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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 30án megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye:Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Kakas Béla, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Molnár
Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Kónya József, Ambrus László
Távollétét elıre nem jelezte:
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Körmendi Györgyné gazdálkodási ügyintézı
Balogh Viktor gazdálkodási ügyintézı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı
Kaszás László STAMI igazgató
Balogh Tünde tervezı
Kiss Ernı közmővelıdési szakértı

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi
pontjaira, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

77/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. június 30-i
ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
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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
Közmeghallgatás
2./

Rendelet-tervezet Sándorfalva szabályozási tervérıl és
szabályzatáról szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester

helyi

építési

Nyílt ülés folytatása
3./ Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.
10.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
5./ Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Sándorfalva külterület 0419/7 hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010/11.
tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Beszámoló az EESZI intézményi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás köztemetı fenntartására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM
szervezethez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ „Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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Zárt ülés

13./Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény magasabb vezetıi
álláspályázatának elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
14./ Sándorfalvi Kulturális Központ magasabb vezetıi álláspályázatának elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/7 sz. önkormányzati bérlakás-pályázat elbírálása
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. Elmondta, hogy a lejárt
határidejő határozatok végrehajtása maradéktalanul teljesítve lett. Dr. Sümegi
Sándor képviselı írásban feltett kérdéseire és az arra adott válaszok ismertetése
elıtt idézte a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendeletének 23. §-ában foglalt képviselıi
kérdésre vonatkozó rendelkezéseket. Kérdése dr. Sümegi Sándor képviselıhöz,
hogy megkapta-e a választ 15 napon belül. Kéri-e ismertetni az írásban adott
válaszokat.
Dr. Sümegi Sándor válaszában elmondta, hogy megkapta. Kérdése, hogy a
képviselık megkapták-e írásban a választ.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem kapták meg. Ismertette szó szerint a
választ. (A kérdések és az arra adott válasz a jegyzıkönyv 4. sz. mellékletét
képezi.) Keresték azt, hogy honnan származik azon információja, hogy Leader
pályázaton szerepel a térkıgyártás fejlesztése. Kérdése, hogy honnan származik ez
az információja?
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy Leader táblázatban szerepel, a sándorfalvi
Városüzemeltetési Kft. ilyen irányú szándéka, hogy Leader pályázatban fejleszteni
kívánja a térkıgyártást. Ha szükséges, beviszi ezt Polgármester úrnak.
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Kakas Béla polgármester kérdése, hogy ez egy nyilvános anyag?
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy igen, ez egy munkaanyagban található.
Kakas Béla polgármester kérte, hogy mutassa be legyen szíves. A Leader
folyamatban vannak olyan elıkészítı munkák, olyan titoktartási szempontok,
amelyeket figyelembe kell venni. Utána fog nézni, hogy milyen anyagról van szó. A
Leaderben 3 fronton, az önkormányzati, a civil és vállalkozói szféra számára van
lehetıség pályázni. Kiváncsi arra, hogy a Sándorfalvi Önkormányzat hogyan tudott
egy Leader folyamathoz csatlakozni úgy, hogy errıl a Képviselı-testület nem döntött.
Dr. Sümegi Sándor tudomása van arról, hogy vitának helye nincs a
kérdésfeltevésével kapcsolatban, azonban észrevételt mondhat az anyaggal
kapcsolatban. Ez a pénzügyi terv, ami itt szerepel, nem állná meg semmiféle
pénzügyi tervezésnek a bírálatát. Hiányzik a cementnek a költsége az anyagból. Úgy
gondolja, hogy ha olvasnák ezt a pénzügyi tervezetet Képviselıtársai, akkor más
volna a véleményük, mint elsı hallásra.
Kakas Béla polgármester fontosnak tartotta ismertetni, hogy megtörtént a Nádastói
szabadidıpark strandjának átadása. A Képviselı-testület döntése alapján 10 millió
forintos költségvetést hagytak jóvá. A legmobilabb, konténeres rendszer került
kialakítása, mely kb. 9.6 millió forintos költségbıl valósult meg. Az eszközök
beszerzése a Kft-k üzleti tervének megfelelıen folyt. Nyitás napja után majdnem
teltház volt. Azóta sajnos rossz idı van. Vannak olyan feladatok, amelyeket pótolni
kell, ez a végsı elszámolásnál jelentkezik majd. Pl. az l. dőlınél kátyúzás volt
szükséges, valamint a röplabdapályának a rendbetétele plusz költségként jelenik
meg. Nagyságrendileg sikerült úgy teljesíteni, ahogy az eredeti tervekben szerepelt.
Pozitív visszajelzéseket kapnak a lakosság és a környékbeli településekrıl is. Örülne
egy szeptemberi elemzésnél annak, hogy pozitív vállalkozást tudhat az
önkormányzat magáénak. Ismertette esemény-naptárát, fontosabb tárgyalásait.
(Jegyzıkönyv 5. sz. melléklete) a 2011. évi Városnapi rendezvények új helyszínen
zajlottak. Köszönetét fejezte ki a Városnapi rendezvények szponzorainak, a
rendezvény szervezıinek, a lebonyolításában közremőködıknek. A támogatók
névsora a Kisbíró helyi újság következı számában közzétételre kerül.
Darázs Sándor a belterületi csapadékelvezetı-csatornák helyzetét negyedszerre
hozza fel. Március 29-én jelezte a jegyzınek, hogy probléma van a belterületi
csatornákkal. A március 31-i képviselı-testületi ülésen, az április 28-i ülésen
ismételten elmondta, nem kapott választ. A májusi ülésen is felvetette ezt a kérdést.
Felmérési terv készül, ezt a választ kapta. Végig nézte az utcákat, szinte semmi
eredménye nincs ezeknek az intézkedéseknek. Eredményre vezetı intézkedés
történjen, legyenek felszólítva azok az ingatlantulajdonosok, akik elıtt nincs rendben
a belvízelvezetı csatorna, 8, 15 napos határidıvel, és legyenek bírságolva. Kérdése,
hogy volt-e már bírság kiszabva, ha igen, mennyi. Kérése - mivel többen jelezték felé
- az önkormányzati utak rendbetételére vonatkozóan, hogy ebben is történjen valami,
mivel a téli idıszak több kiépített önkormányzati út szélét is tönkreteheti. Felhívta a
figyelmet, hogy a Felszabadulás u. Temesvári utcán egy gödör van, amely elıre nem
látható. Ha tengelytörése lesz egy autónak, akkor majd az önkormányzatnak kell
helytállnia.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a belvízelvezetı csatornák felmérése
megtörtént. Minden esetben megkapták az érintettek a felszólítást a csatornák
rendeltetésszerő használatára, tisztántartására vonatkozóan. Bírság került
kiszabásra. Összegszerően ezt nem tudja megmondani most, azonban 15 napon
belül megkapja írásban a választ rá a képviselı úr.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
78/2011. (VI. 30.) 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

