Jegyzıkönyv
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete
2011. szeptember 29-i
nyílt ülésérıl

Tartalomjegyzék
91/2011. (IX. 29.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011.
szeptember 29-i ülésének napirendje

5.o

92/2011. (IX. 29.) Kt. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között 11 .o
kiadott döntésekrıl, utasításokról, fontosabb
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
93/2011. (IX. 29.) Kt. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési
rendeletének I. félévi

14.o

94/2011. (IX. 29.) Kt. A Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év I. félévi beszámolója,
záró vagyonmérlege

16.o

95/2011. (IX. 29.) Kt. A Sándorfalva Város, – és Vállalkozásfejlesztı,
Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. év
I. félévi beszámolója, záró vagyonmérlege

17.o

96/2011. (IX. 29.) Kt. Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és
Betyárnapi rendezvényekrıl

19.o

97/2011. (IX.29.) Kt. Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es
fordulójához

20.o

98/2011. (IX. 29.) Kt. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési
22 .o
Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési Szabályzata
99/2011. (IX. 29.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítása

23.o

100/2011. (IX. 29.) Kt. Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézményének Alapító
Okiratának módosítása

24.o

101/2011. (IX.29.) Kt. Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának
módosítása

25.o

102/2011. (IX.29.) Kt. Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Alapító Okiratának módosítása

26.o

103/2011. (IX. 29.) Kt. Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási
Intézmény Pedagógiai programjának módosítása

29.o

2

104/2011. (IX. 29.) Kt. A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı
30.o
Egyesület „Környezetvédelmi hét a Nádas-tó Szabadidı
Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges költségek
megelılegezése
105/2011. (IX. 29.) Kt. A Sándorfalvi Civil Szövetség „A környezettudatosság
erısítése Sándorfalván” címő pályázat megvalósításához
szükséges költségek megelılegezése

32.o

Rendelet:
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2011.
12.o
(IX.29.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2011.
(IX.29.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

13.o

Melléklet:
1.sz. Jelenléti ív
2.sz. Meghívó
3.sz. Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
4.sz. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
5.sz. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének 11/2011. (IX.29.)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
6.sz. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
7.sz. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének 12/2011. (IX.29.)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
8.sz. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 1. félévi
végrehajtásáról
9.sz. Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 1.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
3

10.sz. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
11.sz. Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
12.sz. Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
13.sz. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
14.sz. Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, valamint
az EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratainak
módosítása
15.sz. STAMI pedagógiai programjának módosítása
16.sz. A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét
a Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges
költségek megelılegezése
17.sz. A Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
18.sz. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jegyzıkönyve
19.sz. Mővelıdési, Oktatási, Egészségügyi és Szociális Bizottság jegyzıkönyve

