Jegyzıkönyv
Készült 2012. január 19-én a Széchenyi Ház Kamaratermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság (PTB) és a Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és Szociális
Bizottság (MOESZB) összevont ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2012. január 19-i PTB ülésre
- Meghívó a 2012. január 19-i MOESZB ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a PTB elnöke
Ambrus László, a PTB tagja
Kalapács Zoltán, a PTB tagja
Molnár Szabolcsné, a MOESZB elnöke
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a MOESZB tagja
Dr. Sümegi Sándor, a MOESZB tagja
Sípos György, a MOESZB tagja
Kakas Béla, polgármester
Sebestyén András, alpolgármester
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József, a PTB elnöke köszöntötte a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság és a
Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és Szociális Bizottság összevont ülésén megjelent
bizottsági tagokat. Megállapította, hogy a PTB öt tagja közül hárman megjelentek, tehát a
PTB határozatképes. Tájékoztatott, hogy Molnár Róbert bizottsági tag jelezte távolmaradását,
Dr. Szigeti Gábor távollétérıl pedig nem jutott tudomására információ.
A PTB elnöke ismertette a napirendi pontokat, majd szavazásra bocsátotta azt.
A PTB 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
1/2012(I.19.) PTB
Tárgy: Napirend
Határozat
1.

2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása

2.

2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész biztosítása

3.

Hungary-Romania Cross-border Co-operation Programme (Magyarország-Románia
Határon Átnyúló Együttmőködési Program)-ra beadandó projekthez önerı biztosítása

4.

Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
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Molnár Szabolcsné, a MOESZB elnöke is köszöntötte az összevont ülésen megjelent
tagokat. Elmondta, hogy Gonda László MOESZB tag, munkahelyi kötelezettségeinek tesz
eleget, nem tud jelen lenni. Megállapította, hogy a MOESZB bizottság 4 tagja megjelent,
tehát a bizottság határozatképes, majd ismertette a napirendi pontokat.
Kakas Béla polgármester és Dr. Kovács Beáta jegyzı megérkezett az ülésre.
Dr. Sümegi Sándor, a MOESZB tagja kifogásolta, hogy míg a PTB tárgyalja a
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttmőködési Programra beadandó projektet,
addig a MOESZB elé nem terjesztették be, annak ellenére, hogy erdei iskola megvalósítása a
cél.
Kónya József, a PTB elnöke tájékoztatott, hogy mivel összevont bizottsági ülés van, ezért a
MOESZB tagjainak lehetısége lesz hozzászólni és véleményüket elmondani a harmadik
napirendi ponttal kapcsolatosan.

Molnár Szabolcsné,a MOESZB elnöke szavazásra bocsátotta a MOESZB napirendi pontjait.
A MOESZB 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
1/2012(I.19.) MOESZB
Tárgy: Napirend
Határozat
1.

2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása

2.

2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész biztosítása

1. napirendi pontban
2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Molnár Szabolcsné, elnök asszony ismertette az elsı napirendi pontot, mely a
könyvtári érdekeltségnövelı pályázat beadását és 300 eFt önrész biztosításának
feltételeit teremti meg. Elmondta, hogy a Mővelıdési Ház tevékenységét segíti elı a
pályázat, majd megkérdezte a napirendi pont elıterjesztıjét, Gajdosné Pataki
Zsuzsannát, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna bizottsági tag, csak azt kívánta kiemelni, hogy a könyvtári
állomány gyarapítását ez a pályázat teszi lehetı Sándorfalván.
Molnár Szabolcsné elnök asszony megkérdezte, hogy további kérdés ill. vélemény
felmerült-e a témával kapcsolatban a jelen lévık között.
Mivel további kérdés nem hangzott el. Molnár Szabolcsné szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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A MOESZB 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
2/2012. (I.19.) MOESZB
Tárgy: 2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és
Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselıtestület felé a 2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı
biztosítására vonatkozó határozati javaslatot.

Kónya József megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény, ill. észrevétel felmerült-e a
témával kapcsolatban a PTB részérıl.
Mivel további kérdés, vélemény, ill. észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A PTB 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
2/2012. (I.19.) PTB
Tárgy: 2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
2012. évi könyvtári érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítására
vonatkozó határozati javaslatot.
2. napirendi pontban
2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész biztosítása
Molnár Szabolcsné, MOESZB elnök röviden ismertette a közmővelıdési
érdekeltségnövelı pályázat beadására és önrész biztosítására vonatkozó elıterjesztést.
Megkérdezte, hogy kérdés ill. vélemény felmerült-e a témával kapcsolatban a jelen
lévık között.
Mivel további kérdés nem hangzott el. Molnár Szabolcsné szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A MOESZB 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (I.19.) MOESZB
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Tárgy: 2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész
biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Mővelıdési-, Oktatási-, Egészségügyi és
Szociális Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselıtestület felé a 2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész
biztosítására vonatkozó határozati javaslatot.

