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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március
29-én megtartott, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ nagyterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Kónya József, Molnár Szabolcsné,
Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, Dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Darázs Sándor, Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Távollétét elıre nem jelezte:
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Balogh Viktor gazdálkodási ügyintézı
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı
Kaszás László STAMI igazgató
Tímár Zoltán ügyvezetı
Csoma Csaba menedzser Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi Igazgatósága
Pásztor Jánosné Postahivatal vezetı Sándorfalvi Postahivatal
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 7 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.

Kakas Béla polgármester javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet
szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
16/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. március 29-i
ülésének napirendje
Határozat
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. sz. módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés
szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör. rendeletének módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
5./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet-tervezete Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és
emlékeinek védelmérıl szóló …../2012. (…. ….) önkormányzati rendeletre
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
6./

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének rendelet-tervezete a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról …./2012. (….)
önkormányzati rendeletre
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

7./ Sándorfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
8./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
10./ Tájékoztató a Magyar Posta Sándorfalvi Postahivatal tevékenységérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2011. évi támogatásának
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2011. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
2012. évi programjainak támogatására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
14./ Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a 2012. évi Sportalap
felhasználására
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Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
15./ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
16./ Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei alapító okiratainak
módosítása
- EESZI; -STAMI; -SKK, PH
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
17./ Napelemes rendszer pályázati összegére vonatkozó 75/2011. (V. 26.) Kt.
határozat módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
18./ Kompetenciafejlesztı foglalkozások Sándorfalva városában a kézmővesség,
elıadómővészet és a fotográfia jegyében” elnevezéső pályázat (TÁMOP3.2.3/A-11/1)
Elıadó: Kakas Béla polgármester
19./ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Iskola utcai
telephelyének fejlesztése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
20./ SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
21./ SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
22./ Tájékoztató a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. végrehajtásából
adódó önkormányzati feladatokról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
23./ Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
24./ Sándorfalva, belterület 816/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
1.

Napirendi pont

Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Az SFÜ Kft. is jelezte segítı
szándékát a tőzesettel érintett család megsegítésére. A Macskássy nádas is
kigyulladt, volt olyan tanyaingatlan is, ami közvetlen veszélyben volt, de ingatlanban
és emberéletben nem esett kár, mivel megakadályozták a tőz tovább terjedését.
Köszönetét fejezte ki a sándorfalvi és a szegedi tőzoltóknak. A vérvétellel
kapcsolatos önként vállalt feladat ellátás kapcsán megvizsgálták, hogyan lehetne
gazdaságosabbá és önfenntartóbbá tenni. Március elsejével új alapokon történik a
vérminta-elemzés. Most, egy hónap elteltével lesz látható a költségvonzata. Ha a
racionális mőködtetés engedi, akkor a vérvétel díjának változtatása, csökkentése is
szóba kerülhet a jövıben. A szennyvízberuházás célegyenesben van. Ahhoz, hogy
ez a beruházás megvalósulhasson öt fontos dolognak kellett eldılnie. A
projektmenedzsmentben a projektmenedzsment vezetıje, adminisztrációja a
pénzügy és mőszaki szakember megválasztása történt meg közbeszerzés útján.
Közben megtörtént a nyilvánosságot, illetve a jogi tevékenységet végzı cég
kiválasztása. Ez a három nagyon fontos elem megtörtént. Jelen pillanatban az
értékelési és bírálati szakaszban van a FIDIC mérnök csoport kiválasztása. A
közbeszerzést lebonyolították, a hiánypótlás és eredményhirdetés ellıtt tartanak. A
kivitelezı kiválasztása a következı nagy tétel. Mivel egy 4 milliárd forint feletti
projektrıl van szó, egy nagyon komoly minıségbiztosítási kontroll alá esı
dokumentáció összeállítással történik meg, ez a folyamat zajlik most. Ma, 29-én
bírálják el a módosításokkal kiegészített anyagot. Az ország összes ilyen stádiumú
dokumentációjának az átvizsgálása folyik, ezért húzódik el ennyire. Részükre a mai
napon döntenek, ha megkapják a dokumentációt és a közbeszerzési kontroll után
kiírásra kerülhet, akkor 60 napos ajánlattételi szakasz után egy 3 hónapos idıvel
számolva, elkezdıdhetnek a munkák. A projekt elırehaladási jelentések beadásra
kerültek, megújították a szennyvíztisztító telep vízjogi engedélyét. Az önkormányzat
részérıl minden készen áll arra, hogy meginduljon a kivitelezés szakasza.
Szatymazon lakossági fórumot tartottak, majd a tegnapi nap folyamán, Sándorfalván
a Vízi-közmő Társulat tisztségviselıit választották meg, 5 évre. Jóváhagyta a
küldöttgyőlés a Társulat 2012. évi üzleti tervét, és tájékoztatást kaptak a
kintlévıségek behajtásáról.
Felhívta a figyelmet arra, hogy május 31-én le kell zárni az érdekeltség befizetéseket,
onnantól kezdve pedig adók módjára történı megfizetést kezdeményeznek a nem
fizetıkkel szemben. Ismertette az esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete)
Kérdés, vélemény:
Dr. Kovács Beáta jegyzı közérdekő felhívással fordul Sándorfalva lakosságához.
Elmondta, hogy tőzgyújtási tilalom van érvényben. Az utóbbi idık eseményei
kapcsán ezt a tilalmat vegyék komolyan. Figyelnek arra, hogy a tilalom megszegése
szankció nélkül nem marad. Tegnap megtörtént az ivóvízminıség-javító pályázatuk
bírálata. A bírálat eredményét nem tudják, 15 napon belül kapják meg az eredményt
az Irányító Hatóságtól.
Dr. Sümegi Sándor a vérvétel ügyében elmondta, hogy mőködik, zajlik. Tudnia kell
a lakosságnak egy jelentıs változásról. Ami most zajlik, ebben csak azokra a
vérmintákra terjed ki, amit ık kérnek. Akik Szegedre járnak gondozásra és a szegedi
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orvostól kapnak beutalót, azoknak leveszik a vért, de eredményt nekik nem tudnak
adni, csak Szegeden. Ez a vizsgálatok kb. 1/3-ára vonatkozik.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
17/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Szervezeti és Mőködési
szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési szabályzatáról szóló
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5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosításáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. sz. módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. Jegyzı asszony már korábban jelezte, hogy jelentıs rendeletmódosítások
várhatók, és a Képviselı-testületnek szükséges döntést hozni a jogszabályi
változások következtében. A rendelet-tervezetet a bizottság változatlan formában
javasolja elfogadni.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy az elıterjesztésben két tétel található az egyik a
csatornával kapcsolatos pénzügyi keret, illetve a Nádastó I. dőlı költségei. 2011-ben
ez egy nagy vitát generáló útépítés volt. 2011. évben a költségvetés 3. sz.
módosításában rendelkeztek arról, hogy ezt a pénzt az SFÜ Kft. megkapja. Ez
keresztül lett vezetve mindenen, most ez ismét benne van a 2012. év pénzügyi
tervében is. Ismét átutalják, vagy most történik meg az átutalás, számlakiegyenlítés?
Kérdése, hogy a számla kiegyenlítés megtörtént-e? Szeretné tudni, hogy ez hogy
jelenik meg? Kétszer ugyanaz az 5 millió forint volt?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem kétszer történik kifizetés, hanem
2012-re húzódott át, tehát meg kell, hogy jelenjen 2012-ben is. A számlarendezés
2012. évben valósul meg. Költségvetési évrıl beszélnek. Ha áthúzódik, akkor meg
kell jelenni a 2012. évi költségvetésben is.
Dr. Sümegi Sándor megállapította, hogy a kifizetés nem történt meg 2011-ben,
hanem most történik meg. A költségvetési rendeletnél miért nem jelent meg, mint
áthúzódó kiadás?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nevesítve nem jelent meg.
Kónya József PTB elnöke hozzátette, hogy a 2012. évi költségvetés elfogadásakor,
ha még egyszer meg kellene, hogy jelenjen, akkor az mínuszként jelent volna meg.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem kétszer történt meg a kifizetés. A
rendelet-tervezetet szavazásra bocsátotta.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
12/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
10 /2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló
34/2009. (XI. 26.) Ör. rendeletének módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen feltett kérdésekre ott
érdemben megkapták a válaszokat az önkormányzat tisztségviselıitıl. A bizottság
javasolja a Képviselı-testületnek ebben a formában megtárgyalni és elfogadni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló
34/2009. (XI. 26.) Ör. rendeletének módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)

5. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek
védelmérıl szóló …../2012. (…. ….) önkormányzati rendeletre
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
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Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság tárgyalta ezt az igen
terjedelmes elıterjesztést. Tudományos szempontból is igen megalapozott, de
vannak benne jelentıs tárgyi tévedések elhelyezkedésekkel, elnevezésekkel,
tárgyakkal kapcsolatban. A helyi lakosok tudják, hogy melyik terület hol helyezkedik
el, merre található. Ennek ellenére nagyon alapos munkának tartják. Mivel a
különbözı védettség alá helyezendı értékek nem önkormányzati tulajdonban
vannak. A bizottsági ülésen kérdéseként merült fel, hogy a védetté nyilvánításhoz
kapcsolódóan terheli-e valamiféle erkölcsi, anyagi felelısség az önkormányzatot. A
bizottság az anyag megtárgyalását és a rendelet-tervezet elfogadását javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek
védelmérıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)

6. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének rendelet-tervezete a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról …./2012. (….)
önkormányzati rendeletre
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök ismertette, hogy Arany Jánosné részletesen
tájékoztatta a bizottságot a tervezet indokoltságáról. A bizottság elfogadásra
javasolta.
Kónya József PTB elnök ismertette, hogy a bizottság változatlan formában történı
elfogadását javasolta a rendelet-tervezetnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı Gonda László bizottsági tagnak arra a kérdésére, hogy a
polgármester akadályoztatása esetén ki gyakorolja a polgármester jogait, válaszában
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elmondta, hogy az SZMSZ szerint, akadályoztatás esetén alpolgármester úr,
Sebestyén András gyakorolja a polgármesteri jogköröket.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen, szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)

7.

Napirendi pont

Sándorfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és változatlan formában javasolta elfogadásra.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
18/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testülete felülvizsgálta a hatályos
Közbeszerzési Szabályzatát, és az elıterjesztés szerinti tartalommal új
Közbeszerzési Szabályzatot jóváhagyja.
2. Az új Közbeszerzési Szabályzat hatályba lépésének idıpontját a Képviselı testület 2012. április 01. napjában határozza meg és ezzel egyidejőleg hatályon
kívül helyezi a 133/2011. (XI. 24.) Kt. határozatával elfogadott Közbeszerzési
Szabályzatot.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4. Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5. Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató (Sándorfalvi Kulturális Központ)
6. Vári Istvánné intézményvezetı (Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény)
7. Kaszás László igazgató (Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola)
8. Tímár Zoltán SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetıje
9. Irattár.

8. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette, hogy közzététel végett március végéig meg kell
küldeni a Közbeszerzési Hatóságnak a Képviselı-testület azon határozatát, amely
tartalmazza az adott évre vonatkozó közbeszerzési tervet. A tervet a Közbeszerzési
Hatóság honlapján közzé is teszik.
Kiegészítést kíván tenni: a közbeszerzési terv erre az évre vonatkozóan két
közbeszerzési eljárást tervez. Szükséges még egy közbeszerzési eljárást felvenni a
tervbe, ez pedig a szilárd hulladék kezelésére vonatkozó szolgáltatás 2013. január 1tıl történı megvalósítására vonatkozik. A hulladékgazdálkodásról szóló törvény
értelmében 2013. január elsejétıl kizárólag közbeszerzési eljárás keretében
kiválasztott szolgáltatóval lehet ezt a tevékenységet ellátni. Ez egy 10 évre
vonatkozó közszolgáltatási szerzıdés keretén belül történik. A közbeszerzési terv
harmadik pontjaként kéri felvenni a szilárd hulladékkezelésre vonatkozó szolgáltatás
ellátása Sándorfalva Városban szolgáltatás típusú, tárgyú eljárást, 2012. szeptember
1. kezdéssel. Miután 10 éves szerzıdésrıl van szó, vélhetıen el fogja érni a
közösségi értékhatárt, ezért közösségi eljárási rend szerinti nyílt eljárás keretében
kell megvalósítani. Kérése az, hogy ezzel a kiegészítéssel szíveskedjen a Képviselıtestület a 2012. évi közbeszerzési tervet meghatározni.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József kérdése, hogy van-e összegszerő kihatása? Meg kell-e jelölni értéket.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ebben az esetben nem kell megjelölni.
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Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság a kiegészítéssel együtt
változatlan formában javasolja elfogadni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a
közbeszerzési terv kiegészítésével együtt.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
19/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve
Határozat
1.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét
képezı Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az elfogadott 2012. évi
közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg és intézkedjen
Sándorfalva Város Önkormányzata honlapján történı megjelentetésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5.
Közbeszerzések Tanácsa Budapest
6.
Polgármesteri Hivatal - rendszergazda
7.
Irattár.

9. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nagyon komoly csapatmunka folyik. A jövı
változásainak elıkészítése teszi nehézzé és nem hétköznapivá. A tervek
megvalósításához mindig a hivatal a háttér, a társulásoknál a munkaszervezet.
Röviden ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a beszámoló igen részletes
betekintést nyújt a hivatal munkájába. Gonda László kérdésére nem tudott pontosan
a bizottsági ülésen válaszolni, de utána nézett és telefonon megadta a választ. A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselı-testület felé.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy igen alapos, elemzı munka van elıttük.
Valóban a laikus számára is közérthetı a Polgármesteri Hivatalban folyó
tevékenység. Személyes tapasztalata az, hogy a dolgozók készségesek, lakossági
panaszt nem hallott a hivatal, munkatársak munkájáról. Esetenként felbolydul a
hivatal. Van oka. A rengeteg jogszabály változás, amit a hivataloknak a korábbi
megszokott tevékenységi körtıl eltérıen alkalmazni kell, ezeket meg kell szokni.
Most nem rutinból kell dolgozni. A bizottság jónak tartja a beszámolót és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
20/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Polgármesteri
Hivatal 2011. évi beszámolóját.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár.