4

Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. szeptember
29-én megtartott nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Kakas Béla, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Kónya József,
Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Ambrus László
Távollétét elıre nem jelezte:
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Kaszás László STAMI igazgató
Tímár Zoltán SFÜ Kft. ügyvezetı
Kácsor Péter SFÜ Kft. ügyvezetı
Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
Szabó István könyvvizsgáló Aditus Tanácsadó Zrt.
Jegyzıkönyvvezetı:
Burunkai Zsoltné
igazgatási elıadó
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira,
melyet szavazásra bocsátott. Ismertette a napirendi pontokat.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatban van
kiegészítése a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottságnak. Az 5. és 6. napirend
kiegészítését kérik a következıvel: „Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató
Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. I. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és
zárómérlege”. Ezzel a kiegészítéssel javasolja elfogadni a napirendi pontokat.
Kakas Béla polgármester a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság módosító
javaslatával szavazásra bocsátotta a napirendi pontot
91/2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. szeptember 29-i
ülésének napirendje
Határozat
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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
2./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
4./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 1. félévi
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 1.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és zárómérlege
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és zárómérlege
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti
és Mőködési Szabályzata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, valamint
az EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratainak módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ STAMI pedagógiai programjának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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12. A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét a
Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges költségek
megelılegezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13. A Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt ülés
14. Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/3. sz. önkormányzati költségalapú bérlakás
bérleti szerzıdésének meghosszabbítása
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. Kiemelte, hogy Magyarországon
létezı legrangosabb közmővelıdési szakmai kitüntetést a Bessenyei György Díjat
vehette át augusztus 20-án Gajdosné Pataki Zsuzsanna a Kulturális Központ igazgatója.
Az országban hét ilyen díjat adtak át, ez egy nagyon magas elismerés, melyet az 1989tıl népmővelıként és közmővelıdés területén végzett értékes munkája elismeréséért
kapott és ehhez a díjhoz a Képviselı-testület nevében gratulál. 2011. április 18-án az
Országgyőlés elfogadta Magyarország új alaptörvényét. Az alaptörvény dedikált
példányát az Országgyőlés elnöke méltó módón kívánja eljuttatni az állampolgárokhoz,
ezért valamennyi Polgármesteri Hivatalban felállításra került az Alaptörvény Asztala. Az
asztalon elhelyezett igénylılap kitöltésével, személyre szóló, az Országgyőlés
Elnökének aláírásával ellátott ingyenes példány igényelhetı. Augusztus 20-i ünnepség
keretében a Szaporhegyi iskola helyén lévı kereszt visszaállításra került, mely egy
Algyıi civil egyesület kezdeményezésére és a sándorfalvi civilek bevonásával valósult
meg. A városalapításra ezen túl minden évben ünnepélyes keretek között a kereszt
mellett a két város együtt emlékezik meg. Augusztus 6-ai Betyárnapról Igazgató
asszony a mai ülésen beszámol. Augusztus 27-én volt a Csongrád Megyei Vadásznap,
szeptember 24-én pedig a Mozgáskorlátozottak Megyei Találkozója. Ezek a programok
is mutatják, hogy városuk kezd népszerő lenni. Az ivóvízminıség javító feladataiknak
meg kell felelniük az európai elvárásoknak. Ez egy tíz éves országos folyamat volt,
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amely kapcsán Sándorfalva hozott egy döntést amikor megállapították, hogy a városnak
nincs arzén problémája a többi településsel ellentétben. Sándorfalvának van saját
vízmőve, melyet a város üzemeltet, ezért úgy döntöttek, hogy nem társulnak olyanhoz,
ahol típus problémaként kezelnék ezt a kérdést. Azóta változott a rendszer, a pályázat
tudja értelmezni ezt az egyediséget, lehetıséget biztosítva arra, hogy önállóan
pályázzanak, társulási formában, megtartva a saját vízmővüket. A vas és ammónium
határérték-problémát kell kezelni és erre konkrét szakmai választ adva tervet és vízjogi
engedélyt kidolgozva fognak pályázatot benyújtani ebben az évben. Bebizonyosodott,
hogy akkor jó döntés volt, hogy nem társultak. A saját vízmővel megtudják oldani és
nem kell a kiegyenlítı szerepet felvállalni egy társulásban. Ez a pályázat folyamatban
van az Aquaplus Kft-vel együttmőködve és az év végéig el fog készülni, ez egy 90%-os
intenzitású pályázat. Ezen belül a pályázat megengedi, hogy bizonyos százalékban a
meglévı infrastrukturális háttérnek a javítása is szóba jöhessen, 20%-os arányban. A
szennyvízberuházás elıkészítése a közbeszerzési eljárás mérföldkövei alapján történik.
A PR közbeszerzése megtörtént, meg van a nyertes ajánlattevı, a szerzıdéskötés még
hátra van. Az összes dokumentáció, melyet a közbeszerzésrıl kibocsátanak,
minıségbiztosítási kontroll alá kell, hogy kerüljön. A folyamatban lévı rendszerek ebben
a stádiumban vannak, tehát a projektmenedzsment felállításával kapcsolatos folyamat a
Fidic mérnök és kivitelezıi a legnagyobb tétel, ezek most vannak minıségbiztosítási
kontroll alatt. Ha ezek megérkeznek, akkor a kiírásrend, illetve a várható folyamatok év
végén és a jövı év elején várhatóak. Nem csak a várost, hanem az országot is érintı
folyamat az önkormányzati, közoktatási törvény, és az ezzel kapcsolatos összes reform,
mely kidolgozás alatt áll. A Települések Országos Szövetségében területpolitikai
tanácsnokként ebben a folyamatban részt vesz. Rendszeresen kapnak anyagokat
véleményezésre és ezekben szakmai állásfoglalást kérnek tılük. A törvény kiadása elıtt
több egyeztetı tárgyaláson vettek részt. Elıttük áll a jövı évi költségvetés
megállapításának a felelıssége, ugyanakkor nem látják még azt, hogy az
önkormányzati törvény módosításával milyen jellegő, rendszerő költségvetést kell
megalkotni. Minél több információval rendelkeznek ebbıl a folyamatból, annál
megalapozottabb lehet a város költségvetésének elıkészítése. A változás az lesz, hogy
nem a normatív támogatásokra fog épülni a költségvetés, hanem a feladatellátás
finanszírozás lesz a jelszava a jövı évi költségvetésnek. Az is látható, hogy feltehetıen
a közoktatás reformja - miután a legnagyobb intézmény fenntartása a költségvetés
meghatározó része- felül fogja írni a költségvetés megalkotását. Ha és amennyiben
központi finanszírozásba kerül a közoktatás, és csak az infrastruktúra fenntartása marad
itt, akkor ennek a finanszírozása adott feladatként hogyan fog mőködni. Nem tudják,
hogy a járási rendszerek kialakítása - úgy tőnik kistérségi rendszereken fog felépülnimilyen szerepet hagy nekik. 30 város van az országban mely nem kistérségi központ,
ugyanakkor járási székhely feladatot képes ellátni. Sándorfalva esetében okmányiroda,
építéshatóság van, illetve a közeljövıben a gyámügyi kérdések kihelyezett
államigazgatási feladatként elláthatóak.
Ha Sándorfalvának fontos, hogy ez a
szolgáltatás maradjon meg, akkor adott pillanatban el kell dönteniük, hogy ebben
tudnak-e hozzátenni. Még nem látják a matematikát. Azt tudni kell, hogy matematika
most is van, mert például az okmányiroda most is kap normatíva támogatást, most is
benne vannak az államigazgatási folyamatok a város finanszírozásában. Ez fog a
