Jegyzıkönyv
Készült 2011. október 25-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. október 25-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Kakas Béla, polgármester
Dr. Sebestyén András, alpolgármester
Fischerné Nagy Katalin, mb. gazdálkodási irodavezetı
Balogh Viktor, jkv.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 3 tagja megjelent, a bizottság határozatképes. Kalapács Zoltán képviselı Úr késıbb
érkezik, Ambrus László nem tud részt venni.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent képviselıket, Dr. Sebestyén András
alpolgármestert, Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszonyt, és Molnár Szabolcsné képviselıt.
A bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet és a következı
határozatot hozta.
110/2011 (X.25)
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.10.)
önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítására
2. Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési programja és a 2012. évi
Ellenırzési terv idırendi táblázata
3. Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett 2011. évi tevékenységrıl
4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal, a Sándorfalvi Városüzemeltetési Közhasznú
Nonprofit Kft., a Sándorfalvi Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit
Kft., a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a Sándorfalvi
Kulturális Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
esélyegyenlıségi terve végrehajtásáról és új tervek elfogadása
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5. Pályáztat benyújtása a „KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvíz-minıség javítás” címő pályázati
konstrukcióra és a pályázathoz szükséges önerı biztosítása, pályázat benyújtása a
15/2011. (IV. 22.) BM rendelet felhívására, valamint felhatalmazás vállalkozási
szerzıdések aláírásra
6. Déli Napfény LEADER Egyesülethez történı csatlakozás
7. „DATTE” Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesületébıl való kilépési
szándék kifejezése
8. Nádastó Szabadidıpark elnevezéső (hrsz: 0384/6) ingatlannal kapcsolatban kötött
feladat-ellátási és üzemeltetési szerzıdés módosítása
9. SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtandó „Zöld-hulladék feldolgozásának és
újra hasznosításának megvalósítása Sándorfalva Városában – címő LEADER
pályázatához önkormányzati önerı biztosítása
10. A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás gesztorságának felajánlása

1. napirendi pontban
Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II.10.)
önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte Fischerné Nagy Katalint, a Polgármesteri
Hivatal megbízott gazdálkodási irodavezetıjét, akinek nincs kiegészítése a napirendi
ponthoz.
Kalapács Zoltán képviselı Úr megérkezett.
A bizottság elnöke köszöntötte Kalapács Zoltánt, majd megkérdezte a bizottság tagjait,
hogy van-e kérdés a napirendi ponttal kapcsolatosan. Közben megjegyezte, hogy
Fischerné Nagy Katalinnal egyeztetett, kötelezı átcsoportosítások történtek, nincs
lényeges változtatás a költségvetés eddig végrehajtott részében a közelmúltban lezajlott
bizottsági, illetve képviselı-testületi ülés óta.
Dr. Szigeti Gábor a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ szerzıdés szerinti
pótmunkáiról kívánt tájékoztatást kapni, amely 2.650.000 Ft-ba került, a fejlesztési
tartalék terhére.