Kónya József, a PTB elnöke felhívta a figyelmet, hogy kellı gondossággal kell eljárni a
Pályázati Alap terhére vállalt kötelezettségekkel, hiszen a most tárgyalt két pályázattal
kapcsolatos önerı is ennek terhére kerül kifizetésre, az alap pedig egyre terheltebbé
válik.
Kónya József megkérdezte, hogy további kérdés, vélemény, ill. észrevétel felmerült-e a
témával kapcsolatban a PTB részérıl.
Mivel további kérdés, vélemény, ill. észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A PTB 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2012. (I.19.) PTB
Tárgy: 2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész
biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi- és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
2012. közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész biztosítására
vonatkozó határozati javaslatot.

3. napirendi pontban
Hungary-Romania Cross-border Co-operation Programme (MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttmőködési Program)-ra beadandó projekthez
önerı biztosítása
Kónya József, a PTB elnöke köszöntötte az ülésen megjelent Kakas Béla polgármestert
és Dr. Kovács Beáta jegyzıt.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte – tekintettel arra, hogy jelentıs összegrıl
van szó- nem látja, hogy az önrész minimális mértéke mennyi. Az elıterjesztés szerint a
Pályázati Alap terhére 6 millió Ft önrészrıl és további 4 millió kötelezettségvállalásról
kell dönteni tartalékként az árfolyamkockázat miatt. Aggodalomra ad okot, hogy a
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Pályázati Alap már nem nyújt elég fedezetet egy ilyen horderejő beruházás
megvalósítására.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a támogatott rész, a 95% egy meghatározott
arány a pályázatban, tehát nem változik. A pályázat költségvetését forintban tervezi meg
az Önkormányzat, de a támogatás euró. Ha a forint romlik, akkor ugyanazon euró
összeg ellenében több forint jár, és az egyes szállítók a forint gyengülését nem
érvényesítik gyorsan az áraikban. Forint erısödésénél jár az Önkormányzat rosszabbul,
ezért van szükség a 4 millió forint tartalékra.
Kónya József afelıl érdeklıdött még, hogy a Sándorfalvával együtt pályázó két partner
mit kíván megvalósítani a támogatásból – Szentes és Újszentes -, továbbá mennyi a
megpályázható összeg.
Darázs Sándor megérkezik az ülésre.
Kakas Béla polgármester tájékoztatott, hogy a román partner, Újszentes, a tó
vízminıségét javítaná, valamint sétányt alakítanának ki körülötte. Szentes pedig a
meglévı termálvizének Kurca patakba történı tisztítását oldaná meg ebbıl a
pályázatból. Sándorfalva, mint ismeretes, a természettudatos képzést szeretné kiemelni,
erdei iskolát terveznek a gyermekek számára, valamint a tó rekultivációja is szerepel a
tervek között. A projekt költségvetése 1 millió eurót tesz ki, mely 40%-40%-20%
arányban oszlik meg a partnerek között. A projekt megvalósítása 2013-ban esedékes és
a lényege, hogy 100 milliós nagyságrendő beruházáshoz mindössze 6 millió Ft önrészt
kellene biztosítania az önkormányzatnak.
Kónya József, a PTB elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy kívánnak-e további
kérdéssel élni.
Ambrus László megosztotta véleményét, miszerint a strand 4 milliós nyereséggel zárt a
Polgármester úr tájékoztatásának megfelelıen, akkor célszerő lenne ebbıl a nyereségbıl
biztosítani a tárgyalt pályázat önrészét. Nem tudja támogatni, hogy az Önkormányzat
ilyen mértékben vállaljon kötelezettséget.
Kakas Béla polgármester felhívta a figyelmet, hogy vétek lenne kihagyni a lehetıséget,
mely 95%-os támogatást biztosít, továbbá közel sem vehetı biztosra, hogy a pályázat
nyertes lesz. Hozzátette, hogy a leendı gyermektábor épülete felépítésére kerülne sor a
ennek a pályázatnak köszönhetıen.
Molnár Szabolcsné, a MOESZB elnöke elmondása szerint hasonló érzelmekkel
viseltetik a kérdés iránt, mint Ambrus László bizottsági tag. Nem tudna errıl rögtön
dönteni, kockázatosnak tartja az ilyen mértékő kötelezettségvállalást. Továbbá afelıl
érdeklıdött, hogy hány évig kell majd fenntartani a pályázat elıírásai szerinti célokra az
épületet.
Kakas Béla polgármester úr elmondta, hogy az épületet 5 évig kell mőködtetni a
pályázatnak megfelelıen, nyári táborokat szerveznének és gyermekek környezettudatos
képzése folyna benne. Ismét hangsúlyozta, hogy 5-6 millió Ft önerıt biztosítva 100
milliós beruházást hajthat végre így az önkormányzat.
Molnár Szabolcsné egyetértett abban, hogy nemes cél érdekében történik a