jövıben is megfogalmazódni, csak a forrás milyen lesz, mit hagynak itt, milyen
adónemeket, hogyan tudnak gazdálkodni ezt még pontosan nem tudják. A Nádas-tó
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beruházás célirányosan hozta magát, mert 18.578.000. Ft. volt a göngyölt árbevétele. A
jegyár bevétel és a vendéglátás árbevétele körülbelül egyforma. Természetesen a
bevételt a kiadással együtt kell értelmezni. Úgy látja, hogy a Kft. üzleti terv szerinti
eredményt hozta, 25.000 vendége volt a strandnak A tapasztalat az, hogy jó érzéssel
voltak itt a vendégek. Október 8-9-én nemzetközi németjuhász kutya kiállítás és verseny
lesz a rendezvénytéren, önkormányzati háttérrel.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke felhívta a figyelmet, hogy a 85/2011. Kt. Határozat számú
Plébániával kötött szerzıdésre, atekintetben, hogy a lakosság körébıl többen jelezték,
hogy a temetık rossz állapotban vannak, a szemetet nem szállítják el. Fel kell hívni a
plébánia figyelmét a szemét elszállítására, többek között azért is, mert közeledik a
Mindenszentek és a Halottak napja.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a lakosságot a népszámlálásról. A népszámlálás
2011. október 1-31. között van, a számlálóbiztosok már viszik a népszámlálási
egységcsomagot, melyet október 1-ig meg kell, hogy kapjanak. A csomagon szerepel a
számlálóbiztos neve, azonosítója és telefonszáma. Tartalma 1 általános tájékoztató, 1
lakáskérdıív, 1 személyi kérdıív. A népszámlálás mindenkire nézve kötelezı, vannak a
kérdıíven olyan kérdések, melyekre nem kötelezı a válaszadás. A számlálóbiztosok
azonosítására szolgál egy plasztik kártya, mely tartalmazza a számlálóbiztos nevét,
regisztrációs számot, jegyzı aláírását. Amennyiben nem ismerik a számlálóbiztost,
kérjék, hogy azonosítsa magát. Kérése, hogy a népszámlálási munkát segítse a
lakosság. Idén elıször október 16-ig van arra is lehetıség, hogy interneten történjen
meg a válaszadás a www.nepszamlalas.hu weblapon. Ha az internetes válaszadást
választják, akkor annyi kikötés van, hogy az egy ingatlanban tartózkodók, életvitel
szerint ott élık mindannyian az internetes válaszadási kötelezettséget kell választaniuk.
Darázs Sándor elmondta, hogy az Alkotmány krt-i óvodánál épült egy parkoló. Kérdése,
hogy hány m2 és mennyibe került. A másik kérdése, hogy az iskolánál buszbeállónak
vagy parkolónak épült, ha igen, mennyibe került, illetve volt-e versenyeztetve? Ebben az
évben négy testületi ülésen felvetette a belvíz elvezetı árkok állapotát. Kérése a
Jegyzıhöz, hogy nyomatékos intézkedéseket tegyen az árkok kitakarítására.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy valóban vannak olyan ingatlanok
ahol rossz a helyzet, ezt Képviselı úrral meg is nézték. Vannak olyan ingatlanok is
amelyek az önkormányzat tulajdonát képezik, e tekintetben a SFÜ Kft. a feladatellátó. A
Képviselı-testület a társaság 2011. évi költségvetésében 1.950.000. Ft-ot különített el e
tevékenység elvégzésére, ebbıl az elsı félévben 976.000. Ft. került felhasználásra,
melyek tartalmazzák a medertakarítás gépi és kézi munkáinak költségeit, az átemelı
szivattyúk karbantartását, az energia költségeket, a csatorna iszap elszállításának és az
üzemanyag költségeit. A második félévre közel egymillió forint maradt, és az ısz ad
lehetıséget arra, hogy a még fennmaradó feladatokat elvégezze az SFÜ Kft.
Magántulajdonban lévı ingatlanok esetében tudomásukra jutott az, hogy sajnos egyre
több a banki tulajdonban lévı ingatlan. A bank nehezen bírható rá arra, hogy a
tulajdonosi kötelezettségének e tekintetben eleget tegyen. Az ilyen jellegő ingatlanok
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esetében
a
bankokat
felszólították,
hogy
tegyenek
eleget
tulajdonosi
kötelezettségüknek, továbbá tájékoztatták a bankokat arról, hogy elrendelik a
kényszerkarbantartást az SFÜ Kft. által és a felmerülı költségeket áthárítják a
pénzintézeteknek. Sajnos egyre több ilyen ingatlan van, ütemezetten végzik ezeket a
feladatokat.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az óvoda elıtti parkoló kialakításnak van
elıélete. Az Alkotmány Krt. felıl kanyarodnak be az autók az óvoda elé és ez sajnos,
rendezetlen körülmények között zajlott. Kátyús, vízállásos, sártenger volt. A játszótér
mellett több sávban tették tönkre az utat az ott elhaladó autók. Volt egy ajánlat mart
aszfalt felület kialakítására, melyre rendkívüli testületi ülés hívtak össze. Miután nem
ismerték ennek a technológiának a referenciáját, mechanikáját, ezért akkor leszavazták.
Az ajánlat és a terv akkor arról szólt, hogy a Rendezvény téren egy meghatározott részt
ezzel a technikával oldják, meg hogy a rendezvénysátor alatt fix alap legyen, illetve a
piactéren járdát alakítottak volna ki. Lehetıségük nyílt arra, hogy Maroslelén referencia
munkát tekintsenek meg a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Elnökével és
Alpolgármester úrral. Ár-érték arányban a javaslat arra nem alkalmas, hogy a
rendezvénysátor alatt legyen, de parkolónak kiváló megoldás. 1750 forint/m2 áron csak
olcsó burkolatot lehet vásárolni, ez pedig tükörkialakítással, 7-10 cm vastagságban
emulzióval és mart bazalttal, illetve bazalt zúzalékkal hengerelve lett kialakítva. 400m2
az a parkoló felület, ami az óvodánál elkészült, illetve 200 m2 azért, hogy fenntartsák,
illetve alakítsák ki azt a körforgalmat, melyben ha lehajtanak a szülık az Alkotmány krtról, ki is tudjanak fordulni a játszótér mellett a Kis krt. irányába. A parkoló kialakítását az
SFÜ kft végezte, és erre volt is kerete. Polgármesteri hatáskörben, amit hozzárendelt,
az út kialakítása volt, hiszen a telek megosztása az óvoda határánál a szembelévı
sportpálya útvonalában van egy leosztás, tehát ez a parkoló a rendezési terv szerint is
parkolóként értelmezhetı. Az út jelen pillanatban önkormányzati területen van és 200
m2-en rendelte el az út kialakítását. Az iskola elıtti parkoló az Alkotmány krt.
rendezésére készült, érvényes építési engedéllyel rendelkeznek az út, árkok és parkoló
és egyéb körforgalmak, szigetek rendezésére. Az érvényes engedély lehetıségein belül
határoztak úgy, hogy az iskola környékét rendezve és minimalizálva a balesetveszélyt,
lehetıséget adnak arra, hogy a szülık leálljanak az autóval és a gyermek kiszállhasson.
Eddig is megoldották, de a kátyúba álltak bele, illetve lezárták a közlekedést. A másik
cél az volt, hogy meg kellett teremteniük annak a lehetıségét, hogy az árok lefedésével
a gazdasági bejárat megközelíthetı legyen. Ez a beruházás szintén az SFÜ Kft.
megrendelésével készült el. Betartva az értékhez rendelt közbeszerzési eljárást, a
meghívásos tárgyalási folyamat gyıztes ajánlattevıje a legjobb volt és minıségben
pedig, úgy látja, hogy jó minıségő, szép munkát végeztek.
Darázs Sándor elfogadja a választ.
Kónya József PTB elnöke a rendkívüli testületi ülésen is elmondta, hogy ez a
technológia és anyag parkoló kialakítására megfelelı, de az elızıleg általuk felsorolt
célokra nem. A parkoló és út megépítésénél jelen volt, beszélt a kivitelezıvel, a munkát
végzıkkel. Olyan munkát végeztek mely figyelembe vette azokat az intelmeket, melyek
munka közben elhangzottak. Tudomása szerint a megkötött szerzıdésben egy év
garanciát vállaltak, ezt az SFÜ Kft. rendelte meg. A Kft. költségvetésében mintegy 2,5
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millió forint áll rendelkezésre út karbantartásra és javításra. A 2011. évi költségvetésébe
3.750.000. Ft körüli összeg volt, amit a Képviselı-testület jóváhagyott felhalmozás célú
pénzeszköz átadással. Nem biztos, hogy ezt a munkát, illetve az ilyen jellegő fejlesztést
azokon a helyeken tovább kell vinni. Sátor aljának teljesen kizárt, esetleg a piactér
közlekedési utainak kialakítása kapcsán szóba jöhet még. A mőszaki átadásnál kérte,
hogy nézzék meg azt, hogy ez a bizonyos vastagság mennyiben felel meg a
valóságnak. Autókkal is kipróbálták az utat és úgy tőnik bírja a terhelést.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
92 /2011. (IX. 29.) 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