Rendelet-tervezet Sándorfalva szabályozási tervérıl és helyi építési szabályzatáról
szóló 20/2004. (IX. 23.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
( Az elıterjesztés a Közmeghallgatásról készült külön jegyzıkönyv melléklete)
A napirend folytatólagosan, nyílt ülésen, Közmeghallgatás keretében került
megtartásra, melyrıl külön jegyzıkönyv készült.
A Közmeghallgatás 11 óra 12 perckor befejezıdött. A Képviselı-testület folytatta
munkáját.
Kakas Béla polgármester megállapítja, hogy 7 fı képviselı jelen van, a nyílt ülés a
továbbiakban is határozatképes.

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 10.)
Ör. rendelet módosítására
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6 . sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB megbízott elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet. Elmondta, hogy a
költségvetési átcsoportosításokkal és visszatervezésekkel az önkormányzat
forráshiánya nullára redukálódik, melyet kevés önkormányzat mondhat el magának.
Dr. Sümegi Sándor örömmel olvasta, hogy pozitívan alakult a költségvetés. A tavalyi
év igazolását is látja ebben a költségvetésben. Többen ülnek itt olyan képviselık,
akik a tavalyi beruházási és költségvetési vitákban nem vettek részt. Nagy vihart
kavart és hideget és meleget is kaptak a képviselık a Nádastói beruházás leállítása
miatt. Emlékezteti a Képviselı-testületet arra, hogy a jelenlegi mérlegük másképpen
alakult volna, ha az önkormányzat részérıl tavaly 130 millió Ft-os önerıt igénylı
Nádastói beruházást elindították volna. Nem indult el. Akkor ez nagy vitát kavart.
Eredménye most az, hogy az önkormányzat mérlege, a Pallavicini keret
hitelállománya, és így a további beruházásaikban lévı lehetıségek megvannak. A
módosítással egyetért.
Sebestyén András alpolgármester véleménye az, hogy ez a vita nem tud lezárulni.
Két dolgot azonban ne keverjenek össze, a mőködést és a fejlesztést. Ez két
különbözı dolog. A fejlesztésre fordítandó pénz a fejlesztési tartalék terhére kerül,
nem mőködésre. Az a beruházási pénz, amit a tóra szántak, illetve amit a
támogatásból reméltek, az a Fejlesztési alapot érintette. Nem ért egyet a képviselıtársával, hiszen voltak kinn a tavaknál és láthatta, hogy ez a szolgáltatás, amit most
tudnak nyújtani, ha az eredeti elképzeléseiket meg tudják valósítani, hogyan
alakulhatott volna. Láthatta, hogy milyen lehetıségük volt, amely hosszú távon
biztosíthatott volna biztos bevételt az önkormányzat számára. Errıl mondott le a
Testület. A várost hátrányosan érintette az a döntés, hogy nem tudták megvalósítani
az eredeti elképzeléseiket. Az új Képviselı-testület minimális forrás biztosításával
elindította ezt a beruházást, remélik, hogy hosszú távon fejleszteni is tudják és talán
10-15 év múlva jutnak el arra a szintre, amire lehetıségük lett volna.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ezt a témát lezárták.
Dr. Sümegi Sándor a testületi ülésvezetésnek ez is módja, hogy lezárja a vitát.
Ezért élnek demokráciában, és ezért van választott testület. Ugyanaz a testület a
számokat, lehetıségeket értelmezheti másképpen. İ ezt az eredményt, ahogy most
látják, így értelmezi, alpolgármester úr másképp értelmezi.
Kakas Béla polgármester megadta a szót, hogy véleményét kifejthesse képviselı úr,
azonban nem kell konzekvenciákat levonni, mert az nem ide tartozó folyamat.
Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Képviselı-testületének
10/2011. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl
szóló 1/2011. (II.10.) önkormányzati rendeletének
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Rendelet-tervezet az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy az
elıterjesztéssel összefügg a következı napirendi pont is. Azonban ahhoz, hogy a
folyamat elinduljon, a vagyonrendelet mellékletét módosítani kell, az átsorolásról
dönteni kell. Mind két elıterjesztést a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
megtárgyalta és az ott elhangzottakra tekintettel új eljárásrend és lebonyolítás
célszerő, ezért részleteiben ezt nem ismerteti.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB megbízott elnöke ismertette, hogy a bizottság megtárgyalta.
