Jegyzıkönyv
Készült 2011. szeptember 27-én a Széchenyi Ház Tárgyalótermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. szeptember 27-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László, a bizottság tagja
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, képviselı
Kácsor Péter, a Sándorfalva Fejlesztı- és Üzemeltetı Kft. ügyvezetı igazgatója
Tímár Zoltán, a Sándorfalva Fejlesztı- és Üzemeltetı Kft. ügyvezetı
igazgatója
Fischerné Nagy Katalin, mb. gazdálkodási irodavezetı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 4 tagja megjelent, a bizottság határozatképes. Molnár Róbert nem jelezte
távolmaradásának okát.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent képviselıket Molnár Szabolcsnét és Gajdosné
Pataki Zsuzsannát valamint Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt.
Kónya József ismertette a napirendet és javasolta a 4. és 5. napirendi pont kiegészítését a záró
vagyon mérleg elfogadásával.
A bizottság tagjai 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendre vonatkozó módosító
javaslatot és a következı határozatot hozta.
92/2011 (IX.27.)
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
3. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 1. félévi
végrehajtásáról
4. Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 1.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és záró vagyonmérlege
5. Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és záró
vagyonmérlege
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6. Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
7. Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
8. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti
és Mőködési Szabályzata
9. Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata, valamint az
EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratainak módosítása
10. A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét a
Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges költségek
megelılegezése
11. A Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Zárt ülés:
12. Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/3. sz. önkormányzati költségalapú bérlakás bérleti
szerzıdésének meghosszabbítása

1. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Kónya József, a bizottság elnöke röviden ismertette az elıterjesztés tartalmát és
megkérdezte, hogy kérdés, megjegyzés ill. vélemény van-e a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról szóló rendelettel kapcsolatosan.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a folyamatos jogszabályváltozások miatt, célszerő
volt új, átláthatóbb struktúrában megalkotni a rendeletet, csupán jogtechnikai kérdésrıl
van szó. A mellékletek tartalmazzák egységes formában a kérelmeket, nyilatkozatokat,
melyek az ügyintézıknek jelentenek egyszerősítést. További változásként köztemetés
esetében felsorolásra kerültek a köztemetés visszafizetésével kapcsolatos méltányossági
fizetési feltételek. A lakásfenntartási támogatás esetében pedig szerepel, hogy a
támogatás igénybevétele a mindenkori önkormányzati költségvetésben meghatározott
összeg erejéig lehetséges. A rendelet szeptember 30-án lép hatályba.
Kónya József elmondta, hogy a lakásfenntartási támogatásra vonatkozó kitétel esetében
elıfordulhat, hogy a költségvetési összeg felhasználása után jogos kérelem érkezik és
elutasításra kerül, de az önkormányzat pénzügyi lehetıségei sem korlátlanok, ezért
érdemes megszabni a határt.
Mivel további kérdés, ill. megjegyzés nem volt. Kónya József szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
93/2011. (IX.27.)
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének …../2011. (…….) a
pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet és
határozati javaslatot.
2. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
Kónya József röviden ismertette a gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet
elıterjesztését, elmondta, hogy változás a tízóraira vonatkozó térítési díj esetében volt,
ami 30%-kal emelkedett és kérdéseket tett fel fogalmi meghatározásokat illetıen a
jegyzı asszonyhoz.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a 3§ (3) pontjában szereplı közeli hozzátartozót a
Polgári törvénykönyv határozza meg, 4§ (4) pontjában a helyettes szülı, a gyámhatóság
által megnevezett nem vér szerinti szülı, aki átmenetileg vállalja a szülıi feladatokat.
Lényegi változás a rendeletben, a már említett tízóraira vonatkozó térítési díj emelése,
szerkezeti változásként fogalmi meghatározások kerültek be, melyek könnyítik a
rendelet értelmezését.
Kónya József megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény ill. észrevétel felmerült-e a
témával kapcsolatban.