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011.
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

(…….)

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Az új rendelet már egy
átláthatóbb, egyszerőbb, könnyebben kezelhetı, az ügyfelek számára is érthetıbb
rendelet született. Változás a jelen pillanatban a hatályos egységes szerkezetben foglalt
rendelethez képest hogy, a jogszabály szerkezetében egyszerősítésre került jelenti
illetve a jogalkotási törvénynek megfelelıen ki kellett venni az önkormányzat rendelet
szövegébıl a hivatkozott törvényszövegeket. Törvényszöveget nem ismételhetnek meg
önkormányzati rendeletben. A 17 §-ban van egy pontosítás, ami a helyi lakásfenntartási
támogatást illeti, a 17 § (4) bekezdésben a támogatás igénybe vehetı, a törvényben
meghatározottak részérıl és a Képviselı-testület által az önkormányzat
költségvetésében a helyi lakásfenntartási támogatással meghatározott keretösszeg
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erejéig. A Képviselı-testület az éves költségvetésben határozza meg azt az összeget,
amit a lakásfenntartási támogatásokra elkülönít a rendeletében. A jelenlegihez képest
változás még a rendelet mellékleteiben van. A mellékletek olyan formanyomtatványok
melyekkel segítik a kérelmezıket.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az elıterjesztést. A
bizottsági ülésen jelen volt Jegyzı Asszony és ezeket az érveket magyarázatokat adta,
mint most. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3.

Napirendi pont

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

…../2011.

(…….)

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. A rendelet értelmezı
rendelkezésben megfogalmazzák a gyermek fogalmát, hogy a késıbbiekben ne kelljen
folyamatosan taglalni. A 7 § (2)-(13) bekezdése az ahol részletesen szabályozzák a
jövedelemszámítás alapját, hogy mindenki számára egyértelmő legyen. Tényleges
változás a rendelet tervezet 1. sz. melléklete. Tekintettel arra, hogy az SZKTT
fıigazgatója értesítette ıket arról, hogy a gyermekétkeztetésre kiírt közbeszerzési
eljárás eredményesen lezárult, a nyertes pályázóval megkötésre került a szolgáltatási
szerzıdés és ennek kapcsán a gyermekek étkeztetési térítési díjai is változtak. Az iskola
és bölcsıde térítési díjaiban változás nem történt, változatlan összegben került
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beépítésre a rendelet 1. sz mellékletébe. Az óvoda térítési díjai esetében a teljes térítési
díj 280.- Ft/nap/fı plusz ÁFA. A tízórai változatlanul 58.-Ft/nap/fı plusz ÁFA, ez az
eddigiekhez képest 30 forint emelkedést jelent.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta elıterjesztést. A
bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy mi a helyettes szülı. A bizottsági ülésen
jelen lévı Jegyzı Asszony megadta a választ. A bizottság elfogadásra javasolta a
Képviselı-testület felé.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy Arany Jánosné a bizottsági
ülésen jelen volt és megadta a felmerült kérdésekre a választ. A bizottság elfogadásra
javasolta a Képviselı-testület felé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2011. (IX.29.) Önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)

4.

Napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2011.
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester

évi

költségvetési

rendeletének

1.

félévi

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a fejlesztési tartalék 60.49.000 Ft. Ez a
Képviselı-testület által meghatározott fejlesztési feladatok, amelyek még nem kerültek
kifizetésre. 6.864.000 Ft. a
mőködési tartalékuk, a Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvízberuházó Társuláson 1.544.000. Ft és a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társuláson 781.000. Ft a tartalék, ez összesen 9.189.000. Ft.
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Kakas Béla polgármester megállapításként elmondta, hogy elsı félévben zavartalan
volt az intézményi mőködés és ugyanaz a százalékos arány jellemzi a kiadásokat és a
bevételeket. Féléves vonatkozásban jónak tartja a költségvetést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a költségvetési beszámolót megtárgyalta a
bizottság. Az ülésen jelen volt a gazdálkodási iroda vezetıje, valamint dr. Kovács Beáta
jegyzı asszony és a felmerült kérdésekre kielégítı választ adtak. A bizottság
elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 1 tartózkodás, 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta
és az alábbi határozatot hozta.
93 /2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı- testülete
a polgármester beszámolóját a
2011. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról elfogadja.