Ismertette a bizottság módosító határozatát, mely szerint a Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé,
kereskedelmi és/vagy szolgáltató profilú tevékenység végzése érdekében
értékesítésre kijelölje az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló 1994/2. hrszalatti összesen 9598 m2 alapterülető beépítetlen ingatlanból a Sándorfalva Kis krt.,
Alkotmány krt., Játszótér és a IV. sz. Óvoda által határolt kb. 2500 m2 területet. A
Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az
ingatlan megosztásával kapcsolatos telekalakítási eljárást bonyolítsa le, majd az
ennek következtében így kialakított, új helyrajzi számon bejegyzett ingatlan
forgalomképessé nyilvánítására és az értékesítés feltételeinek meghatározására
vonatkozó javaslatát terjessze soron következı testületi ülés elé.
Erre tekintettel a rendelet-módosítást a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság
nem tartja indokoltnak és javasolja a testület 5. Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz.
ingatlan értékesítésre történı kijelölése c. napirendi pontját levenni napirendjérıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı pontosítást javasolt, hogy a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság kérje fel a Polgármestert az ingatlan megosztásával
kapcsolatos telekalakítás és az eljárás többi részének lebonyolítására. Egy pár szó
kimaradt a határozatból.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy van egy nagy telkük. Elsıként le kell
választani azt a területet, amely a Rendezési terv alapján is indokolt leválasztani. A
Kis körúttól elhúzódik ez a 9000 m2 terület, egészen a Május 1. térig. Ezzel a
leválasztással a játszótér is meg kapja a saját helyrajzi számát. A bizottság javaslatát
figyelembe véve javasolt elıször megosztani, azt követıen értékesítésre kijelölni,
majd nyílt pályázati rendszer keretében a befektetıt, vásárlót kijelölni. A döntéstıl
függıen javaslatot fog tenni arra, hogy a következı napirendi pontot vegyék le a
napirendrıl.
Darázs Sándor egyetért a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság javaslatával,
kéri szavazásra bocsátani.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az új határozati javaslatot, mely
szerint Sándorfalva Város Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy figyelemmel a HÉSZ-ben rögzítettekre - kereskedelmi és/vagy szolgáltató profilú
tevékenység végzése érdekében értékesíteni kívánja az önkormányzat kizárólagos
tulajdonában álló 1994/2. hrsz- alatti összesen 9598 m2 alapterülető beépítetlen
ingatlanból a Sándorfalva Kis krt., Alkotmány krt., Játszótér és IV. sz. Óvoda által
határolt kb. 2500 m2 területet. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az
ingatlan megosztásával kapcsolatos telekalakítási eljárást bonyolítsa le, majd az
ennek következtében így kialakított, új helyrajzi számon bejegyzett ingatlan
forgalomképessé nyilvánítására és az értékesítés feltételeinek meghatározására
vonatkozó javaslatát terjessze a soron következı testületi ülés elé.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
80/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan egy részének értékesítésre
történı kijelölése
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy figyelemmel a HÉSZ-ben rögzítettekre - kereskedelmi és/vagy szolgáltató profilú
tevékenység végzése érdekében értékesíteni kívánja az önkormányzat
kizárólagos tulajdonában álló 1994/2. hrsz- alatti összesen 9598 m2 alapterülető
beépítetlen ingatlanból a Sándorfalva Kis krt., Alkotmány krt., Játszótér és IV. sz.
Óvoda által határolt kb. 2500 m2 területet.
2. A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan megosztásával
kapcsolatos telekalakítási eljárást bonyolítsa le, majd az ennek következtében így
kialakított, új helyrajzi számon bejegyzett ingatlan forgalomképessé nyilvánítására
és az értékesítés feltételeinek meghatározására vonatkozó javaslatát terjessze a
soron következı testületi ülés elé.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
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A határozatról értesítést kap:
2.) Kakas Béla polgármester
3.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Gazdálkodási iroda
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) Irattár.