Mivel további kérdés, vélemény ill. észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
94/2011. (IX.27.)
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)
Önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének …../2011. (…….)a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendeletet és határozati
javaslatot.
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3. napirendi pontban
Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 1. félévi
végrehajtásáról
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés, megjegyzés ill. vélemény felmerült-e az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy a 2012-2013-as évekre vonatkozó adatok
mennyiben felelnek meg a valóságnak.
Fischerné Nagy Katalin, mb. gazdálkodási irodavezetı elmondta, hogy a költségvetési
rendelet kötelezı eleme az adatok szerepeltetése, de a 2012 és 2013-as évre
vonatkozóan még nincsenek releváns információk a költségvetést illetıen.
Kónya József megkérdezte, hogy a 2. oldalon szereplı 475 millió tartalékból 400 millió
a reiffeisen-es kötvénybıl származik, 60 milllióra már vannak feladatok elıirányozva és
a fennmaradó 15 millió mit tartalmaz.
Fischerné Nagy Katalin, elmondta, hogy 60 millió Ft fejlesztési tartalék, 6 684 eFt
mőködési tartalék, a szennyvizes társulás tartaléka 1 044 eFt, a DARKTé pedig 281 eFt.
Kónya József hozzátette, hogy az önkormányzat féléves teljesítései 41%-ot mutatnak, a
szóródás nagy, de ez változni fog a folyamatos teljesítésekkel, az 1/c táblázatban
szereplı önfinanszírozási képességgel kapcsolatos adatok javuló képet mutatnak a
korábbiaknál.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy az önfinanszírozás elıreláthatólag romlik,
mivel a bölcsıde kihasználtsága alapján kevesebb normatívát lehet igényelni majd.
Dr. Kovács Beáta emlékeztetett, hogy a bölcsıdére vonatkozó normatíva számlálás,a
bölcsıdében ténylegesen jelen lévı gyermekekre vonatkozik, azokra nem,akik esetleges
betegség miatt otthon maradnak.
Dr. Szigeti Gábor ezen kívül megkérdezte, hogy a Polgármesteri Hivatal esetében a
tervezett mőködési kiadások 2011-re vonatkozóan 383 millió Ft, és félévkor már 201
millió Ft-nál járt a teljesítés, mi ennek az oka.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy a fordított áfát, a dologi kiadások közé kell
tervezni bevételi és kiadási oldalon is, mivel az önkormányzat nem áfa visszaigénylı.
Az áfa magas teljesülése miatt emelkedik a Hivatal mőködési kiadásaainak teljesülési
szintje is.
Mivel kérdés ill. észrevétel nem volt, ezért Kónya József szavazásra bocsátotta a
beszámolót.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
95/2011. (IX.27.)
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 1. félévi
végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé az
Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének 1. félévi végrehajtásáról szóló
beszámolót.

4. napirendi pontban
Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 1.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és záró vagyonmérlege
Tímár Zoltán, a Sándorfalva Fejlesztı- és Üzemeltetı Kft. ügyvezetı igazgatója
megérkezett az ülésre.
Kónya József, a bizottság elnöke javasolta, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslat 1) pontja a következıképp módosuljon:
1) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót valamint záró
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
Kónya József megjegyezte továbbá, hogy a Városfejlesztı Kft. Teljességi
nyilatkozatában az alpontok számozása nem folytonos, ezt javítani kell, továbbá a
következı – Személyi állomány kezdető – oldalon hiányzik a fejléc. Megkérdezte Tímár
Zoltán ügyvezetı igazgatót, hogy kiegészítése van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Tímár Zoltán elmondta, hogy technikai probléma merülhetett fel a fénymásolásnál a
fejlécet illetıen, a teljességi nyilatkozat számozását pedig javítani fogják. Ezen kívül a
könyvvizsgálói jelentés dátumozása nem megfelelı június 16. helyett június 6-a
szerepel. Ezt már a Felügyelı Bizottság ülésén is jelezte, a könyvvizsgálóval egyeztettek
és a javítása mihamarabb megtörténik.