Dr. Kovács Beáta emlékeztetett, hogy közbeszerzési eljárás keretében kellett
kiválasztani a kivitelezıt, melynek eredményét a Partiskum-Bau Kft a Közbeszerzési
Döntıbizottságnál megtámadta azzal az indokkal, hogy a nyertes ajánlattevı nem a
megfelelı mőszaki ajánlatot tette, melyet a bizottság szintén megállapított, így a
Partiskum-Bau Kft.-t nevezte meg a Széchenyi Ifjúsági Kulturális Központ
beruházásban nyertes ajánlattevınek. A munkálatokat alvállalkozókkal végeztette el a
Kft., a kivitelezéssel kapcsolatban problémák merültek fel, miközben tudvalévı, hogy a
támogatási szerzıdés - mely alapján az Európai Uniós forrás lehívható a beruházás
megvalósításához – szigorú határidıkhöz kötött. A befejezési határidıt többször
kényszerően módosítani kellett, mire megtörténhetett a mőszaki átadás-átvétel. Mivel a
munka minısége nem minden esetben volt megfelelı, a hibás teljesítést a Jegyzı
Asszony jelezte. A vállalkozói rosszhiszemő magatartásra tekintettel megállapítást
nyert, hogy a hibák kijavítása nem történhet meg, így az árleszállítás alkalmazása
mellett történt döntés. Ennek nagyságrendje nagyjából 5.000.000 Ft+ÁFA, így a
végszámla nem került kifizetésre, illetıleg 3.000.000 Ft erejéig teljesítési biztosíték állt
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rendelkezésre. Ebbıl az összegbıl lehetett másik vállalkozóval rendeltetésszerő
használatba hozni az épületet. Az alapvetı probléma a főtésrendszer rossz mőszaki
megoldása volt, illetve a nyílászárók nem a mőszaki tartalomnak megfelelıen kerültek
beépítésre, megrendelésre. Garanciális problémák is adódnak folyamatosan. A
vállalkozó oldaláról a konstruktivitás továbbra sem mőködik. A végszámlát azért sem
lehetett volna kifizetni, mert nem igazolta hitelt érdemlıen, hogy az alvállalkozókat
kifizette. A Partiskum-Bau Kft. pert kezdeményezett a végszámla kifizetésére
Sándorfalva Város Önkormányzata ellen, melyben a fent említett körülmények nem
szerepeltek. Az per elsı tárgyalása 2011.novemberben lesz, az Önkormányzat megteszi
az észrevételeket, kéri a kereset elutasítását, továbbá viszontkeresettel él a hibás
teljesítés okán keletkezett kár, bizonyos eljárási költségek, és a kivitelezés során
keletkezı közüzemi díjak megtérítésére. Az Önkormányzat jelzi még a Bíróság felé,
hogy ha és amennyiben a vállalkozó rosszhiszemő magatartása okán ez Európai Uniós
támogatási szerzıdésben foglaltak hiányában az irányító hatóság elmarasztalja
Sándorfalva Város Önkormányzatát, kártérítést fizessen meg a Partiskum-Bau Kft.
Emellett a színpad készítése volt még, ami nem szerepelt a konkrét mőszaki
tartalomban. A projekt zárása elérkezett, 2011. november 10-re tőzte ki a VÁTI
Nonprofit Kft. Szegedi Területi Irodája a helyszíni ellenırzést, melyre a kivitelezı is
meghívást kap.
Kakas Béla Polgármester Úr megérkezett.
Kónya József Úr köszöntötte Kakas Bélát, majd megkérdezte Fischerné Nagy Katalint,
hogy van-e kiegészítése, melyre azt felelte, hogy a Jegyzı Asszony mindent elmondott.
Kakas Béla köszöntötte a jelen lévıket.
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés merült-e fel.
Dr. Szigeti Gábor az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatásról érdeklıdött.
Fischerné Nagy Katalin elmondta, hogy az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény, illetve a Sándorfalvi Kulturális Központ esetében alkalmaznak rövid
idıtartamú, 4 órában dolgozó közfoglalkoztatottakat, a Sándorfalva Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába 6 órában, hosszú idıtartamban történik
mindez.
Kakas Béla Úr hozzáfőzte, hogy a közfoglalkoztatás mőködik a Sándorfalvi Kulturális
Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal mellett a Sándorfalva Városfejlesztı és
Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.-nél is.
Kónya József Úr megkérdezte, hogy van-e további kérdés az elıterjesztéssel
kapcsolatosan.
Mivel további kérdés, ill. megjegyzés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
111/2011. (X.25.)
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Tárgy: Rendelet-tervezet az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.
(II.10.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítására
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.
(II.10.) önkormányzati rendeletének 2. sz. módosítására vonatkozó elıterjesztés és
határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
2. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési programja és a 2012.
évi Ellenırzési terv idırendi táblázata
Kónya József, a bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az SFÜ Közhasznú
Nonprofit Kft. ellenırzött idıszaka a dokumentációban 2010.06.17- 2012. év. Mivel az
alapítás 2011.06.16-án történt, megkérdezte, hogy miért nem ettıl a dátumtól érvényes
az ellenırzés.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony és Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási
irodavezetı jelezte, hogy elírás történt.
Kónya József kérte, hogy legyen kijavítva a megfelelı idıtartamra a Szabályszerőségi
ellenırzés.