5. Napirendi pont
Sándorfalva belterület 1994/2. hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester az elızı napirendi pontnál hozott határozatra tekintettel
jelen napirendi pontot javasolta a napirendrıl levenni.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot
hozta.
80/A/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Napirend levétele
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete jelen ülés 5. napirendi pontját
leveszi a napirendrıl

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
2.) Kakas Béla polgármester
3.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Irattár.

6. Napirendi pont
Sándorfalva külterület 0419/7 hrsz. ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

81/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva külterület 0419/7. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Határozat
1) A Képviselı-testület értékesítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában álló
Sándorfalva, külterület 0419/7. hrsz-ú szántó mővelési ágú ingatlant.
2) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert arra, hogy az önkormányzati
vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.)
Ör. rendeletben foglaltak szerint a szükséges elidegenítési eljárást folytassa le.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
4.) Irattár.

7. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2010/11
tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB megbízott elnöke ismertette, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést. Megismerhették, hogy az intézmény hogyan mőködött az elızı
évben, láthatták azokat a sikereket, amelyeket a gyermekek elértek. A bizottsági
ülésen elhangzott, hogy nagyon fontos a zenei és mővészeti oktatás, az iskola és a
mővészetoktatási intézmény munkájának összehangolása szükséges. A bizottság
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
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Molnár Szabolcsné MOESZB bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta és sok kérdés volt az ülésen jelenlévı Igazgató úrhoz a létszámokkal
kapcsolatosan. A pénzügyi részhez érve a tanulói létszámhoz a forintosított összeget
is szerették volna többen látni. A bizottság elfogadja a határozati javaslatot azzal a
módosítással, hogy a bevételek és kiadásokat tanévre lebontva összegben adja
meg, és a sándorfalvi tanulókat győjtse ki a Képviselı-testületi ülésre.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy
számszerősített anyagot fognak kapni. İ ezt testületi ülés elıtt kiosztott anyagként
szívesen vette volna.
Kakas Béla polgármester áttanulmányozta a bizottsági jegyzıkönyvet és
meghallgatta a bizottság munkahanganyagát. Tisztázni szeretné, a STAMI
intézmény. Az intézményt a város képviselı-testületi döntésekbıl és alapján
költségvetésbıl tartja fent. Nem támogatja, nem szponzorálja. Nagy
megrökönyödéssel hallgatja azokat a megfogalmazásokat, amelyek tévesen
szponzorálásról, támogatásról szólnak. Fenntartják ezt az intézményt. Önként vállalt
feladatként, de ha elvállalták, akkor kötelezı érvénnyel. Senki ne gondolja azt, hogy
olyan kigyőjtést fog elrendelni, hogy hány szatymazi, szegedi gyermek jár ide. Az
iskolában megszámolják, hogy hány gyermek jár a IV. körzetbıl? Szabad
iskolaválasztási környezet van, és amikor azt mondják, hogy minden idejáró gyerek,
a mennyiség, fajlagosság okán enyhít a város terhein? Amikor azt mondják, hogy az
a legnagyobb baj, hogy a gyermek nem jár iskolába, mővészeti iskolába, akkor
nevesítsen, jelöljön meg embereket, hogy te ettıl többet kérjél, hogy mi alapján? Ezt
abszurdnak érzi. A mai világban nagyon kell vigyázni, hogy a szegregációnak még az
árnyéka, a megkülönböztetés árnyéka is nehogy megjelenjen. Számtalan tanulmány
van arra, és jó példát is tud felhozni arra, hogy egy iskola, közoktatási intézmény
között jó a kapcsolat, amely büszke arra, hogy falai között mővészetoktatás van.
Büszke arra, hogy ilyen intézménnyel együtt tud dolgozni a közös gyerekállományért,
ahol nem kérdés egy intézményvezetınek az, hogy össze fognak és együtt
dolgoznak egy célért. Egymás érdekeit és áttételes módon a fenntartó költségvetési
érdekeit is nézve, minden segítséget megadnak egymásnak, kölcsönösen segítik
egymást, hogy az optimális létszám és a délutáni napközi mellett pedig együtt
szervezı és az együttmőködésben együtt gondolkodó beosztást tud úgy tervezni,
hogy mindenki megtalálja a számítását. Ez ma még csak álom. Győjtögetni lehet, de
a cél az, hogy ez az intézmény, a kettı intézmény dolgozzon jól. Képviselıként ezt
szeretné látni. Ha számokra kíváncsiak, és felkészültek a mai napra, akkor meg kell
nézni a 3. napirendi pontot. A 10. sz. sor tartalmazza azt, hogy intézmények és
egyéb feladatokat ellátó intézmények önfinanszírozó képessége hogyan alakul
2010/2011. vonatkozásában. Önök ilyen számokat kértek. Ha készültek volna a mai
napra, akkor látják azt, hogy az intézmény összes kiadása 20 millió 470 ezer Ft volt
2010. évben, 20 millió 788 ezer Ft 2011-ben. A normatív állami támogatás 10 millió
701 ezer forintról 12 millió 109 ezer forintra nıtt. Saját bevételek 1 millió 500 ezer
forintról 1 millió 646 ezer forintra emelkedett, összes bevétele 12 millió 201 ezer
forintról 13 millió 755 ezer forintra nıtt és a 60%-os önfinanszírozó képessége 66%ra emelkedik, ez magasabb a többi intézményhez viszonyítva. A többi intézmény
átlagában ez 61%. Önkormányzati kiegészítés 8 millió 269 ezer forint volt 2010-ben,