Kónya József megkérte Dr. Szigeti Gábor bizottsági tagot, mint a Felügyelı Bizottság
elnökét, hogy számoljon be az álláspontjukról.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy a Felügyelı Bizottság (FEB) pénteken ült össze,
teljes létszámmal és 2 napirendi pontjuk volt a Városüzemeltetı Kft. és a Városfejlesztı
Kft. 1. féléves beszámolója. Mindkét napirendi pontban találtak kivetnivalót, a
könyvvizsgálói jelentést is javítani kellett, mint elhangzott. Mivel a FEB hatásköre a
pénzügyi ellenırzés is ezért az volt a kérésük az ügyvezetı felé, hogy legközelebb a
fıkönyvi kivonatot is mellékeljék beszámolójukhoz.
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Kónya József itt elmondta, hogy a pénzügyi bizottsági ülést megelızıen elkérte
mindkét Kft. pénzügyi és gazdasági beszámolóját. A Városüzemeltetı Kft.
megközelítıleg hozza az elvárt teljesítést, ami kicsit csökkent, hiszen változott a
közhasznú foglalkoztatás is. Több esetben is a befektetése a Kft-nek már megtörtént, de
a megtérülés a 2. félévre várható. Technikai okok miatt és az utalások lebonyolítása
miatt nem egyezett meg az Alapítótó tagoktól kapott összeg a Kft. beszámolója és az 1.
féléves költségvetés végrehajtásában szereplı összeggel. Az utalások havonta történnek
3 233 e Ft értékben.
Dr. Szigeti Gábor hozzátette, hogy a FEB elfogadta a Városüzemeltetı Kft. 1. félévi
beszámolóját és vagyonmérlegét.
Mivel további kérdés, ill. észrevétel nem volt, ezért Kónya József szavazásra bocsátotta
a beszámolót.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
96/2011. (IX.27.)
Tárgy: Sándorfalva Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.
1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és záró vagyonmérlege
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi
pénzügyi, gazdasági beszámolójára és záró vagyonmérlegére vonatkozó határozati
javaslatot a következık szerint:
A Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság javasolja, hogy az elıterjesztésben
szereplı határozati javaslat 1) pontja a következıképp módosuljon:
„1) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva
Városüzemeltetési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót valamint záró
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal.”
A határozati javaslat további részét változatlan formában elfogadja a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság és a Képviselı-testületnek megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja.
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5. napirendi pontban
Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és záró
vagyonmérlege
Kácsor Péter, a Sándorfalva Fejlesztı- és Üzemeltetı Kft. ügyvezetı igazgatója
Kónya József, a bizottság elnöke javasolta, hogy az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslat 1) pontja a következıképp módosuljon:
1) 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 záró
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal.
A Bizottság elnöke elmondta, hogy a Teljességi nyilatkozat számozása ebben az
elıterjesztésben is hibás, javítani szükséges. Megkérdezte, hogy kérdés, megjegyzés ill.
észrevétel van-e a beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor, mint a FEB elnöke elmondta, hogy a FEB elfogadta a beszámolót, a
8 400 eFt negatív eredmény, mint Kácsor Péter beszámolt róla, abból adódik, hogy a
strandhoz tartozó eszközök az ı vagyonmérlegükben szerepelnek, ez a késıbbiekben
fog megtérülni. A FEB észrevételezte ezen kívül, hogy a beszámolóban felsorolt
pályázatok egy része már a II. félévre szól, Kácsor Péter azt a tájékoztatást nyújtotta,
hogy az átláthatóság miatt sorolták fel ıket.
Kácsor Péter hozzátette a pénteki FEB ülésre hivatkozva, hogy a Városfejlesztı Kft.
mérlegében még nem szerepel 2,5 millió Ft készlet-beszerzés, és 550 000 Ft eszköz
pedig a strandhoz tartozik a vagyonmérlegben.