Megkérdezte, hogy van-e felmerült kérdés, illetve Dr. Kovács Beátához fordult, hogy
van-e kiegészítése a napirendi ponthoz.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az Ellenırzési terv Juhász Lejla belsı ellenır
segítségével került összeállításra. A normatív állami támogatások ellenırzése mindig
ismétlıdı feladata a belsı ellenırzésnek. A pénzkezelés ellenırzését a Sándorfalvi
Kulturális Központnál alapvetıen az teszi indokolttá, hogy a Kastély Kávézó
vállalkozásként mőködik, a Folyamatba épített vezetıi ellenırzés rendszerek ellenırzése
egyre fontosabbá válik, és az új Önkormányzati Törvény is kiemelten kezeli a belsı
ellenırzési rendszer minıségi megvalósítását. Az SFÜ ellenırzésével kapcsolatban
képviselı-testületi ülésen elhangzott, hogy, ha módja van rá, a belsı ellenırzés a
gazdasági társaság ellenırzésére is fordítson gondot.
Kónya József Úr megjegyezte, hogy a korábbi ellenırzési programokhoz képest a
leendıt részletesebbnek, alaposabbnak, több ágazatra kiterjedınek tartja, mert az elızı
idıszakokban kis területekre koncentrálódtak, amit ı szóvá is tett, valamint nagyon
kevés idıt szántak a feladat végrehajtására.
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:
112/2011. (X.25.)
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi belsı ellenırzési programja és a
2012. évi Ellenırzési terv idırendi táblázata
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Város Önkormányzat
2012. évi belsı ellenırzési programja és a 2012. évi Ellenırzési terv idırendi
táblázatára vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását.
3. napirendi pontban
Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett 2011. évi tevékenységrıl
Kónya József feltette a kérdést, hogy a képviselık részérıl van-e kiegészítés a
napirendi ponthoz. A képviselık részérıl hozzászólás nem történt.
Kakas Béla Polgármester Úr hozzátette, hogy el kell gondolkodni azon, hogy egyes
társulásokban, amelyek már nem relevánsak Sándorfalva Város szempontjából, és
pénzfizetési kötelezettséggel járnak, érdemes-e tagnak maradni, illetve fenntartani magát
az adott társulást. Elmondta még, hogy át fog alakulni a társulási szisztéma a járási
rendszer létrejöttekor.
Már most aktuális a kérdés, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása, illetve a
Szeged és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás miképpen fog a jövıben
mőködni. Kérdés, hogy mennyibe kerül a tagdíj, milyen típusúak a feladatok, milyen
feladatokat végzett az Önkormányzat bennük.
Elmondta, hogy a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás, melynek
gesztorságát Sándorfalva Város Önkormányzata vállalta, nem tudott olyan átfogó
társulássá válni, amiért érdemes lenne fenntartani. A pályázati összeg- melyet a Magyar
Turizmus Zrt. bocsátott rendelkezésre- már a 2011. évben is bizonytalan volt, nem tudni,
hogy 2012. évben lesz-e egyáltalán. A társulás megszüntetéséhez Szeged Megyei Jogú
Város Önkormányzata nem járult hozzá, a gesztorság átadását megpróbálja Sándorfalva
Város Önkormányzata felajánlani.
Kónya József Úr jelezte, hogy egy késıbbi napirendi pontban errıl fog szó esni.
Kakas Béla a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulással
kapcsolatosan megemlítette, hogy a projektmenedzsment, nyilvánossági pályázat, a
FIDIC mérnök és kivitelezı kiválasztása még 2011. évben megkezdıdik.
A Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulással kapcsolatban elmondta, hogy át kell
gondolni, hogy Sándorfalva Városnak érdemes-e egy ilyen magas tagdíjú Társulásban
részt venni.
Összefoglalva elmondta, hogy Sándorfalva Város Önkormányzata tekintetében át kell
vizsgálni a társulási szerepvállalásokat a praktikusság és gazdaságosság jegyében.
Dr. Szigeti Gábor Kakas Bélától azt kérdezte, hogy járások kialakulása esetén van-e
olyan koncepció, hogy Kistelek Város Önkormányzata lenne az egyik járási központ,
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illetve, hogy Sándorfalva Város Önkormányzata melyik járási központhoz tartozna, vane ebbe beleszólása az Önkormányzatnak.