2011. évben 7 millió 33 ezer forint volt. Csökkenı önkormányzati szerepvállalás
mellett, emelkedı normatív támogatás mellett, és a dologi kiadások is a 20 millió 788
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ezer forintról 14 millió forintra csökkentek. Ha ennél jobban szervezett intézményt
tudunk feltételezni, a dologi kiadások összességében is, akkor az, kiemelkedı. Egy
kérdést tenne fel az intézményvezetınek a beszámolóban, hogy kijött a pénzbıl
vagy sem. Kijött. Meg kell nézni a költségvetést, és nem kell különféle kigyőjtéseket
eszközölni, hiszen a Képviselı-testület határozta meg az összeget.
Dr. Sümegi Sándor köszöni Polgármester úr meglehetısen ingerült válaszát.
Alapvetı kérdésben nincs különbség köztük. Mindannyian azt mondják, hogy
szükség van mővészetoktatásra Sándorfalván. Akkor mőködik legjobban, ha a két
intézmény együttmőködik. Tisztában vannak azzal, hogy két önálló önkormányzati
intézmény fenntartása az Oktatási törvény alapján is bizonyos korlátokat szab.
Azokra az intézményekre Kaszás úr is hivatkozik, ott egy intézményrıl van szó. Ott
az intézmény egész éves mőködése és programszervezése történik. A gyerekeknek
az óra összeállításától kezdve a gyakorlásokra szánt idı, és minden más. Ebben
Polgármester úr nincs különbség közöttük, hogy szükség van. Problémája, hogy ezt
Kaszás László igazgató úrnak tették fel, most polgármester úr válaszolt. Úgy
gondolja, hogy minden intézményvezetı, amikor meghallgatás van, illetve beszámol,
elıször az intézményvezetı szól, aztán a polgármester megvédheti, ha esetleg nem
egyezik a képviselı-testület véleményével. Most ez elmaradt. Mindannyian
eldönthetik azt, hogy a mővészeti iskolára, oktatásra szánt költségvetési keretet
minek nevezik, támogatásnak vagy másképpen. Képviselı eldöntheti, nyilván
szavazatával fog arról dönteni, hogy ez a szintő munka, ez, ami történik jó-e,
megfelelı-e. Abban az esetben, amikor a mővészetoktatási iskola igazgatója
folyamatosan, és polgármester úr is folyamatosan arról beszél, hogy nem jó az
együttmőködés a két intézmény között, akkor megkérdezi, hogy most miért nincs itt
valaki az iskola részérıl. Tavalyi képviselı-testületi ülésen elhangozhatott kérdés az
iskola részérıl is, egyébként egész évben Balogh Orsolya igazgató helyettes
asszony volt megbízva azzal, hogy tartsa a kapcsolatot a mővészeti iskola és az
iskola között. Ha itt lenne, elmondhatná a tapasztalatokat, és nem kívülállóként
beszélnének errıl. Nem kérdés, hogy szükség van-e mővészeti iskolása. Kérdés az,
hogy ezzel a költségvetéssel, ezen a módon, kell-e mőködtetni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ı a napirendi pont elıterjesztıje, joga van
megválaszolni a kérdést. Ha megadja a szót az intézményvezetınek, akkor megadja,
vagy éppen nem. A költségvetésre hívta fel a figyelmet, mivel abban megtalálhatók
azok az adatok, amelyeket Képviselı úr kér, illetve nem hiszi, hogy meg kellett volna
hívnia a Pallavicini Sándor Iskola igazgatóját egy vita generálására, hiszen ez a
napirendi pont nem errıl szól. A Péceli Attila Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
13 kihelyezett tagozattal mőködik, ezek között van egyházi, társulásban és
önkormányzati mőködtetéső iskola is. Ennek a kapcsolatrendszernek az alapjait
kérte, hogy írja le, aki ezzel foglalkozik, és egészen egyszerő evidenciákkal
mőködnek. Ott ingyen termeket kapnak, boldogan fogadják be a gyerekeket. A
mővészetoktatási intézményben bizonyítványt kapnak a gyerekek, a mellette lévı
szakkörben pedig eljátszanak. Ezt is értelmezik az iskolák. Ha nem változik a
mővészetoktatási intézmények állami támogatása, és a feladatellátási rendszerük is
hasonló alapokon fog maradni, akkor tudják finanszírozni és ezzel a 7-8 millió
forintos önkormányzati szerepvállalással fenn fogják tudni tartani az iskolát. Két
felelıs intézményvezetı és egy önkormányzat összefésülése nem jelenthet
problémát. Meg kell, hogy találják a közös hangot.
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Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy a bizottsági ülésen dr. Sümegi
Sándor képviselı által felvetett kérdésre reagál, mert azóta se hagyja nyugodni, hogy
hány nem sándorfalvi gyermek jár ide a mővészeti iskolába. Nem tudnak a
Sándorfalva táblánál falakat húzni, nem is lehet, nem is akarnak, és nem is célszerő.
Úgy gondolja, hogy a mővészeti iskolának és a városnak is jó az, ha más településrıl
is vannak az intézményben tanuló gyermekek. Intézményt finanszíroznak, nem nézik,
hogy ki honnan jött, honnan való. Az intézmény minıségét az elért eredmények
mutatják. Bizonyos területeken kimagaslóan teljesít az iskola, de vannak területek,
amelyeket erısíteni kell, a csoportos oktatásra gondol. Ehhez azonban szükséges az
általános iskola és a mővészetoktatási iskola együttmőködése. Már félórája
beszélnek errıl a témáról, ez mutatja, hogy valami nincs rendben. Sikeres munkát
kíván az intézménynek és bízik abban, hogy rendezıdik majd a két intézmény közötti
együttmőködés.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és
az alábbi határozatot hozta.
82/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
2010/2011-es tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény 2010/2011-es tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kaszás László igazgató
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Kaszás László igazgató
4.) Irattár