10. Napirendi pont
Tájékoztató a Magyar Posta Sándorfalvi Postahivatal tevékenységérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Elıször saját véleményét mondja el, majd a bizottság összegzı véleményét kívánta
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ismertetni. Örül annak, hogy nemcsak a helyi Postahivatal vezetıje van jelen, hanem
a Szegedi Területi Igazgatóság képviselıje is. Amikor 2008-ban a Képviselı-testület
tárgyalta a helyi posta munkáját, csak Pásztor Jánosné volt jelen. Nem mintha az
nem lett volna megfelelı, de ilyen lélekszámú településen az Igazgatóság részérıl is
szükségesnek ítélte volna meg, hogy jelen legyen valaki. Sándorfalván a
postahivatalnak napirendre kellene tőzni a fogadótér bıvítését. Errıl a mostani
anyag sem tesz említést, csak a különbözı technikai módosításokat tárgyalja. Ezen a
kis területen alig férnek el az ügyfelek. Vannak olyan tárgyak is az ügyféltérben,
amelyek nem oda valók, nem tudják az emberek elkerülni egymást. A Postahivatal
alkalmazottai, akik teszik a munkájuk, ık nagyon toleránsak, de amikor a szők helyen
nem tudják elkerülni egymást az emberek, akkor ez az ott dolgozók munkáját is
befolyásolja. Minimális a beépíthetıségi lehetıség, 45%. Már 2008-ban is felvetette,
hogy a posta fogadótere 128 m2, ez az egész hasznos alapterületnek 53,8%-a,
ugyanakkor a szolgálati lakás 110 m2, ez 46,2 %-a. El kellene gondolkodni a
Postának, hogy ennek a szolgálati lakásnak az átalakításával vagy a fogadótér
bıvítésével a lakosság kényelmesebb ügyfélfogadását lehetıvé tegyék. A teljes
tulajdon a Posta birtokában van, de szükségesnek tartja, hogy elmozdulás történjen
ezen a területen. Leírják az anyagban, hogy 2011-ben milyen karbantartásokat
végeztek, de ez a fogadótér bıvítésével nem járt. A szolgáltatások színvonalával
kapcsolatban elmondta, hogy nagyon jó és dicséretes, de a területnek a bıvítését
vegyék fontolóra. Ezen felvetések mellett javasolja a bizottság a Képviselıtestületnek elfogadásra, de a határozati javaslatba vagy a jegyzıkönyvbe szeretné
ha bekerülne, hogy a Posta errıl értesülne.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy észlelték azt a problémát, hogy a tér nem
elégséges. Köztudomású az, hogy közintézmények vonatkozásában határidıhöz
kötött a teljes körő akadálymentesítés. Kérdése, hogy az akadálymentesítési
kötelezettségnek mennyiben tudott eleget tenni, illetve tervezi-e a komplex
akadálymentesítést Sándorfalván a Magyar Posta Szegedi Területi Igazgatósága.
Csoma Csaba Szegedi Területi Igazgatóságról elmondta, hogy a felvetett problémák
nem ismeretlenek. A posta épülete 1916-ban épült, azóta a postai szolgáltatások és
az ügyfél igények is változtak. Néhány évvel ezelıtt az önkormányzattal is
egyeztettek a posta felújításáról, és azóta is vizsgálták ennek lehetıségét. Az elmúlt
két évben tetı, homlokzat felújítására is sor került. A bejárati ajtók cseréje éppen az
akadálymentesítés miatt került kicserélésre. Vannak olyan idıszakok, amikor
zsúfoltak a fogadóterek, ezen a dolgozók igyekeznek segíteni, munkahelyek
beépítésével, szolgálatszervezéssel. Az ügyféltér bıvítésére nincs lehetıség, erre
egy új posta építése jelenthetne megoldást. 2013. január 1-tıl piacnyitás következik
be a posta viszonylatában is. A Posta vezetése megfontolta, hogy mi lehetne a
teendı az addig hátralevı idıben. Arra a megoldásra jutottak, hogy szolgáltatások
fejlesztésére és technikai fejlesztésre fognak fókuszálni, épület beruházásokra nem
igen lesz lehetıség. Szolgáltatás-fejlesztésekben a banki szolgáltatások és
kereskedelmi tevékenységek, a technikai fejlesztésekben a számítógépek hálózatba
kapcsolását értik. Októberben valamennyi ügyfélszolgálati hely gépesítésre kerül.
Építési beruházásra nem lát lehetıséget. Várnak minden javaslatot, észrevételt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
21/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a Magyar Posta Zrt. Sándorfalvi Postahivatal tevékenységérıl

Határozat
1.)

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyar Posta Zrt.
Sándorfalvi Postahivatal tevékenységérıl szóló tájékoztatót elfogadja.

2.)

A Képviselı-testület köszönetét fejezi ki a Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi
Igazgatóságának a tájékoztató elkészítéséért.

3.)

A Képviselı-testület a postai szolgáltatások színvonalának szinten tartása
érdekében továbbra is kölcsönös együttmőködésre és folyamatos
kapcsolattartásra törekszik a helyi posta vezetésével.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4.
Széllné Tóth Ibolya igazgató
Magyar Posta Zrt. Szegedi Területi Igazgatósága
5.
Pásztor Jánosné a Sándorfalvi Postahivatal vezetıje
Sándorfalva
6.
Irattár.