1) Megállapítja:
a) hogy az I. féléves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2011. évre
meghatározott fıbb céloknak.
b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökbıl az intézményhálózat zavartalanul
mőködhetett.
c) hogy a meghatásozott beruházási feladatok teljesítési szintje az elvárások szerint
alakult.
2) Elvárja:
a) hogy a beszámolási idıszak végéig változatlan takarékos gazdálkodással az
eredetiként tervezett dologi elıirányzatok keretein belül az intézményüzemeltetési
feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
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b) hogy a beszámolási idıszak végéig a pályázatos beruházások lezáruljanak és a
pályázatoknál a támogatási összegek maradéktalanul lehívásra kerüljenek.
Határidı: Folyamatos, végrehajtásra: 2011. december 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
3) Továbbra is törekedni kell az éves terv takarékos végrehajtására, a kintlévıségek
maradéktalan beszedésére, illetve behajtására. Biztosítani kell az intézmények
további zavartalan mőködését és az elért ellátási színvonal megtartását.
Határidı: Folyamatos, a végrehajtásra: 2011. december 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozat végrehajtásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.
A határozatról értesítést kap:
1.
2.
3.
4.

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Fischerné Nagy Katalin mb.gazd. irodavezetı
Irattár helyben

5. Napirendi pont
Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi
pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a PTB azzal a kiegészítı szöveggel és
tartalommal tárgyalta meg az elıterjesztést, amely a napirendi pont kiegészítéseként
hangzott el. Az anyag kézhezvételekor szembesültek vele, hogy az I. féléves pénzügyi
és gazdasági beszámoló nem tartalmaz olyan számszerő dolgokat, amelyek
szükségesek egy ilyen jellegő beszámoló érdemi megtárgyalására. Ezt a Kft-k
ügyvezetıi pótolták és így teljes képet kapott a bizottság az elsı féléves tevékenységet
illetıen is. A bizottsági ülésen jelen volt mindkét Kft. ügyvezetıje és a felmerült
kérdésekre kielégítı válaszokat adtak. A bizottság elfogadásra javasolja a Képviselıtestület felé Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. I. félévi gazdasági beszámolójáról és a záró vagyonmérlegre vonatkozóan a
határozati javaslatot a következık szerint. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság
javasolja, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati javaslat 1. pontja a következıre
módosuljon: „Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
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2011. I. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és zárómérlege”. A határozati javaslat
további pontját változatlan formában elfogadja, és a kiegészítéssel együtt elfogadásra
javasolja a Képviselı-testület felé.
Dr. Szigeti Gábor FEB elnök ismertette a Felügyelı Bizottság jegyzıkönyvét. A
Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a jövıben a megfelelı anyagokat a
rendelkezésükre bocsátja a Kft. elfogadta és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 1 tartózkodással
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

7 igen szavazattal a határozati javaslatot

94/2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.
év I. félévi tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámoló valamint a
záró vagyonmérleg
Határozat
1.
Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Sándorfalva
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót valamint a záró
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés mellékelte szerinti tartalommal.
2. A Képviselı-testület ezzel egyidejőleg – hivatkozással az államháztartás mőködési
rendjérıl szóló 292/2009. (XII. 19.). Korm. sz. r.-ben foglaltakra - a Sándorfalva
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. által kezdeményezett, de
az átalakulás során jogutódlással létrejött SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és
Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. által a Raiffeisen Bank Zrt.-tıl felvett 5.000.000,Ft hitel fedezetéül keletkezı készfizetı kezességvállaláshoz hozzájárul.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Fischerné nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4. Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Tímár Zoltán ügyvezetı
6. Irattár.

6. Napirendi pont
16

Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit
Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy az általános részekre vonatkozó bizottság
véleményt már elmondta, amely vonatkozik Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı,
Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft-re is. Ugyanaz a helyzet, mint a korábban
tárgyalt Városüzemeltetési Kft-nél. A bizottság elfogadásra javasolta a Képviselı-testület
felé, a módosítással együtt.
Kakas Béla polgármester felkérte a Felügyelı Bizottság elnökét hogy mondja el a FEB
véleményét.
Dr. Szigeti Gábor FEB elnök ismertette a Felügyelı Bizottság jegyzıkönyvét. A
Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a jövıben a megfelelı anyagokat a
rendelkezésükre bocsátja a Kft. elfogadta és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 1 tartózkodással 7 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
95/2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalva Város, – és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. év I. félévrıl szóló beszámoló valamint záró vagyonmérleg

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Város, és
Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót valamint a záró
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés mellékelte szerinti tartalommal.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kácsor Péter ügyvezetı
Határozatról értesül:
3. Kakas Béla polgármester
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4.
5.
4.
5.
6.

Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gazdálkodási Osztály
Sándorfalva Városfejlesztı Közhasznú Nonprofit Kft.
Kácsor Péter ügyvezetı
Irattár

