Jegyzıkönyv
Készült 2011. február 8-án a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Tárgyalótermében a Pénzügyiés Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2011. február 8-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Kakas Béla, polgámester
Sebestyén András, alpolgármester
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Tímár Zoltán, a SFÜ Kft. ügyvezetı igazgatója
Balogh Viktor, gazdálkodási ügyintézı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József , a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a bizottság
még nem határozatképes, viszont két bizottsági tag jelezte, hogy hamarosan megérkezik az ülésre
Molnár Róbert és Ambrus László.
Külön köszöntötte az ülésen megjelent Kakas Béla polgármestert, Sebestyén András
alpolgármestert, az ülésen megjelent bizottsági tagot, Kalapács Zoltánt.
Ismertette a napirendet és megkérdezte Kalapács Zoltánt, hogy egyetért-e a meghívóban szereplı
napirendi pontok tartalmával és sorrendjével.
Kalapács Zoltán egyetértett a napirenddel, így a bizottság két tagja a következı napirend szerint
javasolta az ülés lefolytatását.
Tárgy: Napirend
1. A Sándorfalvi Rendırırs ırsparancsnoki kinevezésének elızetes véleményezése
2. Beszámoló a köztemetı fenntartási feladatról
3. Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
4. Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
1/2011. (II. 10.) Ör. rendelet módosításáról
5. Helyi adórendelet-tervezetek
6. Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
7. Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosítására
8. Rendelet-tervezet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
9. Dóci Körjegyzıi iroda 2012. évi költségvetése
10. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola
és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és a
2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás
alapján
11. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
költségvetése
12. Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
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1. napirendi pontban
A Sándorfalvi Rendırırs ırsparancsnoki kinevezésének elızetes véleményezése
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte Kalapács Zoltánt, hogy kérdése ill. véleménye van-e
az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Kalapács Zoltán mindössze annyit kérdezett, hogy mi az oka a gyakori cseréknek az
ırsparancsnoki pozícióban.
Kakas Béla polgármester tájékoztatott, hogy Jaksa László Szegeden kapott feladatot, a január 1-én
kinevezett Varga Zoltán r. ırnagy korábban Röszkén teljesített ırsparancsnoki szolgálatot
kimagasló szinten, viszont a közbiztonsági helyzet is változó településenként, ennek
következményeként is szükségessé válhatnak a személycserék.
Kalapács Zoltán megjegyezte, hogy az nem derül ki, hogy Jaksa László annyira jól végezte a
dolgát, hogy feljebb került a ranglétrán vagy éppen ellenkezıleg, és szükségessé vált a csere, bár
hozzátette, hogy ez a rendırségre tartozik valójában.
Kónya József hozzátette, hogy Zélity úr tájékoztató levele jan. 3.-án érkezett az Önkormányzathoz,
miközben január 1-tıl nevezték ki az ırsparancsnokot. Egyrészrıl a tájékoztató levél hamarabb is
érkezhetett volna, másrészrıl pedig a január 19-i rendkívüli testületi ülésen is a Képviselı-testület
már tárgyalhatta volna a kérdést.
A bizottság elnöke megkérdezte Kalapács Zoltánt, hogy egyetért-e az elıterjesztéssel.
Kalapács Zoltán egyetértett, így a bizottság két tagja javasolja az elıterjesztés megtárgyalását és
elfogadását változatlan formában a Képviselı-testület felé.