Kakas Béla válaszában megemlítette, hogy ez a tervezés még nem kiforrott, nincs
konkrét településekre kiterjesztve. Elmondta még, hogy egy verzió szerint kiemelt
fontosságúak lesznek a megyehatárok. A járások kialakításánál nem szeretnék átlépni a
megyehatárt. A másik valószínősíthetı vezérelv a polgármesteri hivatalok
fenntartásának lehetısége meghatározott lakosságszám alapján. Meghatározott
lakosságszám alatt az önkormányzatok önkormányzati társulásokat alakíthatnak ki,
amelyek integrálódnak a járási rendszerekbe. Valószínősíthetı, hogy nem lesz lehetıség
választani, Szegedhez tartozhat Sándorfalva Város Önkormányzata, mivel a Szegedi
Kistérség tagja.
Dr. Kovács Beáta megerısítette a fent elmondottakat, biztosnak tartja, hogy járási
rendszer lesz, megyehatáron belül.
Elmondta még, hogy 20.000 embert lát el az Önkormányzat okmányiroda és építésügyi
hatóság tekintetében. Ha ez fontos Sándorfalva Város Önkormányzatának a jövıben is,
akkor majd vélhetıen a Kormányhivatallal történı együttmőködés keretében a saját
bevételünk terhére lehet ezt finanszírozni.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy a képviselı-testület nem szorgalmazhatja-e,
hogy itt maradjanak a lakosság ellátása szempontjából fontos feladatok.
Kakas Béla és Dr. Kovács Beáta válaszban elmondta, hogy ez nem önkormányzati
szintő döntés lesz.
Kónya József elmondta, hogy szerinte arra lesznek kényszerítve az önkormányzatok,
hogy a kivetett adók tekintetében minél magasabb tételeket szabjanak ki a jövıben.
Megköszönte a Polgármester Úr kiegészítését, majd megkérdezte, hogy kérdés,
megjegyzés, ill. vélemény felmerült-e az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel kérdés, ill. észrevétel nem merült fel, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a beszámolót.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
113/2011. (X.25.)
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett 2011. évi tevékenységrıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a társulásokban végzett 2011. évi
tevékenységrıl szóló polgármesteri beszámolóra vonatkozó elıterjesztés és
határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı azzal a kéréssel fordult a bizottság elnökéhez, Kónya
Józsefhez, hogy a 6. napirendi pont tárgyalásával folytatódjon az ülés, mivel Kakas Béla
Polgármester Úrnak hivatali elfoglaltság miatt távoznia kell hamarosan.
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Kónya József megkérdezte a bizottság tagjait, hogy a kérést elfogadják-e.
A bizottság 4 igen szavazat mellett elfogadta a fent említett kérést, így a 6.
napirendi ponttal folytatódott az ülés.

6. napirendi pontban
Déli Napfény LEADER Egyesülethez történı csatlakozás
Kónya József megkérdezte, hogy milyen konkrét céljai vannak ennek az egyesületnek.
Kakas Béla válaszában röviden ismertette a LEADER Akciócsoport jelentıségét. A
civilek, a vállalkozók, és az önkormányzat egyenlı arányú összefogásáról,
szerepvállalásáról van szó. Egy akciócsoport dönt a felmerülı ötletekrıl. A Déli
Napfény eddig Kft. formában mőködött, 750.000 Ft tagi kölcsönnel indították el a
települések a mőködését. A Kft.-nek egyesületi formában kell tovább mőködnie, az
alapító tagok egyesületi taggá válnak. Fontosnak tartja a csatlakozást, mivel az
Önkormányzat pályázata a Nádastó Szabadidıparkban egy felnıtt játszótér és
sportpályák létrehozása, illetve az SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtott „Zöldhulladék feldolgozásának és újrahasznosításának megvalósítása Sándorfalva Városában”
címő LEADER pályázat be lett nyújtva, és jó esély látszik a megnyerésükre.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy a tagdíjat településenként, vagy
lakosságszám alapján fizet az Önkormányzat.
Dr. Kovács Beáta válaszában elmondta, hogy évente 1.000 Ft tagdíj befizetés történik
településenként.