7. Napirendi pont
Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. A megemelkedett feladatok az ott
dolgozóknak egyre nagyobb terhet jelent. Komoly szervezési feladatot jelent, hogy a
rendezvények háttérszolgáltatása megfelelı legyen.
Kérdés, hozzászólás:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna kiegészítésében elmondta, hogy a Képviselı-testület
három nagy rendezvényt jelölt meg ebben az idei rendezvénytervükben, ebbıl kettın
vannak túl. Az egyik a Városnap, melynek az értékelését közepesnek értékelik. A
Városnap elveszítette azt a varázsát, amit húsz éve elindítottak. Sikeresnek értékelték a
Betyárnapot. Tematikus rendezvényként értékelve egyre több látogatót vonz. Az idén
már harmadik alkalommal rendezték meg és túlszárnyalták az elmúlt két év
összlátogatói létszámot. Egy rendezvény megszervezése komplexebb mint, amit a
látogatók látnak. A Városüzemeltetési Kft. és a Kulturális Központ már hónapokkal a
rendezvény elıtt elkezdi a szervezést. Ahhoz, hogy az intézményi dolgozók
maximálisan ellássák ezen rendezvények megszervezését, azokon a napokon nem napi
8 órát, hanem többet dolgoznak, de a dicséret, amit egy-egy rendezvény után kapnak,
megéri a fáradságot. Bizottsági üléseken elhangzottak, mind szakmai javaslatok, mind
pénzügyi dolgok. Szakmai javaslatként elhangzott, hogy lejjebb kell faragni a
Városnapból és át kell értékelni a Városnapi rendezvényeket. Elıtérbe kell helyezni a
nyári rendezvényeket, mert nem elég az ıszi és téli rendezvények infrastrukturális
háttere. Pénzügyi bizottságon elhangzott, hogy hogyan érték el, hogy az egyik
rendezvényen megtakarítottak, a másikon viszont mínusszal zártak és mit jelent az,
hogy mínusz 72.000 forinttal zárták le az egyik rendezvényüket. Ez azt jelenti, hogy van
egymillió forint a költségvetésben eltett tételük a Böllérnapra. A Böllérnapot ezzel a
mínusszal indítják és akkor tudják sikeresen lebonyolítani, ha szponzorokat keresnek
ennek a rendezvénynek a lebonyolításához. A jövı évi rendezvények tárgyalása a
következı hónapban esedékes, de szeretné elırevetíteni, illetve javaslat formájában
javasolni a Képviselı-testületnek, hogy az idén 15. alkalommal megrendezésre kerülı
Böllérnap legyen az utolsó, és jövıre egy másik rendezvényt találjanak ki, vagy a
Böllérnapra szánt pénzt a Betyárnapra fordítsák.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy megvalósulni látszik az a szándék, hogy egy
vendégváró település lett Sándorfalva és megjelenhet, mint Szeged melletti település a
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kiállítások, zenei rendezvények tekintetében. A jövıben át kell értékelni a
rendezvényeiket és értelmezni kell a jövı évi programnál azokat a lehetıségeket,
melyekre igazgató asszony is utalt. A rendezvények ellátásához szükséges hátteret, a
humáninfrastruktúrát, eszközt, programot újra kell gondolniuk. A kultúra és
közmővelıdés nem csak költséget jelent a városnak, hanem bevételt is.
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a beszámoló pontos, precíz,
korrekt, önértékelı módszerrel készült. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot a Képviselı-testület felé.
Kónya József PTB elnöke elismerte a Kulturális Központ rendezvényszervezési
munkáját. Ismertette a bizottság határozatát, mely szerint a bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
Dr. Szigeti Gábor a Böllérnappal kapcsolatban elmondta, örül annak, hogy nem lesz.
Ezek a rendezvények évek óta a rájuk vonatkozó jogszabályok mezsgyéjén mozogtak.
Támogatja Igazgató Asszony javaslatát.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
96 /2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2011. évi Sándorfalvi
Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl készült beszámolót, a rendelkezésre álló
keretösszeggel való elszámolást az elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla, polgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla, polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin mb. gazdálkodási irodavezetı
4.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
5.) Irattár.
8. Napirendi pont
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Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
Kérdés, hozzászólás:
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
97/2011.(IX.29.) Kt.
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica”
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához

Felsıoktatási

Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzata kifejezi csatlakozási szándékát a „Bursa
Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2012-es
fordulójához, és Sándorfalva Város Képviselı-testületének a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl szóló szabályzatának
megfelelıen felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét, hogy írja alá a
csatlakozási nyilatkozatot, valamint a megadott határidıre juttassa el azt az
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelı Osztályához.

2.

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy legkésıbb 2011. október 17-ig írja ki a
„Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es
fordulójának „A” és „B”típusú pályázatát.

3.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012-es pályázati fordulójában a
pályázati feltételeknek megfelelı hallgatók „A” és „B” típusú pályázati támogatását
egységesen 2 000,- Ft/fı/hó összegben állapítja meg.

4.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a 3.) pontban foglaltakat az
önkormányzat 2012. évi költségvetésének kidolgozásánál vegye figyelembe.
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Határidı: 2011. október 14. ( Csatlakozási nyilatkozat postázása)
2011. október 17.( „A” és „B” típusú pályázatok kiírása)
Felelıs: Kakas Béla- polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár
Kakas Béla polgármester úr 11 óra 40-kor technikai szünetet rendelt el.
11 óra 55-kor a testület folytatta a munkát.