11. Napirendi pont
Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2011. évi támogatásának
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a tételes
összegzést, amelyet a bizottság elkészített. A bizottság az elıterjesztést elfogadta és
elfogadásra javasolta.
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Dr. Sümegi Sándor a munkacsoport tagja hozzáfőzte, hogy örömmel látják, hogy a
civilszervezetek elszámoltak minden tétellel. Örömükre szolgált, hogy a marketing és
egyéb szervezési költségek láthatóan csökkenek a benyújtott költségvetésekben,
inkább konkrét programokra költenek. Egyetlen elszámolás kapcsán merült fel
kérdés, illetve javaslat is, ami a jegyzıkönyvbıl nem derül ki pontosan. A Sándorfalvi
Civilszövetséggel kapcsolatban 480 eFt-ot kértek arra a célra, hogy a Homokpusztán
található Civilháznak a gázfőtését megoldhassák. A gáztartály feltöltésére kérték a
480 eFt-ot. Ismervén a pénzügyi keretet, ennyi pénzt nem tudtak adni senkinek,
viszont biztosítottak 150 eFt-ot erre a célra. Meglepetten látta, hogy egy az egyben
visszautalta a szervezet hivatkozva, hogy a tartályt ennyibıl nem lehet feltölteni. A
bizottság úgy gondolta, hogy nemcsak teli tartály létezik, hanem kevesebb is, ez
idıszakos üzemeltetésre esetleges főtési szezonban történı beüzemelésre elég
kellett volna lenni, ezért nem értették, hogy miért nem lehetett egyharmadáig tölteni.
Ha ennek technikai vagy esetlegesen mőszaki oka volt, nem az ı feladatuk volt
ennek megítélése. Kérésük, hogy az egész gáztartálynak, a kazánnak és a
beszerelésnek történjen meg a felülvizsgálata, hogy ez alkalmas-e arra, hogy kisebb
mennyiségő gázt is tudjon fogadni, így idıszakos üzemeltetésre is alkalmas legyen.
A megtakarításra került 150 eFt-ot a Civil Szövetség visszautalt. Javaslatuk, hogy ha
jövıre is ugyanerre szeretnének pályázni, akkor a megtakarított 150 eFt-ot
különítsenek el valahol, mivel ez megmaradt, és amennyiben idén is pályáznak
gázfeltöltésre, onnan is kapnak valamennyi pénzt, akkor ez a két összeg már 300
eFt-ot tehet ki. Az önkormányzat által ellenırizve, egy mőszaki felülvizsgálattal és a
gáz tényleges feltöltésével történjen meg és ezek után ténylegesen üzemeljék be az
épületet. A beszámolót a bizottság jónak és megfelelınek tartotta.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy valószínő, hogy csak teli tartállyal lehet a
nyomáspróbát elvégezni.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy ha ez így van, akkor el kell azt dönteni, hogy
akarják üzemeltetni vagy nem.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az, hogy visszautalták a pénzt, az így volt
jogszerő. Nekik kell eldönteni, hogy szánnak-e rá félmillió forintot, hogy egyszer el
tudjon indulni ez a folyamat, de ez egy másik kérdéskör.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
22/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
2/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján az „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület
2011. évi önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi elszámolást elfogadja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. „Együtt Egymásért” Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Kassai utca 15.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
23/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
1.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 3/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján elfogadja a Sándorfalvi
İszikék Nyugdíjas Egyesület 2011. évi támogatási szerzıdés módosítását akként,
hogy a támogatás jogcímei a következık:
1. Tiszteletdíjak, megbízási díjak
12 000 Ft
2. Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
a) Tárgyi eszköz beszerzés
13 500 Ft
b) Reprezentációs költség
42 500 Ft
3. Tárgyi eszköz beszerzése és készletvásárlás
75 500 Ft
4. Testületi ülésekkel kapcsolatos kiadások
160 500 Ft
mindösszesen 304 000 Ft értékben,
tekintettel arra, hogy a támogatott a támogatást a támogatási szerzıdésben
meghatározott támogatási célra használta fel, a támogatási jogcímek közötti eltérés
a támogatási cél megvalósítását szolgálta a rendeltetésszerő felhasználás keretén
belül.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban
megjelölt szerzıdés módosítását és felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdésmódosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
24/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2011. évi
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
1.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló
Munkacsoport 4/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján elfogadja a Sándorfalvi
Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2011. évi támogatási szerzıdés
módosítását akként, hogy a támogatás jogcímei a következık:
Alaptevékenységgel összefüggı rendezvény költsége, azon belül:
a) Tárgyi eszköz beszerzés
31 000 Ft
b) Utazási költség
76 000 Ft
c) Reprezentációs költség
183 000 Ft
e) Helyiség, eszközbérlet
60 000 Ft
mindösszesen 350 000 Ft értékben.
tekintettel arra, hogy a támogatott a támogatást a támogatási szerzıdésben
meghatározott támogatási célra használta fel, a támogatási jogcímek közötti eltérés
a támogatási cél megvalósítását szolgálta a rendeltetésszerő felhasználás keretén
belül.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban
megjelölt szerzıdés módosítását és felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban
megjelölt szerzıdésmódosítás aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre
utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
25/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Az „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET 2011. évi
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
5/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján az „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI
TURISZTIKAI EGYESÜLET 2011. évi önkormányzati támogatásáról készített
pénzügyi elszámolást elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
6. Kakas Béla polgármester
7. Dr. Kovács Beáta jegyzı
8. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
9. „AKÁCVIRÁG” DÉL-ALFÖLDI TURISZTIKAI EGYESÜLET, Sándorfalva, Ady
Endre utca 7.
10. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
26/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Civil Szövetség 2011. évi támogatása elszámolásának
elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
6/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi Civil Szövetség 2011. évi
önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi elszámolást elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
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4. Sándorfalvi Civil Szövetség, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
27/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2011. évi támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
7/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
2011. évi önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi elszámolást elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
28/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2011. évi támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
8/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület
2011. évi önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi elszámolást elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
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2.
3.
4.
5.

Dr. Kovács Beáta jegyzı
Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalva, Kis krt. 1.
Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
29/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy:

A „Lila Akác” Nyugdíjas
elszámolásának elfogadása

Egyesület

2011.

évi

támogatása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
9/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján a „Lila Akác” Nyugdíjas Egyesület 2011. évi
önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi elszámolást elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. „Lila Akác” Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
30/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy:

A Sándorfalvi Citerások
elszámolásának elfogadása

Egyesülete

2011.

évi

támogatása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Pályázatbíráló Munkacsoport
10/2012. (03. 13.) PM. határozata alapján a Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2011.
évi önkormányzati támogatásáról készített pénzügyi elszámolást elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Citerások Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester 11 óra 38 perckor technikai szünetet rendelet el.
A Képviselı-testület ülése 11 óra 58 perctıl folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület határozatképes,
7 fı képviselı jelen van.

12. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2011. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és nem talált benne semmi olyan dolgot, ami okot adna arra, hogy a bizottság ne
javasolja a képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra. Az elbírálás igen
alaposan történt, így változatlan formában javasolta a bizottság megtárgyalni és
elfogadni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
31/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Polgárır Egyesület Sándorfalva 2011. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgárır Egyesület
Sándorfalva rendelkezésére bocsátott 2011. évi, 500 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület megállapítja, hogy
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a támogatást az Egyesület a támogatási szerzıdésben meghatározott módon
használta fel.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Polgárır Egyesület Sándorfalva
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
32/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2011. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat
Tőzoltó Egyesület rendelkezésére
támogatás felhasználásáról szóló
megállapítja, hogy a támogatást
meghatározott módon használta fel.