Kónya József elmondta, hogy a napirendi pontból nem derült ki ez egyértelmően.
Dr. Kovács Beáta szorgalmazta ennek pontosítását.
Kakas Béla elmondta még, hogy Sándorfalva Várost a vállalkozói szférában Kalapács
Zoltán képviseli, és megdicsérték már többször az ı munkáját csoporton belül.
Kónya József Úr megkérdezte Kalapács Zoltánt, hogy van-e észrevétele, véleménye.
Kalapács Zoltán Úr jelezte, hogy nincs különösebb észrevétele az elmondottakhoz.
Hozzátette, hogy igényfelmérés alapján hívják le az összeget, több szempont alapján
bírálják el. Megemlítette, hogy emlékezete szerint jelenleg 5 sándorfalvi pályázat van
összességében.
Molnár Szabolcsné Asszony megkérdezte, hogy kis-vagy mikro vállalkozásnak van-e
esélye csatlakozni.
Kakas Béla válaszában elmondta, hogy teljes jogkörrel csatlakozhat a vállalkozás.
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Kalapács Zoltán elmondta, hogy egy helyi vállalkozás akkor pályázhat, ha az adott
település tagja a Déli Napfény LEADER Egyesületnek.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony pontosított, hogy a Kft. nem szőnik meg, sorsáról
késıbb döntenek. Ez azért fontos, mert 750.000 Ft tagi kölcsönt nyújtott az
Önkormányzat, melynek visszafizetési határideje 2013. év. A Kft. veszteséges, de ez
mőködési problémát nem okoz. Jelezte, hogy figyelni kell, hogy milyen módon szőnik
meg majd a Kft., és a megszőnés kapcsán a tagi kölcsön igényt érvényesíteni kell.
Kakas Béla Polgármester Úr, mint a Kft. felügyelıbizottságának elnöke elmondta, hogy
ez a veszteség egy kötelezı biztonsági rendszer kiépítése miatt jött létre.
Kakas Béla jelezte távozási szándékát Kónya József Úrnak.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte a képviselı tagoktól, hogy van-e
kérdésük.
Mivel további kérdés nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
116/2011. (X.25.)
Tárgy: Déli Napfény LEADER Egyesülethez történı csatlakozás
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé a Déli Napfény LEADER Egyesülethez történı csatlakozásra
vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Kakas Béla Polgármester Úr távozott. Kónya József megköszönte a részvételét.
4. napirendi pontban
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal, a Sándorfalvi Városüzemeltetési Közhasznú
Nonprofit Kft., a Sándorfalvi Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú Nonprofit
Kft., a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a Sándorfalvi
Kulturális Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
esélyegyenlıségi terve végrehajtásáról és új tervek elfogadása
Kónya József röviden ismertette, hogy korábban nem volt kötelezı az esélyegyenlıségi
terv- 2009. év óta mőködik- napjainkban azonban teljes mértékben.
Megkérdezte, hogy van-e az anyaggal kapcsolatban kérdés.
A képviselık részérıl nem érkezett kérdés.
Hozzátette, hogy megvalósult az esélyegyenlıség biztosítása az egyes intézmények
tekintetében. Elmondta még, hogy az új feladatok meghatározása alapvetıen a régieken
alapul. Lényegi eltérést, bıvítést nem tapasztalt.
A bizottság tagjait megkérdezte, hogy van-e véleményük, illetve észrevételük a
beszámolóval kapcsolatban.
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Mivel további kérdés, ill. észrevétel nem merült fel, ezért szavazásra bocsátotta a
beszámolót.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:

114/2011. (X.25.)
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal, a Sándorfalvi Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft., a Sándorfalvi Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú
Nonprofit Kft., a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a
Sándorfalvi Kulturális Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
esélyegyenlıségi terve végrehajtásáról és új tervek elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé a Polgármesteri Hivatal, a Sándorfalvi Városüzemeltetési
Közhasznú Nonprofit Kft., a Sándorfalvi Város- és Vállalkozásfejlesztı Közhasznú
Nonprofit Kft., a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény, a
Sándorfalvi Kulturális Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
esélyegyenlıségi terve végrehajtásáról és új tervek elfogadásáról szóló beszámolóra
vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

5. napirendi pontban
Pályáztat benyújtása a „KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvíz-minıség javítás” címő pályázati
konstrukcióra és a pályázathoz szükséges önerı biztosítása, pályázat benyújtása a
15/2011. (IV. 22.) BM rendelet felhívására, valamint felhatalmazás vállalkozási
szerzıdések aláírásra
Kónya József elmondta, hogy az elıterjesztést Kácsor Péter az SFÜ Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetıje készítette el.