9. Napirendi pont
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és
Mőködési Szabályzata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A
bizottsági ülésen jelen volt a Kft. két ügyvezetıje és az ott feltett kérdésekre kielégítı
választ adtak. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a
Képviselı-testület felé.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy az SFÜ melyik szolgáltatásai közé tartozik az a
tevékenység amihez az SFÜ szolgálati autójában folyamatosan gyermekülésnek kell
lenni? Ha ez nem az a kategória, akkor esetleg a béren kívüli juttatások sorába lesz
majd késıbb rendezve?
Kakas Béla polgármester úgy gondolja, hogy óvodai gyermekszállítás nincs benne a
tevékenységi körben.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az SFÜ Kft. és az ügyvezetı érvényes és
hatályos szabályzattal rendelkezik az SFÜ Kft. tulajdonában lévı gépjármővek
használatáról. A szabályzatot képviselı úr megtekintheti és abban látni fogja, hogy
személyes használatot kapott, mint jogosultságot az SFÜ Kft. egyik ügyvezetıje.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy ez a béren kívüli juttatások egyik fajtája, hogy ha
valaki a cég tulajdonába lévı a gépjármővet saját célra használhatja vagy nem?
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Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy nem.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
98 /2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kácsor Péter és Tímár Zoltán ügyvezetık
A határozatról értesítést kap:
1. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Irattár.
10. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, valamint az
EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratainak módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy jogszabályozási változásokra tekintettel volt
szükséges a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat valamennyi intézményének
alapító okiratát módosítani és a törvényi változások átvezetése, megjelenítése történik
az alapító okiratokban.
Kónya József PTB elnöke ismertette a bizottság véleményét mely szerint a bizottság
elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
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Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke ismertette a bizottság véleményét mely szerint
a bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselıtestület felé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
99 /2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri Hivatal
határozattal elfogadott Alapító Okiratát a fenti elıterjesztésnek megfelelıen az alábbiak
szerint módosítja:
1. Az alapító okirat preambuluma helyébe a következı lép:
„Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. (Ötv.) 38. §, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009.
(XII.19) Korm. rendelet (Ámr.) 8-16.§ -a alapján a Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratát az alábbiak szerint határozza meg:”
2. Az Alapító Okirat „ 5/a. tevékenység jellege alapján: közhatalmi szerv” részt
hatályon kívül helyezi.
3. Az Alapító Okirat „5/b. feladatellátáshoz kapcsolódó típusa alapján: önállóan
mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv, amely az elıirányzatok felett teljes
jogkörrel rendelkezik” rész helyébe lép:
„Gazdálkodási jogköre alapján: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési
szerv, amely az elıirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.”
4. A következı állami feladatként ellátandó alaptevékenységi szakfeladatok
elnevezése megváltozott:
890441
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890442
Bérpótló
juttatásra
jogosultak
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
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5. A kiegészítı tevékenységként feltüntetett feladatok az alaptevékenységek közé
kerülnek átsorolásra:
931301 Szabadidısport (rekreációs sport)tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932911 Szabadidıs park, fürdı és strandszolgáltatás
932919 Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység
Felelıs: Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla - polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta - jegyzı
3.) Fischerné Nagy Katalin – mb. gazdálkodási irodavezetı
4.) Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
100/2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményének Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által alapított
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény határozattal elfogadott Alapító Okiratát
a fenti elıterjesztés szerint az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat intézmény besorolásában „- tevékenység jellege alapján;
közszolgáltató költségvetési szerv,- a közszolgáltató költségvetési szerv típusa
alapján; közintézmény” szövegrész hatályát veszti.
2. Az Alapító Okiratban szereplı intézményi besorolás a következıképp módosul:
„Az intézmény besorolása: Gazdálkodási jogköre alapján; önállóan mőködı
költségvetési szerv.”
3. Az Alapító Okiratban, az alaptevékenységi szakfeladatok közé felvételre kerül:
890441
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890442
Bérpótló
juttatásra
jogosultak
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
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Felelıs: Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Dr. Kovács Beáta - jegyzı
2.) Fischerné Nagy Katalin – mb. gazdálkodási irodavezetı
3.) Vári Istvánné- Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény igazgatója
4.) Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
101/2011. (IX.29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által alapított
Sándorfalvi Kulturális Központ határozattal elfogadott Alapító Okiratát a fenti
elıterjesztésnek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat intézmény besorolásában „- tevékenység jellege alapján;
közszolgáltató költségvetési szerv, - a közszolgáltató költségvetési szerv típusa
alapján; közintézmény” szövegrész hatályát veszti.
2. Az Alapító Okiratban szereplı intézményi besorolás a következıképp módosul:
„Az intézmény besorolása: Gazdálkodási jogköre alapján; önállóan mőködı
költségvetési szerv.”
3. Az Alapító Okiratban, az alaptevékenységi szakfeladatok közé felvételre kerül:
890441
Rövid idıtartamú közfoglalkoztatás
890442
Bérpótló
juttatásra
jogosultak
hosszabb
idıtartamú
közfoglalkoztatása
890443
Egyéb közfoglalkoztatás
559099
Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
Felelıs: Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Dr. Kovács Beáta - jegyzı
2.) Fischerné Nagy Katalin – mb. gazdálkodási irodavezetı
3.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna- Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
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4.) Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
102/2011. (IX.29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által alapított
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény határozattal elfogadott
Alapító Okiratát a fenti elıterjesztésnek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja:
1. Az Alapító Okirat 16. pontjában „- tevékenység jellege alapján; közszolgáltató
költségvetési szerv, - a közszolgáltató költségvetési szerv típusa alapján;
közintézmény” szövegrész hatályát veszti.
2. Az Alapító Okiratban szereplı 16. pont a következıképp módosul:
„Az intézmény besorolása: Gazdálkodási jogköre alapján; önállóan mőködı
költségvetési szerv.”
3. Az Alapító Okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
Zenemővészeti ág
Új elnevezés (2011.09.01-tıl)

Régi elnevezés (2011.09.01-elıtt megkezdett
tanulmányok esetén)

Klasszikus zene
Fafúvós tanszak

Rézfúvós tanszak

Akkordikus tanszak

Furulya tanszak
Fuvola tanszak
Oboa tanszak
Klarinét tanszak
Szaxofon tanszak
Fagott tanszak
Kürt tanszak
Trombita tanszak
Harsona tanszak
Tuba tanszak
Hárfa tanszak
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Billentyős tanszak

Vonós tanszak

Vokális tanszak
Zeneismeret tanszak

Kamarazene tanszak

Népzene
Vonós és tekerı tanszak

Fúvós tanszak

Pengetıs tanszak

Akkordikus tanszak
Ütıs tanszak
Vokális tanszak
Zeneismeret tanszak

Kamarazene tanszak

Gitár tanszak
Cimbalom tanszak
Ütı tanszak
Harmonika tanszak
Zongora tanszak
Csembaló tanszak
Orgona tanszak
Hegedő tanszak
Brácsa tanszak
Gordonka tanszak
Nagybıgı tanszak
Magánének tanszak
Szolfézs
Zeneelmélet
Zenetörténet-Zeneirodalom
Improvizáció
Fafúvós kamara (tantárgy)
Rézfúvós kamara (tantárgy)
Vonós kamara (tantárgy)
Zenekar (tantárgy)
Kórus (tantárgy)

Népi hegedő
Népi brácsa
Népi bıgı, cselló
Tekerı
Népi furulya
Népi klarinét/ tárogató
Duda
Citera
Tambura
Koboz
Népi cimbalom
Népi harmonika
Népi ritmushangszerek (ütıgardon, dob)
Népi ének
Népzenei ismeretek
Néprajz
Szolfézs
Népi kamarazene (tantárgy)
Népi zenekar (tantárgy)

Jazz-zene
Fafúvós tanszak

Jazz-fuvola
27

Rézfúvós tanszak
Billentyős tanszak
Vonós tanszak
Pengetıs tanszak
Ütıs tanszak
Vokális tanszak
Zeneismeret tanszak