Kakas Béla polgármester technikai szünetet rendelt el 11 óra 55 perckor.
Az ülés 12 07-kor folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 6 fı
képviselı jelen van.
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8. Napirendi pont
Beszámoló az EESZI intézményi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB megbízott elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
a beszámolót, és az intézményvezetı a kérdésekre választ adott. Beszámolt arról,
hogy az intézmény egyre bıvült, és új szolgáltatásokat, ellátásokat lehet bevezetni. A
sikeres pályázatoknak köszönhetıen lehívásra kerülhettek a pályázati összegek,
bıvítették a tanyagondnoki szolgáltatást is. Sajnálatosnak tartják, hogy ilyen
nagyszámú azon lakosok száma, amelyek az adósságrendezési eljárásban részt
vesznek. A bizottság elfogadásra javasolta a beszámolót.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésükön az
intézményvezetı jelen volt. Köszöni a részletes, szép beszámolót. Szomorúnak
tartja, hogy ilyen nehéz helyzetben vannak családok, akik kénytelenek az
adósságrendezési eljárást igénybe venni. Pozitívnak értékelhetı az, hogy 10 ezer fı
alatti lakosságszámú településen ez a szolgáltatás nem is kötelezı. 90%-os állami
támogatás jár rá. A beszámolót a bizottság az elıterjesztéssel egyezı tartalommal
elfogadja, és a Képviselı-testület által elfogadásra javasolja.
Kakas Béla polgármester ismertette az intézmény tevékenységi köreit: bölcsıde,
gyermek és nıvédelmi szolgálat, gyermekjóléti, családsegítı szolgálat, házi
segítségnyújtás, étkeztetés, idısek nappali ellátása és két körzetben a
tanyagondnoki szolgálat ellátása. Ezt a kötelezı feladatot úgy látja el az
önkormányzat, hogy az intézmény székhelye és a most megépített idısek
otthonában gyakorlatilag megfelelı körülmények közé teszi a feladatellátáshoz
szükséges hátteret. Gyönyörő új bölcsıdében tudják ellátni a babákat, sószobától
kezdve a kiválóan felszerelt játékoktól, berendezésekig. Nem adták be kistérségi
rendszerbe a feladatellátást, maguk mőködtetik a rendszert. Nagyon racionális
gondolkodással és létszámtervvel tudja az intézmény tartani azokat a mutatókat,
amelyek mentén a bevételi és kiadási oldalon az egyensúly meg van. Nagyon szép
az anyag, nagyon szép ez a feladat. Gondoskodni gyermekrıl, rászorulóról, az egy
szolgálat. Ezt a feladatot mosolyogva kell teljesíteni, még akkor is, ha esetleg
alulfinanszírozott a feladat, vagy túl terheltek a munkatársak. Ez elvárás. Ezt ez a
közösség teljesíti, és ebbıl a beszámolóból is ez tőnik ki.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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83/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2010. évi
munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyiés Szociális Intézmény 2010. évi munkájáról szóló beszámolót az elıterjesztéssel
egyezı tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Vári Istvánné intézményvezetı

Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Vári Istvánné intézményvezetı
4. Irattár

9. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésében elmondta,
hogy az intézmény tevékenységi köre bıvült. Az intézmény mőködteti a Kastélyt, a
Budai Sándor Emlékház és Tájházat, az Ifjúsági Központot és a Mővelıdési Házat. A
tavalyi viszonyokhoz képest megsokszorozta az intézmény azt a felületet, ahol a
kulturális feladatit ellássa. Nagyságrendekkel más, szélesebb a lehetıség,
felelısségében, tartamában, kihívásában is. A lehetıséget megteremtették, a
tartalmat pedig a szakma teszi meg. Szinte megtáltosodott az intézmény és olyan
szintő változás állt be az életében, amit mindenki érez és nagyon tiszteletre méltó.
Büszke erre, mivel kevés település tud, nagyságában és arányában, mint
Sándorfalva, ennyi pénzt és energiát fordítani arra, hogy a kultúrája, közmővelıdése
fejlıdhessen. Lehetıségként megkapja a Kulturális Központ azt a bevételt generáló
folyamatot, amely a Kastély mőködtetésének és üzemeltetésének, rendezvények
szervezésének, a vendéglátáshoz való alkalmasságnak és annak megteremtésének
adja a bevételi hátterét.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB megbízott elnöke ismertette, hogy a bizottság megtárgyalta
a napirendi pontot, és láthatták, hogy milyen nagy feladatot lát el az intézmény. Az új
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feladatokkal is nagyon jól megbirkóznak. Jó munkát kívánt az intézményvezetınek
és munkatársainak. A bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Molnár Szabolcsné a MOESZB bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen
ott volt az Intézményvezetı asszony, aki elmondta, hogy az elızı évben volt az
intézmény alapító okiratának módosítása, ahol már a szakfeladatok pontosan
meghatározásra kerültek. Intézményvezetı asszony javaslata, hogy novemberben
ismételten tőzze napirendre a Képviselı-testület a beszámolót, mert az 1 év
munkájából tudnak következtetni arra, hogy milyen költésvetést tervezzenek a jövı
évre. A bizottság a beszámolót a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, ahogy az igazgatónı is mondta, hogy
a 2011-es év lesz, amibıl levonható lesz következtés a jövı évre, és a 2012-es év
lesz a mérföldkı. Úgy gondolja, hogy ez nem is egy év lesz, hanem két év kell
ahhoz, hogy lássák, hogy ezzel a felállással nemcsak a mővelıdést és a kultúrát kell
az emberek között népszerősíteni, hanem vállalkozói feladatok is vannak. Fontos,
hogy hogyan tud az intézmény önfinaszírozóvá válni. A bizalmat a Képviselıtestülettıl megkapták, az intézményvezetı is, bízik abban, hogy ezzel élni is fog.
Kakas Béla polgármester egy meg nem nevezett település példáján mutatta be,
hogy ott 650 ezer Ft-ból hozták létre városnapjukat, a vendégeket családoknál
szállásolták el, étkezésükrıl is ott gondoskodtak. A közmővelıdésre, kultúrára
önfenntartó módon nem tudtak ott pénzt biztosítani. Nem tudják, hogy mik fognak
változni az önkormányzati finanszírozásban. Van idejük most profin megtanulni a
vendéglátást és a hasznát késıbb élvezni. Fontosnak tartja, hogy ha döntéseket
hoznak, akkor a betanulás idıszakában, a feladatok végrehajtásában együtt kell
gondolkodni és türelemmel kell viseltetni, kritikával alkotó módon hozzájárulni a
feladat megoldásához.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
84/2011. (VI. 30.)
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadja a Sándorfalvi
Kulturális Központ 2010. évi munkájáról szóló beszámolót.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgatója
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4.) Irattár