Mivel további kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
97/2011. (IX.27.)
Tárgy: Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója és záró vagyonmérlege
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága módosításokkal javasolja elfogadásra a Képviselı-testület felé a
Sándorfalva Város- és Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú
Nonprofit Kft. 2011. 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolójára és záró
vagyonmérlegére vonatkozó határozati javaslatot:
„Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Város- és
Vállalkozásfejlesztı, Pályázati Tanácsadó Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. I. félévi
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tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót valamint záró
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal.”
6. napirendi pontban
Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
Kónya József röviden ismertette az elıterjesztés lényegét és megkérdezte, hogy további
kérdés, megjegyzése van-e a bizottság tagjainak a beszámolóval kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor gratulált Gajdosné Pataki Zsuzsannának a precíz és átlátható
beszámolóhoz.
Kónya József véleménye szerint is alapos és pontos beszámoló került a bizottság elé. A
látogatói létszámot alapul véve a városnap közepesnek mondható, a betyárnap pedig
meghaladta a várakozásokat. Megkérdezte, hogy a 72 eFt negatív eredmény mibıl került
rendezésre.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy a Képviselı-testület által elfogadott 5
millió Ft, amely a városnap, a betyárnap és a böllérnap költségvetésére vonatkozik,
fedezi ezt az összeget is, lényegében 72 eFt-tal jut kevesebb a böllérnapra.
Mivel további kérdés nem volt, Kónya József szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
98/2011. (IX.27.)
Tárgy: Beszámoló a 2011. évi Sándorfalvi Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a 2011. évi Sándorfalvi
Városnapi és Betyárnapi rendezvényekrıl szóló beszámolót.
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7. napirendi pontban
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica”
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához

Felsıoktatási

Kónya József, hogy az immár szokásosnak mondható csatlakozási szándékról van szó,
mely az eddigiekhez hasonló feltételekkel zajlik.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
99/2011. (IX.27.)
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012-es fordulójához határozati javaslatot.
8. napirendi pontban
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Kónya József a Szervezeti és Mőködési Szabályzattal kapcsolatban a következıkre kért
magyarázatot Tímár Zoltán ügyvezetıtıl: felelıs mőszaki vezetésre miért alvállalkozót
alkalmaz, hogyan kell értelmezni a 3. oldal alján található tevékenységi köröket, mint pl.
egészségmegırzés.
Tímár Zoltán elmondta, hogy a felelıs mőszaki vezetés és ellenırzés felsıfokú
végzettséget igényel, építımérnököt vagy építészmérnököt lehet alkalmazni, aki a
Kamarában is regisztráltatta magát. A felsorolt tevékenységi kör pedig a Kht.
megalakulásakor az Alapító Okiratban is szerepelt.
Dr. Kovács Beáta hozzátette, hogy a közhasznú törvény besorolásai miatt szerepel az
említett tevékenységi kör.
Kónya József megjegyezte, hogy az 5. oldalon található „Saját tulajdonú, bérelt ingatlan
bérbeadása, üzemeltetése” tevékenység aggodalomra adhat okot, hiszen a testület
elfogadta a preferált bérlıkre vonatkozó szabályokat és az Önkormányzat által a Kft.
részére bérbe adott ingatlan további bérbeadásával nem ért egyet.
Kalapács Zoltán hozzátette, hogy enélkül a Városüzemeltetés a lángossütınek sem
adhatna ki ingatlant.
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Dr. Kovács Beáta javasolta, hogy változatlanul maradjon benne az SZMSZ-ben a
tevékenység, önkormányzati tulajdonú bérlemény esetén pedig lehetıség van külön
megállapodni a Kft-vel.
Kónya József hiányolta a piac, vásár üzemeltetést a tevékenységek felsorolásában,
megkérdezte, hogy jogszabály szerint mely tevékenység keretén belül fog ez mőködni.