Emlékeztetett, hogy Sándorfalva Város Önkormányzata korábban nem lépett be
vízminıség-javító önkormányzati társulásba, de lehetıség nyílt önálló pályázat
benyújtására. A projekt tervezett összköltsége 208.000.000 Ft, mely 90%-os
támogatottságú, tehát 20.800.000 Ft önerı megléte szükséges. Ezt a 2012. költségvetési
év Fejlesztési Tartalékjának terhére biztosítja az Önkormányzat.
Hozzátette még, hogy a pályázati alap 60.049.000 Ft, amely a Pallavicini Fejlesztési
Terv-tartaléknak rendelkezésre álló része, amely eddig 13.500.000 Ft-tal terhelt,
melybıl 2.500.000 Ft újra visszaforgatható.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdés merült-e fel a napirendi ponttal
kapcsolatban.
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Dr. Szigeti Gábor Úr elmondta, hogy mivel Sándorfalván a vas és ammónium tartalom
meghaladja az elıírt határértéket, a szigorú elıírások miatt beavatkozásra van szükség,
ezért minden lehetıséget ki kell használni, amellyel az Önkormányzat támogatáshoz jut.
Ezért is tartja örvendetesnek ezt a pályázatot, melyet mindenképp támogatni kell.
Molnár Róbert egyetértett a fenti véleménnyel.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony szerint kötelezı benyújtani a pályázatot, mivel
kormány-határozat született az ivóvíz minıség javítással kapcsolatosan. Hozzátette még,
hogy korábban jó döntést hozott a képviselı-testület, hogy nem lépett be az
Önkormányzat a Dél-alföldi Regionális Ivóvízminıség-javító Konzorcium által
létrehozott önkormányzati társulásba, mivel akkor a vízmő üzemeltetése, illetve a
vízdíjak meghatározásának lehetısége egyaránt kikerült volna Sándorfalva Város
Önkormányzatának hatáskörébıl. Emellett ezen a pályázaton 100 %-os támogatás
intenzitást lehet elérni a korábbi 75%-os helyett. A 10%-os önerıre lehet pályázni, ha a
közbeszerzést úgy írja ki az Önkormányzat, hogy bírálati szempont legyen az, hogy a
kivitelezı vállaljon kötelezettséget a munkanélküliek és hátrányos helyzetőek
foglalkoztatására.
Molnár Róbert Úr azt kérdezte, hogy a foglalkoztatás a sándorfalvi lakosokra
vonatkozik-e.
Dr. Kovács Beáta hangsúlyozta, hogy természetesen nem csak a helyi
munkanélkülieket érinti, errıl a vállalkozó határoz. Felhívta a figyelmet, hogy a
pályázatot mihamarabb be kell nyújtani, mivel a tervezés költségei is elszámolhatók
lesznek utólagosan.
Kónya József elmondta még, hogy a kivitelezı nagy valószínőséggel szakképzett
munkaerıt alkalmaz majd.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e további véleményük, észrevételük.
Mivel további kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
115/2011. (X.25.)
Tárgy: Pályáztat benyújtása a „KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvíz-minıség javítás” címő
pályázati konstrukcióra és a pályázathoz szükséges önerı biztosítása, pályázat
benyújtása a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet felhívására, valamint felhatalmazás
vállalkozási szerzıdések aláírásra
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé a Pályáztat benyújtása a „KEOP-1.3.0/09-11 Ivóvíz-minıség
javítás” címő pályázati konstrukcióra és a pályázathoz szükséges önerı biztosítása,
pályázat benyújtása a 15/2011. (IV. 22.) BM rendelet felhívására, valamint
felhatalmazás vállalkozási szerzıdések aláírására vonatkozó elıterjesztés és
határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Molnár Szabolcsné Asszony utólag megkérdezte, hogy mikorra várható a pályázat
beadása.