kötelezettségvállalás, viszont azzal nem, hogy a Fejlesztési Alap ilyen mértékben
kerüljön kiaknázásra.
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Dr. Sümegi Sándor hozzászólásában hangsúlyozta, hogy erdei iskolán lévén szó, a
MOESZB-nek is tárgyalnia kellene jelen elıterjesztést. Pozitívan értékelte, hogy 95%os támogatási intenzitás mellett, mindössze 5%-os önerıt kell biztosítania az
Önkormányzatnak. Továbbá felvetette, hogy 100 millió Ft értékő ingatlan esetében
milyen mőködési költségek merülnének fel, készült-e pénzügyi terv ezzel kapcsolatban,
érdeklıdött, hogy kié lesz az üzemeltetés, milyen szaldóval várható az adott intézmény
mőködése, született-e költség-haszon elemzés. Az elıbb említett megválaszolatlan
kérdések miatt kérdésesnek tartja, hogy szabad-e támogatni a tárgyalt pályázatot.
Elmondta, hogy szintén kettıs érzésekkel viseltetik a téma iránt, egyik részrıl el kellene
fogadni a lehetıséget, másrészrıl pedig sokkal átgondoltabban, lassabban kell eljárni a
pályázatokhoz tartozó önrész biztosításakor. Az önkormányzat korábbi beruházásaiból
eredı mőködési költségek, véleménye szerint, magas terhet rónak jelenleg is az
önkormányzatra, és a vállalkozási tevékenységek nyereségének kellene a hasonló
fejlesztésekre fedezetet biztosítani, mint például a nádastó.
Sebestyén András alpolgármester megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester tájékoztatott, hogy a strand üzleti terve szerint a beruházás
még nem térült meg, a nyereségébıl még nem lehet más célokat finanszírozni. A fent
említett bevételt terheli többek között a lízingdíj is. Hozzátette, hogy a tervek szerint az
erdei iskola tekintetében szolgáltatásért, természetesen ellenszolgáltatást kell várni, tehát
nullszaldósra lehetne tervezni. Öt év folyamatában a táborozási költség, a szállás, az
energia, a víz is megjelenik, de megjelenik a hozzá kapcsolódó bevétel is, továbbá
rendezvényi bevételeket is tervezni lehet, de természetesen nonprofit szemléletmód
jellemezné a mőködést.
Kónya József, a PTB elnöke javasolta, arra tekintettel, hogy jelen elıterjesztés az ülést
követıen a Képviselı-testület elé kerül, javasolja a pályázat benyújtását – azzal a
feltétellel, hogy a pályázat megnyerése esetén részletes kimutatást kell készíteni a
költségekrıl – 6 millió Ft önrész biztosításával, de nem javasolja a tartalék 4 millió Ft
biztosítását.
Kónya József, bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a módosított határozati javaslatot.
A bizottság 2 igen és 1 nemn szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
4/2012. (I.19.) PTB
Tárgy: Hungary-Romania Cross-border Co-operation Programme (MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttmőködési Program)-ra beadandó projekthez önerı
biztosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé az Hungary-Romania
Cross-border Co-operation Programme (Magyarország-Románia Határon Átnyúló
Együttmőködési Program)-ra beadandó projekthez önerı biztosítására vonatkozó
határozati javaslatot, azzal a módosítással, hogy 6 millió Ft biztosítson önrészként.
Kónya József megkérdezte a MOESZB elnök asszonyát, hogy kíván-e hozzászólni a
PTB határozatát illetıen.
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Molnár Szabolcsné, a MOESZB elnöke nem kívánt hozzászólni, hiszen bizottságuk elé
nem került az elıterjesztés, így nem kívánt állást foglalni.
4. napirendi pontban
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz,
megállapodásának módosítása

Csatorna

Beruházó

Társulás

Társulási

Kónya József, a PTB elnöke elmondta, hogy a Társulási megállapodás módosításának
nincs pénzügyi vonzata csupán jogszabályi kötelezettségeknek kell eleget tenni és
megkérdezte, hogy további kérdése ill. megjegyzése van-e a megjelenteknek a
megállapodás módosításával kapcsolatban.
Mivel további kérdés, ill. észrevétel nem volt, ezért Kónya József szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
5/2012. (I.19.) PTB
Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
megállapodásának módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé változatlan formában a
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
megállapodásának módosítására vonatkozó határozati javaslatot.
Kónya József, a PTB elnöke megköszönte a részvételt és bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József
a PTB elnöke

Molnár Szabolcsné
a MOESZB elnöke

Bábi Tímea
a PTB titkára
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