Tímár Zoltán ígéretet tett arra, hogy az említett tevékenységi körnek utánanéz, és
fogalmilag tisztázza.
Mivel további kérdés nem volt, Kónya József szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
100/2011. (IX.27.)
Tárgy: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé az
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzatára vonatkozó határozati javaslatot.
Kácsor Péter, a Sándorfalva Fejlesztı- és Üzemeltetı Kft. ügyvezetı igazgatója és
Tímár Zoltán, a Sándorfalva Fejlesztı- és Üzemeltetı Kft. ügyvezetı igazgatója távozott
az ülésrıl.
9. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának,
valamint az EESZI, a STAMI, Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító
Okiratainak módosítása
Kónya József megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzıt, hogy jogilag milyen változás
történik az Alapító Okiratokban.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy jogszabályi változások követelményeinek tettek
eleget az Alapító Okiratok módosításával.
Mivel további kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatokat.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
101/2011. (IX.27.)
Tárgy Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
102/2011. (IX.27.)
Tárgy Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményének Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Sándorfalva Város Önkormányzatának Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézményének Alapító Okiratának módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
103/2011. (IX.27.)
Tárgy Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé változatlan formában a
Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
határozati javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
104/2011. (IX.27.)
Tárgy Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítására vonatkozó határozati javaslatot.

10. napirendi pontban
A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét a
Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges költségek
megelılegezése
Kónya József, a bizottság elnöke röviden ismertette az elıterjesztést és megkérdezte
Gajdosné Pataki Zsuzsannát, hogy a tevékenységek között táborok szerepelnek, mikor
valósítanák meg ıket.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy aug. 21-tıl került megrendezésre a tábor,
a Kulturális Központ valósította meg, az ellenırzésen is túl vannak. A támogatási
szerzıdés megkötésétıl számított két éven belül kellett teljesíteni a vállaltakat. A tábor
célja volt a környezetvédelem és a strand népszerősítése is.
Kónya József elmondta, hogy aggályosnak tartja az MVH-val kötött szerzıdést, hiszen
nincs utalás benne a kifizetés határidejérıl.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy az októberben adják be a kifizetési
kérelmüket és remélik, hogy a pénz visszajön az idei évben.
Kónya József megkérdezte Fischerné Nagy Katalint, hogy forrással rendelkezik-e az
Önkormányzat a pályázati önerı megelılegezésére.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy a pályázati alapból biztosítani tudják a jelen és
a következı napirendi pontban szereplı átmeneti támogatást is.
Mivel további kérdés, ill. vélemény nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
105/2011. (IX.27.)
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét
a Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges költségek
megelılegezése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület ”Környezetvédelmi hét a
Nádas-tó Szabadidı Parkban” címő pályázat megvalósításához szükséges költségek
megelılegezésére vonatkozó határozati javaslatot.

11. napirendi pontban
A Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Kónya József röviden ismertette az elıterjesztést és megkérdezte az elıterjesztıt, hogy
kíván-e kiegészítést tenni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy rendezvénysorozatról van szó, 4-5 hónap
lesz a szóban forgó pályázat lebonyolítása és szintén a Kulturális Központ lesz a
megvalósító.
Kónya József elmondta, hogy az elızı napirendi ponthoz hasonlóan átmeneti
támogatási szerzıdést kötnek a Civil Szövetséggel a támogatásról.
Mivel további kérdés, ill. vélemény nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
106/2011. (IX.27.)
Tárgy: A Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván”
címő pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
Sándorfalvi Civil Szövetség ”A környezettudatosság erısítése Sándorfalván” címő
pályázat megvalósításához szükséges költségek megelılegezésére vonatkozó
határozati javaslatot.
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Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte a pontos érkezést, az aktív részvételt és
bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József sk
a Bizottsági elnöke

Bábi Tímea sk
a Bizottság titkára
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