10. Napirendi pont
Kegyeleti közszolgáltatási megállapodás köztemetı fenntartására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Több alkalommal folytattak az
egyház részérıl Bauer Csaba plébánossal tárgyalásokat. A megállapodástervezetet., amely az elıterjesztés mellékletét képezi, az Egyházközség már
elfogadott. Részleteiben nem ismerteti, a feladat ellátásáról és annak
ellentételezésérıl van szó. Kérte a Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést, a
szerzıdés-tervezet azzal egyezı tartalommal szíveskedjen elfogadni.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB megbízott elnöke ismertette, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta a közszolgáltatási megállapodást az elıterjesztés szerinti tartalommal.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

85/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: Kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés köztemetı fenntartására

Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a köztemetı
fenntartásra vonatkozó önkormányzati kötelezettség ellátása érdekében a
Sándorfalva Város Önkormányzata és a Szőz Mária Szent Neve Plébánia
közötti kegyeleti közszolgáltatási szerzıdést a jelen elıterjesztés mellékletét
képezı kegyeleti közszolgáltatási szerzıdés-tervezettel egyezı tartalommal
elfogadja.

2.

A Képviselı-testület felkéri Kakas
közszolgáltatási szerzıdés aláírására.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
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Béla

polgármestert

a

kegyeleti

1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bauer Csaba plébános, Szőz Mária Szent Neve Plébánia
4. Fischerné Nagy Katalin mb. pénzügyi-gazdálkodási irodavezetı
5. Hegedős Istvánné szociálpolitikai ügyintézı
6. Irattár

11. Napirendi pont
Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM szervezethez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Mit is jelent a TDM: Turisztikai
desztinációs menedzsment, amely egy Európai Uniós fogalom. Az egymáshoz
kapcsolódó felületeket próbálja egy közös cél érdekében - a turisztikai vonzerı és
kínálat szervezése, nyilvánosságra hozása, marketing és reklámtevékenység rendszerbe foglalni. Ennek különbözı szintjei vannak: önkormányzati szint, ahol
értelmezhetıen egymáshoz kapcsolódó önkormányzatok társulnak; továbbá van a
kistérségi szint, és a megyei szint, majd az országos szint, hiszen Magyarország is
egy desztinációs felület. Csak azok pályázathatnak turisztikai fejlesztésekre, akik
társulásokban, kistérségi koordinációban részt vesznek. Tudják, hogy a térségben az
Ópusztaszeri Nemzeti Emlékpark kiemelt turisztikai pont. Ez alkalmas arra, hogy a
környezı településeket maga köré szervezze és koordinálja, és így TDM felületet
alkosson egy fı turisztikai attrakció megvalósítására. Településünk a SzegedÓpusztaszer turisztikai tengelyen fekszik. Annak ellenére, hogy Sándorfalva a
Szegedi kistérséghez tartozik, logikusan az ópusztaszeri szervezethez való
csatalakozás szükséges.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB megbízott elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést. Megállapították, hogy minimális, 1500,- Ft/év a tagsági díj. A
bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

86/2011. (VI. 30.)
Tárgy: Csatlakozási szándék a Hét Vezér Turisztikai Egyesülethez, mint TDM
szervezethez
Határozat
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1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete kinyilvánítja csatlakozási szándékát,
tagsági jogviszony létesítését a Hét Vezér Turisztikai Egyesületben, mint TDM
szervezetben az Ópusztaszeri nemzeti Történeti Emlékpark, mint turisztikai
attrakció köré szervezıdı desztináció turisztikai termékeinek és egyéb
szolgáltatásainak komplex módon történı értelmezése, az egyesület tagjainak
hosszú távú, szervezett együttmőködése érdekében.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási szerzıdés –
együttmőködési megállapodás – aláírására.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal és folyamatos
A határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Hét Vezér Turisztikai Egyesület Kistelek
4.
Irattár

12. napirend
„Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB megbízott elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztésben foglaltakat, valamint elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
87/2011. (VI. 30.) Kt.
Tárgy: „Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület sporteszköz beszerzése”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal
arra, hogy a Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület (a pályázat
Kedvezményezettje) részére „ A lakosság szabadidı hasznos eltöltésének
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elısegítése céljából sportlétesítmények kialakítása, meglévık fejlesztése,
sporteszköz beszerzése ” címő pályázat megvalósításához szükséges bruttó

1.467.250,- Ft-ot rendelkezésére bocsátja azzal, hogy Kedvezményezett a
támogatási összeg bankszámlájára történı megérkezésétıl számított 8 napon
belül köteles azt egyösszegben az Önkormányzat részére visszafizetni.
2. A Képviselı-testület az 1.) pontban meghatározott összeget az
Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Fejlesztési Tartalék terhére
biztosítja és felhatalmazza Kakas Béla polgármestert arra, hogy az
eszközbeszerzéshez szükséges összeg átutalása felıl intézkedjen.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4. Barna István elnök, Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
5. Irattár

Kakas Béla polgármester bejelenti, hogy a testület nyílt ülése 12 óra 40 perckor
befejezıdött.
K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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