2. napirendi pontban
Beszámoló a köztemetı fenntartási feladatról
Kónya József, a bizottság elnöke tájékoztatott, hogy a köztemetı fenntartási feladatról szóló
beszámoló felelıse Tülkös Mariann. A temetık rendbenntartásával különösebb probléma nincs,
egyedül a szemét felszaporodása szokott problémát okozni. Továbbá megkérdezte, hogy
kiegészítése, kérdése van-e valakinek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megérkezett az ülésre.
Molnár Róbert bizottsági tag megérkezett az ülésre.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Kovács Beáta jegyzıt és
Molnár Róbert bizottsági tagot. Megállapította, hogy immár a bizottság három tagja megjelent,
tehát határozatképes.
Kakas Béla polgármester, az elıterjesztést illetıen elmondta, hogy a jelenlegi Forgó Miklós
plébániai kormányzó hozzáállása teljesen más elıdjéhez képest, új színt hoz Sándorfalva életébe, a
Szabadság tér rendezését illetıen is partnerként számíthat rá a város. Ezen kívül a segítségével
sikerült megoldani, a Pallavicini családnak, sírhely kialakításához szükséges terület biztosítását a
temetı dél-keleti részén.
Mivel további kérdés, vélemény, ill. észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
6/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Beszámoló a köztemetı fenntartási feladatról
2

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a köztemetı fenntartási feladatról szóló
beszámolót.

3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kónya József elmondta, hogy a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet módosításának felelıse
Dr.Török Éva aljegyzı, továbbá az elıterjesztés 2. oldalának tetején szereplı bruttó összeg nem
egyezik a nettó és az áfa összegével.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az összegnél még 25%-os áfa szerepel, de ezt még át kell
javítani a 27%-os áfára. Hozzátette, hogy állásfoglalást kell kérni az összegek ügyében, hiszen az új
Hgt. szerint a díjak nem növekedhetnek, de nem egyértelmő, hogy a nettó vagy a bruttó érték a
mérvadó.
Kónya József megkérdezte, hogy az elıterjesztésben említett közbeszerzési eljárás lefolytatása a
Pataki és Arany konzorciumot érinti-e.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a folyékony hulladékszállítás kapcsán a Pataki és Arany
konzorciumot érinti, de a szilárd hulladékszállítás esetében is így kell eljárni. Mindenesetre még
nem tisztázódott le, hogy az új Hgt. értelmében hogyan kell eljárni.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy további kérdés, ill. észrevétel felmerült-e a rendeletmódosítással kapcsolatban. Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy az összeg kerüljön pontosításra.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
7/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a díjtétel pontosítása
mellett a Képviselı-testület felé A szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III.
25.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

4. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.
(II. 10.) Ör. rendelet módosításáról
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, ill. észrevétel felmerült-e a rendeletmódosítással kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez az utolsó módosítása a 2011. évi költségvetésnek, a
Képviselı-testület év végi döntéseinek átvezetése történt meg benne, még Fischerné Kati állította
össze.
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Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy az elıterjesztésben a bölcsıde normatívája
csökkent, mi ennek az oka.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a bölcsıdébe felvettek száma eléri a teljes kapacitást, de a
normatívát a ténylegesen megjelenı gyermekek száma alapján számolják, ami a betegségek miatt
változó.
Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
8/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló
1/2011. (II. 10.) Ör. rendelet módosításáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testület felé
Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011. (II. 10.) Ör.
rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását.

5. napirendi pontban
Helyi adórendelet-tervezetek
Kónya József, a bizottság elnöke az elıterjesztést illetıen megkérdezte, hogy kíván-e valaki
kiegészítést tenni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy folyamatosan végzik a Hivatalnál a rendeletek
felülvizsgálatát az új jogalkotási törvény és az Európai Uniós normáknak megfelelıen.
Mivel további kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
9/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a helyi iparőzési adóról

/2012(

)

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testület felé a
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testületének
/2012( ) önkormányzati
rendelete a helyi iparőzési adóról elıterjesztés és rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
10/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a helyi kommunális adóról

/2012(

)
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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
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testületének
/2012( ) önkormányzati
rendelete a helyi kommunális adóról elıterjesztés és rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
11/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testületének
önkormányzati rendelete a helyi idegenforgalmi adóról

/2012(

)

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testület felé a
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testületének
/2012( ) önkormányzati
rendelete a helyi idegenforgalmi adóról elıterjesztés és rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását.

6. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról
szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy ebben az esetben az önkormányzati rendelet
módosul és megkérdezte, hogy vélemény, ill. észrevétel felmerült-e a jelenlévık között.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében
5%-os térítési díjemelést terjesztett elı az intézményvezetı.
Kónya József megkérdezte, hogy szokványos-e, hogy márciusban emelkedjenek a térítési díjak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy kötelezettség megállapítása és hatályba lépése között el
kell telnie egy bizonyos idınek az új szabályok szerint, ezért alkalmazni a térítési díjemelést
márciustól lehet.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy emlékei szerint szeptemberben kerültek emelésre a
térítési díjak.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy az iskolai étkeztetésnél fordult elı, amikor még az
Önkormányzat volt a fenntartó.
Mivel további kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
12/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról
szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosítására

és

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testület felé a
személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 28/2007. (XII.
20.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

5

7. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosítására
Kónya József megkérdezte, hogy van-e észrevétel, vélemény ill. hozzászólás a rendelet-tervezettel
kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az étkezési térítési díjak esetében 4,2%-os ágazati
inflációt érvényesítenek, és bevezetésre kerül a gondozási személyi térítési díj, amely a maximum
345 Ft/nap/fı helyett 200 Ft/nap/fı kerül meghatározásra.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
13/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan formában a
Képviselı-testület felé a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását.

8. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy mi az oka a rendelet módosításának.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy egy konkrét jogeset kapcsán merült fel a rendelet-módosítás
igénye. A Family Frost ugyanis mozgó boltra kéri közterület-használati engedélyét. A kereskedelmi
törvény módosítása miatt merült fel, a mozgó bolt olyan árusítást jelent, ahol a vállalkozásnak nincs
székhelye ill. telephelye, míg a mozgó árusítás jelenti azt, amikor a vállalkozás rendelkezik
székhellyel, a Family Frost pedig ebbe a kategóriába tartozik.
Kónya József megkérdezte, hogy a 2. § c. pontjában szereplı szabálysértés milyen esetekben
fordulhat elı.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy olyan esetek, amikor nem kértek engedélyt, például egy bolt elé
kipakolnak egy asztalt, ahol árulni lehet, de közterület-használati engedélyt nem kérnek rá.
Mivel további kérdés nem volt, Kónya József, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
14/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan formában a
Képviselı-testület felé a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
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29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó elıterjesztés és határozati
javaslat megtárgyalását és elfogadását.

9. napirendi pontban
Dóci Körjegyzıi iroda 2012. évi költségvetése
Kónya József elmondta, hogy a körjegyzıi iroda költségvetése belekerült az Önkormányzat
költségvetésébe.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy további kérdés, ill. észrevétel felmerült-e a rendeletmódosítással kapcsolatban. Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
15/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Dóci Körjegyzıi iroda 2012. évi költségvetése

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan formában a
Képviselı-testület felé a Dóci Körjegyzıi iroda 2012. évi költségvetésére vonatkozó
elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

