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JEGYZŐKÖNYV
b i z o t t s á g i

ü l é s r ı l

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, Sándorfalva
Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága [továbbiakban rövidítve: ÜB] 2011.
november 21. napján megtartott soros, nyílt ülésén.
Jelen vannak:
- Darázs Sándor – bizottsági elnök,
- Gajdosné Pataki Zsuzsanna – képviselı bizottsági tag,
- Dr. Másody Zsolt – a Polgármesteri Hivatal részérıl, bizottsági ügyviteli titkár, jegyzıkönyv - vezetı.
Az ÜB elnöke köszöntötte a megjelent bizottsági tagot, ezt követıen megnyitotta az ülést, megállapította,
hogy a 2 fıbıl álló ÜB elnöke és képviselı tagja jelen van, így az ÜB ülése határozatképes, egyben
tájékoztatta a jelenlévıket arról, hogy a bizottsági ülésrıl – Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
[KtSzMSz] 62. §-a alapján – jegyzıkönyv készül, amelyet a bizottsági elnök, és a jegyzıkönyv - vezetı
bizottsági ügyviteli titkár ír alá.
Ezt követıen az ÜB elnöke ismertette a meghívójában szereplı és megtárgyalásra javasolt napirendi pontot:
1. A Képviselı - testület 2012. évi munkaterve.
A bizottság a soros ülése napirendjére vonatkozó javaslatot megvitatta, és 2 igen szavazattal a következı
határozatot hozta:
7/2011. (11. 21.) ÜB. határozat
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága 2011. november
21. napján megtartott soros ülése napirendjének elfogadása.

H A T Á R O Z A T
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága a 2011. november
21. napján megtartott soros ülésének napirendjét az alábbi 1 napirendi pontban állapítja meg:
1. A Képviselı - testület 2012. évi munkaterve.
1. napirendi pont:
A Képviselı - testület 2012. évi munkaterve.
Az ÜB elnöke megnyitotta a vitát.
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Darázs Sándor:
A Képviselı - testület 2012. évi munkatervéhez Kónya József képviselıtársunk által javasolt, de az
elıterjesztés szerint betervezésre nem került két téma támogatását javaslom az ÜB részérıl.
Az egyik a beruházások garanciális hibáinak kijavításáról szóló tájékoztató (SZIKK, Kastély, Pallavicini
Sándor Iskola, Budai Sándor Emlékház és Tájház), tárgyalási idıpontként a 2012. év május hónapjában
esedékes rendes testületi ülést javaslom.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Számomra a Kónya József képviselıtársunk által javasolt téma így megfoghatatlan, ugyanis folyamatosan
vannak garanciális kijavítások az átadott építményeknél, a garanciális javítások futamideje is eltérı pl. a
SZIKK épületénél tudomásom szerint 5 év, máshol 1 év, továbbá évente egy alkalommal van mőszaki
bejárás a hibák feltárására.
Darázs Sándor:
A 2012. évi májusi havi testületi ülésre beleférhetne ez a téma új napirendi pontként, ekkor már a
projektlezárásról is lehetne beszámoló. Annyiban módosítanám a Kónya József képviselıtársunk által
javasolt témát, hogy a tájékoztató nem kifejezetten a beruházásoknál történt garanciális hibák kijavításáról,
hanem a projekt lezárásról illetve az idıszerő garanciális javítások helyzetérıl szólna.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Én akkor inkább a Kónya József képviselıtársunk szerinti megfogalmazásban javaslom támogatni a téma
megtárgyalását, a 2012. év május hónapjában esedékes, rendes testületi ülésen.
Darázs Sándor:
Egyetértek.
A másik téma, melyet Kónya József képviselıtársunk felvetett – és az elıterjesztés szerint nem került
betervezésre – az a Nádastó Szabadidıpark beruházás megvalósulásáról szóló tájékoztató, melyet
támogatásra alkalmas témának tartok, tárgyalási idıpontként 2012. év március hónapjában esedékes, rendes
testületi ülést javaslom.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Egyetértek azzal, hogy támogassuk Kónya József képviselıtársunk Nádastó Szabadidıpark beruházás
megvalósulásával kapcsolatos téma betervezését a Képviselı - testület 2012. évi munkatervébe, a javasolt
tárgyalási idıponttal is egyetértek.
Darázs Sándor:
Az ÜB által javasolt, és az elıterjesztés szerint betervezésre nem került témákat bizottsági szinten továbbra
is támogatandónak tartom, és javaslom fenntartani, az alábbiak szerint.
A kül- és belterületi csapadékvíz - elvezetı csatornák állapotával kapcsolatosan témánál elfogadom az
elıterjesztésben Polgármester Úr által megfogalmazott észrevételt, miszerint a belterületen található ilyen
létesítményekkel kapcsolatos jogellenes magatartások szankcionálása jegyzıi hatáskörbe tartózik, továbbá a
külterületi csatornák kezelése nem önkormányzati feladatkör.
A témát azért tartom továbbra is fontosnak a Képviselı - testület által tárgyalni, mert Sándorfalva
belterületén található, önkormányzati fenntartású csatornák – többek között a belterületen áthaladó un.
Rómafıi csatorna – állapota fontos számunkra, különösen a talajvízszint csökkentésében van jelentısége,
ezért is tartanám célszerőnek még a szennyvízberuházás megkezdése elıtt tárgyalni.
A külterületi csatornák állapotáról történı tájékozódást a mezıgazdasági munkák szempontjából tartom
továbbra is fontosnak, ezért javaslom, hogy a téma megtárgyalásakor a csatornák fenntartói – úgymint az
ATIVIZIG, a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulás, valamint a Kiskunmajsa és Környéke
Vízgazdálkodási Társulás – is kapjanak meghívást és egyben felkérést arra, hogy adjanak tájékoztatást a
Sándorfalva közigazgatási területét érintı, és általuk kezelt külterületi csatornák állapotáról.
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Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Támogatom a témát, és tárgyalási idıpontként javaslom a 2012. év márciusi hónapjában esedékes rendes
testületi ülést.
Jelezni kívánom, hogy a Jegyzı Asszonytól tájékozódtam az ÜB által témaként javasolt bőnmegelızési
koncepcióval, valamint a sándorfalvi ifjúság helyzetérıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban.
Azt a tájékoztatást kaptam, hogy a bőnmegelızési koncepció nem önkormányzati hatáskör, hanem a
rendırség feladata, a helyi ifjúság, fiatalság helyzetérıl szóló tájékoztatóval pedig célszerő lenne megvárni
az új önkormányzati törvényt, ugyanis annak tervezetében szerepel ilyen önkormányzati feladat.
Az éves rendırségi beszámolóban, mint vizsgálandó szempontot, lehetne kérni a bőnmegelızési koncepció
elkészítését, bár nem vagyok biztos benne, hogy ezt el lehet várni a rendırségtıl, ık inkább az
intézkedésekrıl tudnának nyilatkozni.
Darázs Sándor:
Elképzelhetı, hogy a Szegedi Rendırkapitányság rendelkezik ilyen koncepcióval, ami nem kifejezetten
Sándorfalva településre, hanem az általa lefedett illetékességi területre vonatkozik, ezért azt javaslom, hogy
amikor a munkaterv szerint az éves közbiztonsági beszámoló tárgyalására kerülne sor, akkor a rendırség
által készített szakmai anyagnak legyen része a bőnmegelızési szempont, az intézkedések, eszközök, az
esetleges bőnmegelızési koncepció kifejtése is Sándorfalva területére.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Támogatom a javaslatot, a 2012. május hónapjában esedékes tárgyalási idıponttal.
Darázs Sándor:
A sándorfalvi ifjúság helyzetérıl szóló beszámoló tárgyalását javaslom a Képviselı - testület 2012. év
októberi hónapjában tartandó, rendes testületi ülésére betervezni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
Egyetértek, támogatom a javaslatot.
Darázs Sándor:
Új témaként, önálló napirendi pontként javaslom a 2012. év októberi rendes testületi ülésén tárgyalni a
csatorna - beruházás helyzetét.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna:
A nyilvánosság biztosítását, a lakosság számára a tájékoztatási kötelezettséget eleve megköveteli a pályázati
kiírás. A tájékoztató jellegő tárgyalását támogatom a témának, a 2012. év októberi hónapjában esedékes,
rendes testületi ülésen.
Darázs Sándor:
Elfogadom.
Az ÜB a napirendi pontot megvitatta és 2 igen szavazattal a következı határozatot hozta:
(a bizottsági határozat külön íven, a következı oldalon megszövegezve)
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8/2011. (11. 21.) ÜB. határozat
Tárgy: A Képviselı - testület 2012. évi munkaterve.