Képviselı-testülete a Sándorfalva Önkéntes
bocsátott 2011. évi, 400 000 Ft mőködési
beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület
az Egyesület a támogatási szerzıdésben

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
33/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2011. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
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Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2011. évi, 3 000 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselı-testület megállapítja, hogy
a támogatást az Egyesület a támogatási szerzıdésben meghatározott módon
használta fel.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
34/2011. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület 2011. évi támogatásának
pénzügyi elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület rendelkezésére bocsátott 2011. évi, 4 000 000 Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselıtestület megállapítja, hogy a támogatást az Egyesület a támogatási szerzıdésben
meghatározott módon használta fel.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
35/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 2011. évi támogatásának
pénzügyi elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Mozgáskorlátozottak
Csongrád Megyei Egyesülete rendelkezésére bocsátott 2011. évi, 220 000 Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A Képviselıtestület megállapítja, hogy a támogatást az Egyesület a támogatási szerzıdésben
meghatározott módon használta fel.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete
5. Irattár.

13.

Napirendi pont

Sándorfalva Város Önkormányzat pályázati felhívása a helyi civil szervezetek 2012.
évi programjainak támogatására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy miért
emelkedett az összeg 220.eFt-tal. A bizottság javasolja a pályázati felhívás
megtárgyalását és elfogadását.
Dr. Sümegi Sándor a beadási határidıt rövidnek tartja, mivel ezek nem profi
szervezetek. Össze kell hívni az egyesületeket, hogy mit tudnak elvállalni. Ha van
lehetıség kijjebb tolni a pályázat beadási határidejét, akkor szeretné kérni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen, erre van mód,
szíveskedjen erre vonatkozó módosító indítványát megtenni. A civilszervezeteknek
célszerő minél hamarabb kiírni, hogy tudják, hogy mire számíthatnak. Programjaik
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keretében dönteniük kellett, hogy milyen programokat tudnak megvalósítani, amely a
pályázati koncepcióban szerepel. Van mód határidı módosítására. A kérdés az, hogy
a Képviselı-testület indokoltnak tartja-e a tervezett határidıt tartani. Össze kívánja
hívni a civil szervezeteket egy tájékoztatóra, hogy minél jobb pályázatot tudjanak
benyújtani. A mellékletbıl kiderül, hogy igyekeztek minél jobban leegyszerősíteni a
pályázati adatlapot, hogy ne okozzon gondot a pályázat benyújtása, kitöltése. A
honlapon kitölthetı formában lesz feltéve. Kérése, hogy tegyen javaslatot a
határidıre, hogy tudjon róla a testület dönteni.
Kakas Béla polgármester kiegészítésként elmondta, hogy ha ez a határidı marad,
akkor már az áprilisi ülésen lehet róla dönteni, de ha módosul, akkor csak a májusi
ülésen.
Dr. Sümegi Sándor elfogadja a választ. Mérlegelésre teszi fel ezt a kérdést.
Véleménye az, hogy az idén maradjon így, de gondolják át, hogy jövıre lehet-e
korábbi idıre kiírni a pályázatot. Nem kíván új idıpontra javaslatot tenni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy februárban van a költségvetés elfogadása,
bízik abban, hogy a februári, ugyanazon ülésre már elı tudják terjeszteni a következı
évben.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy tekintettel arra, hogy az elszámolás
határideje jó elıre van hozva január 7-ére, így módja és lehetısége van a
bizottságnak arra, hogy ezt a költségvetés tárgyalásáig elbírálja. Esetlegesen, ha
kizáró ok van, akkor az a civil szervezet már nem pályázhat. Így a költségvetés
tárgyalásával egyidejőleg lehetıség van a pályázat kiírására.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
36/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil
szervezetek 2012. évi programjainak támogatására
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot ír ki a sándorfalvi székhelyő civil
szervezetek 2012. évi programjainak támogatására az Önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 9.) önkormányzati rendeletében 2 220 000 Ft
keretösszegig.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati felhívás nyilvánosságra hozataláról a
helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a Sándorfalvi Kisbíró c.
idıszaki kiadványban.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Irattár.

14.

napirendi pont

Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a 2012. évi Sportalap
felhasználására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést,
illetve a pályázati kiírást pozitívnak tartották. A civil szervezetek fogalmát
aggályosnak tartja, mert elképzelhetı, hogy lesz olyan civilszervezet, amely mind a
két pályázatra benyújtja a pályázatát. A bizottság az elıterjesztést elfogadásra
javasolja a Képviselı-testület felé.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy elsısorban azokra gondoltak, akik
egyénileg, vagy csoportosan, szakosztályban mőködve tudnak pályázni. A futballt
kizárják ebbıl a körbıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a pályázati felhívás 4.2 pontja tartalmazza
azt a rendelkezést, amely kapcsán nem nyújthatnak be pályázatot azok a
sportegyesületnek nem minısülı civil szervezetek, amelyek az Önkormányzattal
kötött támogatási szerzıdés keretében közvetlen támogatásban részesülnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
37/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a 2012. évi Sportalap
felhasználására
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot ír ki a sándorfalvi sport – kivéve a
labdarúgást - ösztönzésére, támogatására az Önkormányzat Sportfejlesztési
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Koncepciójában fejlesztési irányként megjelölt „Egészséges város” megvalósítása
érdekében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 9.)
önkormányzati rendeletében 1 000 000 Ft keretösszegig.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati felhívás nyilvánosságra hozataláról a
helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a Sándorfalvi Kisbíró c.
idıszaki kiadványban.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Irattár.

15.

napirendi pont

Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-,
Megállapodásának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Csatorna

Beruházó

Társulás

Társulási

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy az anyag elıterjesztését és a Képviselıtestület elé kerülését indokolják és szükségessé teszik a jogszabályi változások.
Lényeges kérdés, amely vitatott lett volna, nem merült fel. Javasolta a bizottság az
elıterjesztés megtárgyalását és a társulási megállapodás módosítását, mivel
alaposan ki lett dolgozva mely paragrafus veszti hatályát és melyik lép a helyébe.
Kakas Béla polgármester úr elmondta, hogy Szatymaz is ilyen tartalmú határozatot
fog hozni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
38/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
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Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását
az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Seresné Borbás Zsuzsanna önkormányzati irodavezetı
4.) Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
5.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged, Rákóczi tér 1.
6.) Irattár.