Dr. Kovács Beáta válaszában elmondta, hogy a pályázat beadása folyamatos, viszont
még a 2011.évben be kell nyújtani, hogy idıben elbírálják.

7. napirendi pontban
„DATTE” Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesületébıl való kilépési
szándék kifejezése
Kónya József röviden ismertette az aktuális napirendi pontot.
Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés az elıterjesztéshez.
Dr. Kovács Beáta ismertette, hogy az Egyesület megalakulásakor a Csongrád Megyei
Területfejlesztési Tanács, majd késıbb a Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács
(DARFT) „háttérintézményeként” mőködött. Azon települések voltak tagjai, akik
érintettek voltak a DARFT által kezelt pályázatok lebonyolításában. Makó Város
Önkormányzata látta le a gesztori feladatokat. A taggyőlésen elhangzott, hogy az
egyesület létjogosultsága lecsökkent, megszüntetését javasolták. Mivel Szarvas Város
Önkormányzata nem így gondolta, szívesen átvállalta a gesztorságot.
Fischerné Nagy Katalin Asszony elmondta, hogy 100.000 Ft éves tagdíjat fizet
Sándorfalva Város Önkormányzata.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı elmondta, hogy a cél megszőnése a legfıbb ok a kilépésre,
valamint a járási rendszerek jövıbeni bevezetésével a járási szintő területfejlesztési
feladatokat a kötelezıen létrehozandó járási társulások fogják ellátni.
Molnár Szabolcsné megkérdezte, hogy- mivel Szarvas Város polgármestere
országgyőlési képviselı is egyben-, elképzelhetı-e, hogy a jövıben mégis származhat
elıny a tagságból.
Molnár Róbert elmondta, hogy Sándorfalva Város Önkormányzatának ehhez nincs
közvetlen kötıdése, különösképpen, hogy másik megyébe helyezıdött át a gesztorság.
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Dr. Kovács Beáta megemlítette, hogy indokolatlan az egyesületi forma, mely nem lesz
megfelelı tagsági összetételében sem a megújuló területszervezıdési formának.
Kónya József megkérdezte, hogy van-e további kérdés, hozzászólás.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
117/2011. (X.25.)
Tárgy: „DATTE” Dél-alföldi Térségfejlesztési Társulások Egyesületébıl való kilépési
szándék kifejezése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a „DATTE” Dél-alföldi
Térségfejlesztési Társulások Egyesületébıl való kilépési szándék kifejezésére
vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
8. napirendi pontban
Nádastó Szabadidıpark elnevezéső (hrsz: 0384/6) ingatlannal kapcsolatban kötött
feladat-ellátási és üzemeltetési szerzıdés módosítása
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a
szerzıdés módosítása indokolt, mivel megkötésekor az Üzemeltetı még az SFÜ
Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. jogelıdje volt,
valamint javasolt az üzemeltetési idıtartam 5 évrıl 10 évre való módosítása.
Megkérdezte, hogy kérdés merült-e fel a napirendi ponttal kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor az üzemeltetési idıtartam módosításának okáról érdeklıdött.
Kónya József Úr elmondta, azért szükséges, mert az SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft.
pályázatot nyújt be a Nádastó Szabadidıpark infrastrukturális fejlesztésére, melynek
fenntartási kötelezettségi ideje 10 év.
Mivel további kérdés nem volt, szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
118/2011. (X.25.)
Tárgy: Nádastó Szabadidıpark elnevezéső (hrsz: 0384/6) ingatlannal kapcsolatban
kötött feladat-ellátási és üzemeltetési szerzıdés módosítása
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé Nádastó Szabadidıpark elnevezéső
(hrsz: 0384/6) ingatlannal kapcsolatban kötött feladat-ellátási és üzemeltetési
szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

9. napirendi pontban
SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtandó „Zöld-hulladék feldolgozásának
és újra hasznosításának megvalósítása Sándorfalva Városában – címő LEADER
pályázatához önkormányzati önerı biztosítása
Kónya József ismertette a napirendi pontot. Elmondta, hogy a zöld-hulladék
telephelyéül nem szolgálhat a Nádastó Szabadidıpark közvetlen környezete. Véleménye
szerint a Pozsonyi utcában egy ideális terület található.