10. napirendi pontban
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor Iskola és
Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és a
2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás
alapján
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy az elızı évben 160 790 e Ft volt az SZKTT
támogatási igénye, a 2012. évi igény 2 061 eFt-tal haladja meg a tavalyit. A 2011. év elszámolása
még ezután következik, tehát a támogatás tényleges alakulására még várni kell.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy bár az elıterjeszésben nincs benne, de javasolni szeretnék
az 5 eFt-os Erzsébet utalvány nyújtását az iskola és az óvoda munkavállalói számára, mely a
késıbbiekben Testületi-döntést igényel majd.
Kónya József elmondta, hogy át kell gondolni a lehetıségeket az utalványt illetıen, kihatását
számszerősíteni kell és jó lenne ismerni a 2011. évi elszámolás adatait is.
Kakas Béla elmondta, hogy az utalvány és költségei 4,6 millió Ft-ot tesznek ki. Hozzátette, hogy a
162.854 eFt is komoly harc eredménye, mert az elızetes igényben 22 millió Ft-tal több szerepelt,
ezen kívül az iskolánál nincs beállítva sem felújítás, sem beruházás. Az óvodánál más a helyzet, az
Önkormányzat fogja fenntartani, a felújítási terve készül, és úgy néz ki, hogy 95%-os támogatási
intenzitású pályázatokkal lehet rá pályázni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a város büszke lehet arra, hogy a kérdés az, hogy
cafeteriát tud-e adni az iskola dolgozóinak és nem az a kérdés, hogy mennyivel kell csökkenteni a
bérüket, mint Szegeden.
Molnár Róbert egyetértett és megkérdezte, hogy választási lehetıség van-e az Erzsébet-utalványt
és a SZÉP kártyát illetıen.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy közalkalmazottak esetében nincs cafeteria-rendszer
természetbeni hozzájárulásként kapják az étkezési utalványt.
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Mivel további kérdés, ill. vélemény nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
16/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye Pallavicini Sándor
Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi költségvetésének megtárgyalása és
a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan formában a
Képviselı-testület felé A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye
Pallavicini Sándor Iskola és Sándorfalvi Pipacs Óvoda tagintézmények 2012. évi
költségvetésének megtárgyalása és a 2012. évi önkormányzati hozzájárulás összegének
meghatározása az egyeztetési eljárás alapján határozati javaslat megtárgyalását.
Tímár Zoltán, az SFÜ Kft. ügyvezetı igazgatója megérkezett az ülésre.

11. napirendi pontban
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
költségvetése
Kónya József, a bizottság elnöke, megkérdezte Tímár Zoltánt, az SFÜ Kft. ügyvezetı igazgatóját,
hogy kiegészítéssel kíván-e szolgálni a költségvetést illetıen.
Tímár Zoltán elmondta, hogy végrehajtották a bérkompenzációt teljes mértékben – kivéve az
ügyvezetık bérét - hiszen ez feltétele, hogy az SFÜ pályázatokon részt tudjon venni, továbbá
betervezésre került egy fı gépkezelı munkabére. Tavaly 8 segédmunkás bérére támogatást nyertek
egy pályázaton, akiknek a bére 2012 ıszétıl már az SFÜ költségvetését terheli, jelenlegi bér- és
járuléktámogatásuk 50-100%. A segédmunkásokra a közmunkaprogram változásai miatt volt
szükség. Új elem a költségvetésben, hogy a közhasznú és a vállalkozási tevékenységek között
felosztásra kerültek százalékos arányban a bérek, cafeteria-rendszert alakítanak ki, mely 3,5 millió
Ft megtakarítást jelent. Az ügyviteli általános költségek és a bérek is felosztásra kerültek
feladatonként.
Kónya József, megkérdezte a bizottság tagjait, hogy kérdésük, véleményük, észrevételük van-e az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Mivel a bizottság tagjainak nem volt kérdése, ezért a a bizottság elnöke tette fel kérdéseit.
Kónya József elmondta, hogy az SFÜ Kft. 2011. évi 52,5 millió Ft volt, azonban a 2011. évi
költségvetési koncepcióban 49,8 millió Ft szerepelt és ezt kapta meg a két Kft oly formában, hogy
38,8 millió Ft járt a Városüzemeltetésnek és 11 millió Ft a Városfejlesztıknek. 2012. évi támogatási
igény alacsonyabb, pozitív elırelépés. Azt is pozitívan értékeli, hogy költséghelyenként felosztották
az üzemi általános költségeket és a béren kívüli juttatásokat is. Viszont az egyes költséghelyeken
más és más arányban vannak felosztva a költségek, például a személyszállítás esetében 28% van
ráosztva, míg a Nádastónál 1,96%, ugyanez vonatkozik a bérfelosztásra is, amely szintén lényeges
aránytalanságot mutat. Egyértelmő, ha a Nádastóra arányosan kerülne felosztásra a költség, akkor
átfordulna negatívba ennek a tevékenységnek az eredményessége. Mint elmondta, az is látszik,
hogy az egyes feladatok estében a munkavállalók például nem kapnak béren kívüli juttatást. Az
SFÜ Kft. költségvetésérıl megállapította, hogy a bérek és járulékok 85 millió Ft-ot tesznek ki, ami
1,8%-os növekedést mutat az elızı évhez képest, az ügyviteli költségek jelentıs mértékben
csökkennek 23 millió Ft-ról 16 millió Ft-ra, a bevétel pedig 6,8%-os növekedést mutat.
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Megjegyezte még, hogy a bevételek és a költségek összesítésénél nem látszik, hogy a 43 millió Ftos támogatási igény bele van-e számolva a bevételekbe, így úgy tőnik, hogy anélkül is nyereséges
lenne a Kft. A kérdései pedig arra vonatkoznak, hogyan történt a költségfelosztás és a támogatás
hogyan van kimutatva a költségvetésükben.
Tímár Zoltán elmondta, hogy a költségeket 50-50%-ban osztották meg a közhasznú és vállalkozási
feladatok között és azokon belül pedig szintén egyforma arányban kerültek felosztásra. Nehéz lenne
meghatározni, hogy pontosan mennyi általános ügyviteli költség jelenik meg egy-egy feladaton. A
költségvetésben történı felosztás könyveléstechnikailag is így történik a Kft-nél. A bérek felosztása
a feladat tényleges munkaerıigénye alapján történik, mivel csak a határozatlan idejő szerzıdéssel
alkalmazott munkavállalók kapnak béren kívüli juttatást, ezért az alkalmi munkavállalók, idény
jellegő és diákmunka esetében nincs ilyen költség. A támogatási igény pedig bele van már
számolva a Kft. bevételei közé, technikailag másképp kellett volna kimutatni a táblázatban.
Sebestyén András alpolgármester megjegyezte, hogy tényleg nem egyértelmő az SFÜ összesített
táblázata, a bevételek közé nem kellett volna beleszámolni a támogatást vagy külön soron kellett
volna szerepeltetni.
Kónya József, a bizottság elnöke még az SFÜ Kft. alkalmazotti létszáma felıl érdeklıdött.
Tímár Zoltán elmondta, hogy 39-en állnak alkalmazásban az SFÜ Kft.-nél.
Kónya József, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, mivel több kérdés
nem merült fel.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
17/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
költségvetése