Kamarazene tanszak

Jazz szaxofon
Jazz-trombita
Jazz-harsona
Jazz-zongora
Jazz-hegedő
Jazz-bıgı
Jazz-gitár
Jazz-basszusgitár
Jazz-dob
Jazz-ének
Jazz-szolfézs (tantárgy)
Jazz-irodalom (tantárgy)
Jazz-elmélet (tantárgy)
Zenekari gyakorlat (tantárgy)

Elektroakusztikus zene
Billentyős tanszak
Szintetizátor
Szintetizátor-Keyboard
Számítógépes zene
Zeneismeret tanszak
Hangszínszolfézs
Szolfézs
Zeneismeret
Zenetörténet-zeneirodalom
Zeneelmélet
Kamarazene tanszak
Kamarazene
Táncmővészeti ág

Balett tanszak
Néptánc tanszak
Társastánc tanszak
Moderntánc tanszak
Kortárstánc tanszak

Balett tanszak
Néptánc tanszak
Társastánc tanszak
Modern-kortárstánc tanszak

Képzı- és iparmővészeti ág
Képzımővészeti tanszak
Az elnevezés új, de már eddig is oktatott
tantárgyak struktúrálásával alakult ki (Elıképzı 1-tıl Alapfok 3. évfolyamáig)
Fém- és zománcmőves tanszak
Fémmőves tanszak
Tőzzománc tanszak
Fotó és film tanszak
Fotó-videó tanszak
Grafika és festészet tanszak
Grafika tanszak
Festészet tanszak
Környezet- és kézmőveskultúra tanszak
Kézmőves tanszak
Bábkészítı tanszak
Fatárgykészítı tanszak
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Makett- és papírtárgykészítı tanszak
Szobrászat tanszak
Kerámia tanszak
Textilmőves tanszak
Bırmőves tanszak

Szobrászat és kerámia tanszak
Textil- és bırmőves tanszak

Szín- és bábmővészeti ág
Színjáték tanszak
Bábjáték tanszak

Színjáték tanszak
Bábjáték tanszak

Felelıs: Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Dr. Kovács Beáta - jegyzı
2.) Fischerné Nagy Katalin – mb. gazdálkodási irodavezetı
3.) Kaszás László- Sándorfalvi Térségi Mővészetoktatási Intézmény igazgatója
4.) Irattár
11. Napirendi pont
STAMI pedagógiai programjának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülése jelen volt
Kaszás László és az ott felmerült kérdésekre kielégítı válaszokat adott. Ismertette a
bizottság véleményét mely szerint a bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 1 tartózkodással és 7 igen szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
103 /2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy:

Sándorfalvi Térségi Alapfokú
programjának módosítása

Mővészetoktatási

29

Intézmény

Pedagógiai

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az elıterjesztés szerinti
tartalommal jóváhagyja a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
Pedagógiai Programjának módosítását a módosítással egységes szerkezetbe foglaltan.
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
12. Napirendi pont
A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét a
Nádas-tó Szabadidı Parkban” 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:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, mint a Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület képviselıje
jelen volt. A támogatói szerzıdésben nincs kifizetési határidı, ezt aggályosnak tartja.
Ismertette a bizottság véleményét mely szerint a bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
104/2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület „Környezetvédelmi hét
a Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges
költségek megelılegezése
Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület (a pályázat
Kedvezményezettje) részére „Környezetvédelmi hét a Nádas-tó Szabadidı
Parkban” címő LEADER pályázat megvalósításához szükséges bruttó
1.283.686,- 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 a projekt megvalósításához
szükséges elıfinanszírozás érdekében a Kedvezményezettel az együttmőködési
megállapodást, és támogatási szerzıdést megkösse és felkéri Dr. Kovács Beáta
jegyzıt arra, hogy fenti összeg költségvetési rendeleten történı átvezetése felıl
intézkedjen.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
4. Irattár.
13. Napirendi pont
A Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy amíg az elızı egy tábor, addig ez egy
programsorozat. Mindkettı a környezettudatos neveléssel foglalkozik, csak két
különbözı módszerrel.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna kiegészítésként elmondta, hogy amíg a Városszépítı
tábora a gyerekeknek szólt, addig a Civil Szövetség a teljes lakosságot felöleli.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı a pontosítás okán elmondta, hogy egy átmeneti támogatásról
van szó, amely azon oknál fogva történhet meg, hogy együttmőködési megállapodás jön
létre Sándorfalva Város Önkormányzata és a pályázatot, projektet végrehajtó civil
szervezet között. Az együttmőködési megállapodásban kerül rögzítésre, hogy a civil
szervezet olyan feladatot vállalt fel, amely az Önkormányzat programjaiban is szerepel.
Miután ez egy átmeneti támogatás, ezért meg kell kötni azt az átmeneti támogatásról
szóló szerzıdést is, amely a felek jogait és kötelezettségeit tartalmazza az átmeneti
támogatás finanszírozás tartama alatt.
Kónya József PTB elnöke ismertette a bizottság véleményét, mely szerint a bizottság
elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot a Képviselı-testület felé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
105/2011. (IX. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Civil Szövetség „A környezettudatosság erısítése Sándorfalván”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Határozat
3. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a Sándorfalvi Civil Szövetség (a pályázat Kedvezményezettje) részére „A
környezettudatosság erısítése Sándorfalván” címő LEADER pályázat
megvalósításához szükséges bruttó 1.186.999,- Ft-ot rendelkezésére bocsátja
azzal, hogy Kedvezményezett a támogatási összeg bankszámlájára történı
megérkezésétıl számított 8 napon belül köteles azt egyösszegben az
Önkormányzat részére visszafizetni.
4. 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 a projekt megvalósításához
szükséges elıfinanszírozás érdekében a Kedvezményezettel az együttmőködési
megállapodást, és támogatási szerzıdést megkösse és felkéri Dr. Kovács Beáta
jegyzıt arra, hogy fenti összeg költségvetési rendeleten történı átvezetése felıl
intézkedjen.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
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2.
3.
4.

Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
Irattár.

Kakas Béla polgármester bejelentette, hogy a testület nyílt ülése ezzel befejezıdik a
testület zárt üléssel folytatja munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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