16.

napirendi pont

Az Önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei alapító okiratainak
módosítása
- EESZI; -STAMI; -SKK, PH
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság az elıterjesztést megtárgyalta
és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatokat hozta.
39/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Határozat
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1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az
elıterjesztés 1. sz. mellékletével egyezı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az Alapító Okirat módosítását,
valamint a módosítással egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei igazgatóságának küldje meg.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Kovács Beáta jegyzı

Határozatról értesül:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
3. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
40/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Egyesített Egészségügyi- és
Szociális Intézmény (továbbiakban: EESZI) Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által
alapított Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény Alapító Okiratának
módosítását az elıterjesztés 2. sz. mellékletével egyezı tartalommal
jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az Alapító Okirat módosítását,
valamint a módosítással egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei igazgatóságának küldje meg.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Vári Istvánné intézményvezetı

Határozatról értesül:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
3. Vári Istvánné Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény vezetıje
4. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
5. Irattár.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
41/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Sándorfalvi Kulturális
Központ alapító Okiratának módosítása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztés 3. sz.
mellékletével egyezı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az Alapító Okirat módosítását,
valamint a módosítással egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei igazgatóságának küldje meg.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató

Határozatról értesül:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
3. Sándorfalvi Kulturális Központ Igazgatója
4. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
42/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által
alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítását az elıterjesztés 4. sz. mellékletével egyezı
tartalommal jóváhagyja.
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2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az Alapító Okirat módosítását,
valamint a módosítással egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei igazgatóságának küldje meg.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Kaszás László igazgató

Határozatról értesül:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
3. Kaszás László Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
igazgatója
4. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
5. Irattár.

17. Napirendi pont
Napelemes rendszer pályázati összegére vonatkozó 75/2011. (V. 26.) Kt. határozat
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. 299 m2 napelemet helyeznek
el, mely áramot termel. Ez 77 %-os energia ellentételezést fog teremteni. 57 milliós
pályázat, ami 85%-os támogatásintenzitással valósul meg. Egy elızetes
közbeszerzéssel kellett azt a kivitelezıt kiválasztaniuk, aki a konkrét mőszaki
tartalmat tervezi. Ma érdeklıdtek az Energiai Központból, hogyan áll a lehívás és
maga a projekt. El tudta mondani, hogy jól áll, a három épület tetején a munkálatok
befejezıdtek, illetve az EESZI-nél folyamatban vannak. A következı lépés, hogy a
DÉMÁSZ-szal kötött szerzıdés alapján egy inverteren keresztül rá legyen kötve, és
próbaüzem után a rendszer beminısített állapotban fogja termelni az áramot. Lehet
késıbbre is gondolkodni, például a SZIKK-re vonatkozóan. A DÉMÁSZ erre nem ad
pénzt, de egy adott fogyasztás bizonyos százalékban történı kompenzálására ad
lehetıséget a pályázat. Ha egy kétharmados nagyságrendő visszatermelést jelent,
akkor 1-2 év alatt megtérül az önerı.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy megtárgyalták az elıterjesztést. Az
elıterjesztés felsorolásában a „Az önkormányzati saját erı számszerő összege és
forrásai (saját forrás, hitel, egyéb) a pályázattal megegyezıen.” szövegrész a
határozati javaslatból kimaradt, ezt javasolta bele venni. A bizottság javasolta
megtárgyalni és elfogadni.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez az alaphatározat kiegészítése és abban
benne van, amit az elıbb említett, nem kell megismételni még egyszer. Praktikusan
beleírják.
Dr. Sümegi Sándor dicséretes hogy megújuló energiát tudnak használni és minél
több helyen. Nagyon örül annak, hogy a kastély felújult és mőködik. Úgy gondolja,
hogy azzal, hogy rákerült ez a hatalmas napelem, az épület veszített a bájából
Érdemes lett volna átgondolni, hogy a napelem a kastély mellé kerüljön felállításra.
Lehet, hogy ez az ı egyéni problémája, de egy ilyen szép mőemléki épület optikai
megjelenésén jelentısen ront a napelem.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem emel az épület szépségén.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy olyan esetben, amikor kivitelezı van megbízva
azzal, hogy készítse el a mőszaki tartalmat és a pályázat úgy kerül benyújtásra,
akkor könnyen háttérbe szorulhat az esztétika. Ilyenkor a mőszaki irodának érdemes
figyelembe venni olyan esztétikai szempontokat, amelyek hosszú távon megtérülnek.
Örömteli, hogy lehet még pályázni, vonják be az iskolát is.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
43/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Napelemes rendszer pályázati összegére vonatkozó 75/2011. (V. 26.) Kt.
határozat módosítása
Határozat
1. A 75/2011. (V. 26.) Kt. határozatot az alábbiak szerint módosítja, illetıleg
egészíti ki.
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
KEOP-2011-4.2.0-A Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése
megújuló energiaforrásokkal címő pályázati felhívásra benyújtott pályázat az
elnyert támogatás feletti költségigényt, legfeljebb 10.000.000,- Ft-ot a 2012. évi
költségvetésben elkülönítette, így az rendelkezésre áll azzal, hogy a
pályázatban megjelölt saját forrás összege ebbıl 8.556.685 Ft.
• A projekt megvalósítási helyszínei (cím, helyrajzi szám):
- Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala
(Sándorfalva, Szabadság tér 1, hrsz.: 2550)
- Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
(Sándorfalva, Szabadság tér 4/a, hrsz.: 7/1)
- Pallavicini kastély
(Sándorfalva, Szabadság tér 6, hrsz.: 2423/2)
• A projekt megnevezése:
Tiszta és környezetbarát energia hasznosítása Sándorfalva
közintézményeiben
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•
•

