására vonatkozó határozati javaslatot.
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Tímár Zoltán, a Városüzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
távozott az ülésrıl.
Kácsor Péter, a Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója
megérkezett az ülésre.
4. napirendi pontban
Sándorfalva Város és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
mérleg és eredmény kimutatása
Kónya József megkérdezte, hogy a beszámolóban látható jelentıs forgıeszköz
csökkenés, 2009-ben 13 343 eFt,2010-ben pedig 2 324 eFt lett, mi ennek az oka.
Továbbá megkérdezte, hogy az eredménytartalék 6 722 eFt a 2010-es pozitív
eredménybıl adódik-e.
Kácsor Péter elmondta, hogy a forgóeszközcsökkenés a 2010-re tervezett, de elmaradt
munkáknak köszönhetı. A viszonylag kevés, 150 eFt-os mérleg szerinti eredmény pedig
az átvett feladatok ellátásának a következménye- Kisbíró, Kt. ülés közvetítése, kistérségi
tv-adások- melyek kiadásai 6 millió Ft-ot tettek ki, míg a Kisbíróból 500 eFt bevétel jött
be.
Kónya József felvetette, hogy az adóalap kiszámítása táblázatnál mit jelent az
eredménycsökkentı tétel.
Sebestyén András elmondta, hogy ebben a tekintetben a számviteli törvény nem
változott, csak eddig nem szerepelt ez a táblázat, az eredménynövelı tételek a társasági
adó törvény szerinti értékcsökkenést jelentik, csökkentı tételek pedig a számviteli
törvény szerinti értékcsökkenést és a különbözetét veszik.
Kónya József, a Bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, vélemény, észrevétel vane a beszámolóval kapcsolatban.
A Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
70/2011. (V. 24.)
Tárgy: Sándorfalva Város és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi
mérleg és eredmény kimutatása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé az Sándorfalva Város és
Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi mérleg és eredmény
kimutatására vonatkozó határozati javaslatot.
Kácsor Péter, a Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı igazgatója távozott
az ülésrıl..
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5. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzata, Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit
Közhasznú Kft és az E-Piac Kft. közötti együttmőködési megállapodás térfigyelı
kamerahálózat és felügyeleti állomás kialakítására és üzemeltetésére
Kónya József rámutatott, hogy az E-Piaccal kötendı együttmőködési megállapodásban
a kamerák darabszámát rögzíteni kellene.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az együttmőködési megállapodás mellékletében
szerepel a kamerák pontos elhelyezkedése.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy a helyek, ahova a kamerákat kiteszik a
magántulajdonban vannak-e.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy minden épület önkormányzati tulajdon, egyedül az
ÁFÉSZ üzlet nem, de Kurucsai úr hozzájárulását már megkapta az önkormányzat.
Továbbá Kalapács Zoltán kérdésére elmondta, hogy a buszpályaudvart a Tisza Volán
üzemelteti, és ı oldja meg a figyelését is, de a két rendszer külön fog mőködni. A
mőfüves pályához most nem fért bele kamera telepítése. Makón is az E-Piac Kft.
építette ki a rendszert, a központja pedig a rendırkapitányság, ahol 24 órás ügyelet van,
a rendszer pedig 48 óráig tárolja a felvételeket.
Molnár Szabolcsné kérdezte, hogy a játszótérre tervezett kamera az óvoda környékét is
figyelni tudja-e.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az óvodát is figyelemmel tudják majd kísérni.
Hozzátette, hogy a központ kizárólag a rendırségre telepíthetı, a rendırség már készíti a
megállapodást ezügyben.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatokat.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
71/2011. (V. 24.)
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
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva Város
Önkormányzata, Sándorfalva Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft és az EPiac Kft. közötti együttmőködési megállapodás térfigyelı kamerahálózat és
felügyeleti állomás kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó határozati javaslatot.
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6. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi
Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló
beszámolója tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
Kónya József elmondta, hogy az Alapítvány beszámolójában a társadalmi munkára
költött pénzzel kapcsolatban kértek bıvebb magyarázatot, melyre a tájékoztató
részletesen nem kér ki, de elfogadják, hogy nem társadalmi munkára, hanem a hozzá
kapcsolódó, felhasznált anyagra és vendéglátásra költötték.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
72/2011. (V. 24.)
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi
Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló
beszámolója tárgyában adott magyarázat elfogadásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva Város
Önkormányzat Képviselı-testület döntése a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány 2010. évi mőködésérıl szóló beszámolója tárgyában
adott magyarázat elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.