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan formában a
Képviselı-testület felé az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit
Kft. 2012. évi költségvetésére vonatkozó elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását.

12. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése
Kónya József megkérdezte, hogy kiegészítése van-e valakinek a 2012. évi költségvetéssel
kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy új Államháztartási törvénynek és a Stabilitási törvénynek
is meg kell felelni a költségvetést illetıen, meghatározott idın belül döntenie kell a Képviselıtestületnek róla, mert a normatíva támogatások utalása leáll, ha nem tartják be a határidıt. A
költségvetéssel szembeni további feltétel, hogy mőködési hiánnyal nem szabad tervezni, csak likvid
hitelt lehet benne szerepeltetni, de az adósságot keletkeztetı ügyletek létesítése elızetes
minisztériumi engedélyhez kötött.
Kónya József, a bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az elıterjesztés 4. oldalán az 5.
bekezdésben az SFÜ Kft. támogatási igénye csak 6.587 eFt-tal csökkent, a végrehajtási rendelet 3.§
(2) bekezdését pedig ki kell egészíteni, hogy a polgármester a feladattal nem terhelt tartalék terhére
csoportosíthat át, a 7. mellékletben pedig mőködési hiány szerepel, amit ki kell javítani. Elmondta,
hogy a költségvetés aprólékos és részletes, sok új elem jelenik meg benne, ami korábban nem volt
kötelezı, mint például, hogy külön költségvetése kell legyen az intézményeknek, új számlákat kell
nyitni és pénztárakat is.
Kónya József, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatokat, mivel több kérdés
nem merült fel.
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A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
18/2012 (II. 7.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

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 költségvetésére vonatkozó
elıterjesztés és határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

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

K.m.f
Kónya József
a Bizottsági elnöke

Bábi Tímea
a Bizottság titkára
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