Az erıgépbeszerzést az SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. és Sándorfalva Város
Önkormányzatának 2012. évi költségvetésének elkészítése után, a Kft. részére
elıirányzott felhalmozási célú pénzeszköz átadás segítségével kell megoldani, ha
pénzügyileg lehetséges.
Fischerné Nagy Katalin megbízott gazdálkodási irodavezetı Asszony elmondta, hogy
a 2011. évben a pénzeszköz átadás 13.855.000 Ft.
Kónya József Úr megkérdezte, hogy kérdés, vélemény merült-e fel.
Dr. Szigeti Gábor kifejtette, hogy a zöld-hulladék kezelés mellett egy visszatérı
probléma az állati hulladék kezelésének kérdése. Kifejtette, hogy célszerő lenne
komplexen gondolkodni a témában, telephelyet találni az elhullott állatoknak is, akár a
létesítendı zöld-hulladék telep területén, szomszédságában.
Molnár Róbert Úr megkérdezte, hogy hol található Sándorfalva Városhoz legközelebb
állati hulladéklerakó telep.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy legközelebb Kisteleken és Algyın található, de csak
a helyi lakosok elhullott állatainak tetemét fogadják be. Az ATEVSZOLG Zrt.-nek
Hódmezıvásárhelyen található telephelye, de életszerőtlen Sándorfalváról oda szállítani,
ráadásul szigorú elıírások vonatkoznak az állati hullák szállítására. Hozzáfőzte, hogy
Kistelek Városában egy ideig befogadták, de a környékbıl már sokan oda szállították a
tetemeket, így már csak és kizárólag helyi lakosok részére adott a lehetıség.
Dr. Kovács Beáta megkérdezte Dr. Szigeti Gábort, hogy az algyıi, illetve a kisteleki
telephely vállalkozói fenntartású.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy a kisteleki telephely a hulladékudvar részét képezi,
Szeged-Algyın egy alapítvány üzemelteti a gyepmesteri telepet.
Összegzésképpen elmondta, hogy a zöld-hulladék kezelés kapcsán érdemes lenne
átgondolni ezt a problémát is.
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Kónya József Úr megkérdezte a bizottság tagjait, hogy konkrétan az elıterjesztéshez
kapcsolatosan van-e vélemény, észrevétel még.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony hangsúlyozta, hogy az állathulladék-kezeléssel
kapcsolatban megvizsgálja a financiális, jogszabályi szempontból a feltételeket. Majd
ennek befejezésével a képviselı-testület részére elıterjesztésbe fog kerülni.
Kónya József, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, mivel
több kérdés nem merült fel.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
119/2011. (X.25.)
Tárgy SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. által benyújtandó „Zöld-hulladék
feldolgozásának és újra hasznosításának megvalósítása Sándorfalva Városában –
címő LEADER pályázatához önkormányzati önerı biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a SFÜ Közhasznú Nonprofit kft.
által benyújtandó „Zöld-hulladék feldolgozásának és újra hasznosításának
megvalósítása Sándorfalva Városában – címő LEADER pályázatához
önkormányzati önerı biztosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

10. napirendi pontban
A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás gesztorságának felajánlása
Kónya József elmondta, hogy a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás
megszőntetését Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata - mint a szavazatok
többségi tulajdonosa- nem fogadta el, így a Társulás továbbra is változatlan formában
mőködik. A gesztorságot Sándorfalva Város Önkormányzata felajánlotta Szeged
Megyei Jogú Város Önkormányzatának.
Megkérdezte, hogy vélemény, észrevétel merült-e fel.
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:
120/2011. (X.25.)
Tárgy: A Dél-alföldi
felajánlása

Regionális

Környezetvédelmi

Társulás

gesztorságának

Határozat
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Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás gesztorságának felajánlására vonatkozó elıterjesztés és
határozati javaslat megtárgyalását.

Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az aktív részvételt és
bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József
a Bizottsági elnöke

Balogh Viktor
a Bizottság titkára
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