H A T Á R O Z A T
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének Ügyrendi Bizottsága a napirendi pontot a
Képviselı - testületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolja, az alábbi, betervezésre javasolt
témákkal kiegészítve.
1. Az önkormányzati beruházások garanciális hibáinak kijavításáról szóló tájékoztató (SZIKK,
Kastély, Pallavicini Sándor Iskola, Budai Sándor Emlékház és Tájház).
Javasolt tárgyalási idıpont: 2012. év május hónapjában esedékes, rendes testületi ülés.
2. A Nádastó Szabadidıpark beruházás megvalósulásáról szóló tájékoztató.
Javasolt tárgyalási idıpont: 2012. év március hónapjában esedékes, rendes testületi ülés.
3. A kül- és belterületi csapadékvíz - elvezetı csatornák állapotáról szóló tájékoztató, a külterületi
csapadékvíz - elvezetı csatornák fenntartóinak, kezelıinek a bevonásával.
Javasolt tárgyalási idıpont: 2012. év március hónapjában esedékes, rendes testületi ülés.
4. Sándorfalva Város 2011. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámoló egészüljön
ki a bőnmegelızési szemponttal illetve az esetleges bőnmegelızési koncepció kifejtésével, és erre az
elıterjesztı Polgármester kérje fel a szakmai anyagot elkészítı Szegedi Rendırkapitányságot.
Javasolt tárgyalási idıpont: 2012. év május hónapjában esedékes, rendes testületi ülés.
5. Az ifjúság helyzete Sándorfalva városban, különös tekintettel a közép- és felsıfokú oktatásban
részvevı fiatalságra.
Javasolt tárgyalási idıpont: 2012. év október hónapjában esedékes, rendes testületi ülés.
6. A sándorfalvi szennyvíz - beruházás helyzetérıl szóló tájékoztató.
Javasolt tárgyalási idıpont: 2012. év október hónapjában esedékes, rendes testületi ülés.
További napirendi pont hiányában az ÜB elnök megköszönte jelenlévık részvételét, és az ülést
berekesztette.
P. H.

Darázs Sándor sk.

Dr. Másody Zsolt sk.

- ÜB elnök -

- ÜB titkár -

Oldal: 4 / 4