7. napirendi pontban
Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása
Kónya József tájékoztatott, hogy az iskola berendezéseire 20 milliót hagyott jóvá a
képviselı testület, melybıl 14 milliót költöttek el és a fennmaradó összeg
átcsoportosítására lenne szükség.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy a tényleges beruházások mik lesznek, a felsorolt
problémákat hogyan tudják orvosolni.
Csányi Sándor elmondta, hogy az Alkotmány krt. és az Ady Endre u. terve, kétoldali
parkoló, gyalogátkelıhely és körforgalom, de ezeknek nagyobb lenne a költsége, mint
az átcsoportosított összeg. A folyamatot viszont el lehet vele indítani. Középszigetes
gyalogátkelıt terveznek. A terv megvalósításához 6-8 millió Ft-ra lenne szükség.
Tervezik még, hogy elkészítik a gazdasági bejáratot az iskolához, hogy az ételszállítóval
be tudjanak állni a bejárathoz, továbbá az udvaron egyelıre nincs térburkolat a
sportpálya és az új épület között.
Molnár Róbert elmondta, hogy tudomása szerint rongálások történtek az iskolában,
ezek is kijavításra kerülnek?
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Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az ilyen jellegő dolgokat folyamatosan javítják a
garancia keretében, ami fenntartással kapcsolatos.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
73/2011. (V. 24.)
Tárgy: Pallavicini Sándor Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg
átcsoportosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Pallavicini Sándor
Iskola új szárnyának berendezésére szolgáló keretösszeg átcsoportosítása
vonatkozó határozati javaslatot.

8. napirendi pontban
Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügye
Kónya József röviden ismertette az elıterjesztést, miszerint Lakatos Istvánné az
Önkormányzat részére kívánja ajándékozni ingatlanát, amelyet korábban a Bizottság is
támogatott.
Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
74/2011. (V. 24.)
Tárgy: Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügye
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Szatymaz, külterület
0349/8. hrsz. ingatlan ajándékozási ügyére vonatkozó határozati javaslatot.

9. napirendi pontban
„Európa a polgárokért” program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak
találkozói intézkedés keretében pályázat benyújtása

Kónya József elmondta, hogy a pályázat utófinanszírozott, ezért biztosítani kell hozzá a
megfelelı forrást, tartalék terhére el kell különíteni.
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Mivel további kérdés nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
75/2011. (V. 24.)
Tárgy: „Európa a polgárokért” program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak
találkozói intézkedés keretében pályázat benyújtása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a „Európa a polgárokért”
program (2007-2013); Testvérvárosok polgárainak találkozói intézkedés keretében
pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot.

10. napirendi pontban
KEOP-2011-4.2.0- A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerı
biztosítása
Dr. Kovács Beáta elnézést kért, hogy jelen elıterjesztés 1 nappal késıbb érkezett, de
információik szerint várhatóan sokan adnak be a felhívásra pályázatot és, ezért
szükséges sietni vele. Ennek kapcsán feltételes közbeszerzési eljárást kellett indítani,
mert a pályázatban a kivitelezıt is meg kell jelölni. A tervek szerint napelemeket
helyeznek el az épületeken, mellyel az áramfogyasztást lehet hatékonyabbá tenni,a
napelemek által termelt többletáramot pedig egy kormányrendelet alapján megvásárolja
az áramszolgáltató.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy az 50 millió Ft az elérhetı maximális támogatást
jelenti-e ill. ezzel kapcsolatban történt-e már költségkalkuláció.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az elérhetı legmagasabb támogatás az 50 millió Ft.,
viszont költségkalkuláció még nem volt, mert az a feltételes közbeszerzési eljárás
kiminetelétıl függ.
Kónya József elmondta, hogy mindössze 6 millió Ft fejlesztési tartalék van a
költségvetésben. A Sportcentrumra is jóváhagytak 5 millió Ft-ot, egyébre pedig 400 eFtot. Visszavonta a korábbiakban 48 millió Ft a Nádastóra, míg 21 millió Ft külterületi
utakra elkülönített összegeket. Ezeknek a pénzeknek a szabaddá tétele most van
folyamatban. Ha hozzávesszük még a fennmaradó 6 millió fejlesztési tartalékot és az
SZKTT-tıl visszajáró 8 milliót, akkor nagyságrendileg 80 millió Ft áll rendelkezésre,
tehát a pályázathoz megvan a szükséges önerı fedezete.
Mivel további kérdés ill. vélemény nem volt, a Bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
76/2011. (V. 24.)
Tárgy: KEOP-2011-4.2.0- A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerı
biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a KEOP-2011-4.2.0- A
Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal
címő pályázati felhívásra beadandó pályázathoz önerı biztosítására vonatkozó
határozati javaslatot.

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

K.m.f

Kónya József
a Bizottság elnöke

Bábi Tímea
a Bizottság titkára
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