•

A tervezett beruházás teljes beruházási költsége a pályázattal
megegyezıen:
57.044.563,- Ft
A tervezett beruházásának a támogatás szempontjából elismerhetı
bekerülési
költsége
(elszámolható
költség)
a
pályázattal
megegyezıen:
57.044.563,- Ft
A KEOP forrásból származó támogatás igényelt összege a pályázattal
megegyezıen:
48.487.878,- Ft

3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a projekt
megvalósítására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. –
Tímár Zoltán ügyvezetı
5. Irattár.

18. Napirendi pont
Kompetenciafejlesztı foglalkozások Sándorfalva városában a kézmővesség,
elıadómővészet és a fotográfia jegyében” elnevezéső pályázat (TÁMOP-3.2.3/A11/1)
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 26. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság pozitív törekvésnek tartja azt
az elhatározást, hogy ilyen lehetıséget biztosít Sándorfalva ifjúsága részére. A
bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy a szerb-magyar pályázatban is szerepel
néptánc oktatás. A közös táborokban a népzene kapcsán felfrissül a múlt és a
hagyomány, ott is van szó táncházról. A pályázatok kapcsán egy új megjelenı
színfolt lehetne a kulturális életükben.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
44/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: „Kompetenciafejlesztı foglalkozások Sándorfalva városában a kézmővesség,
elıadómővészet és a fotográfia jegyében” elnevezéső pályázat (TÁMOP3.2.3/A-11/1) benyújtása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a
Sándorfalvi Kulturális Központot arra, hogy az általa benyújtandó
„Kompetenciafejlesztı foglalkozások Sándorfalva városában a kézmővesség,
elıadómővészet és a fotográfia jegyében” elnevezéső pályázata megvalósítása
érdekében a 2013. évi felhalmozási célú költségvetési támogatás iránti
igényében az elnyert támogatás feletti költségigényt, 3.000.000,- Ft , a 2014. évi
felhalmozási célú költségvetési támogatás iránti igényében pedig a 4.645.585,Ft költségigényt tervezze be.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy a 2013. évi költségvetés
készítésénél 3.000.000,- Ft-ot, a 2014. évi költségvetés készítésénél pedig
4.645.585,- Ft-ot tervezze be a Sándorfalvi Kulturális Központ felhalmozási célú
költségvetési igényébe.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sándorfalvi Kulturális Központ – Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
4. Irattár.

19. Napirendi pont
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Iskola utcai
telephelyének fejlesztése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 27. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésében elmondta,
hogy mindent tartalmaz ez a terv. A születési statisztikát elnézve elgondolkodtató,
hogy érdemes-e ott fejleszteni, hiszen nem az látszik, hogy növekedni fog az
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óvodáskorú létszám. Azonban kötelezı lesz a 3. éves gyermekek óvodába íratása.
Ez egy 142 milliós pályázat, ebbıl 120 millió támogatott, az önerı terhére lehet ezt a
beruházást nagyobb tartalmúvá tenni. A kistérségi pályázati lehetıség adja azt, a
lehetıséget, hogy saját forrást lehessen pályázni, 40%-os támogatási intenzitással. A
kistérség teszi hozzá az önerıt. Az óvoda nem állami fenntartású intézmény lesz,
ráfér a fejlesztés.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy
kötelezı a belsı parkoló kialakítása. Felmerült az is, hogy a késıbbiek folyamán a
fejlesztést befolyásolja-e a 160-161. hrsz. telkek összevonása. A társbizottság elnök
asszonya részérıl felmerült, hogy mivel tisztázott az iskola, óvoda sorsa, az állami
tulajdonba vétel szempontjából kérdés, hogy hogyan fog ez alakulni. A bizottság a
képviselı-testület felé elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a mellette lévı telkek is ehhez
értelmezendık. Így valóban nagyon színvonalas óvodai szolgáltatás tud létre jönni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
45/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Iskola
utcai telephelyének fejlesztése
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete támogatja, hogy a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása a Sándorfalvi Pipacs Óvoda Iskola
utcai telephelyének fejlesztése tárgyában pályázatot nyújtson be a Dél-alföldi
Operatív Program keretében meghirdetett „Nevelési Intézmények
korszerősítése” címő (kódszám: DAOP-4.2.1-11) pályázati felhívásra.
2. A képviselı testület – a pályázat beadása és az építési engedélyezési eljárás
elindítása céljából – hozzájárul ahhoz, hogy a beruházással érintett, a 160. és
a 161. hrsz. számú önkormányzati tulajdonú telkeket a 160. helyrajzi számra
összevonja. Felhatalmazza a jegyzıjét, hogy a telek-összevonási kérelem
ügyében az illetékes hatóságnál eljárjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Dr. Botka László elnök SZKTT
2.) Kakas Béla polgármester
3.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
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4.) Balogh Viktor gazdasági iroda
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) SZKTT Munkaszervezet vezetıje
7.) Irattár.

20. Napirendi pont
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 28. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság javasolta a Képviselıtestületnek az elıterjesztés változatlan formájú elfogadását.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
46/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának egységes szerkezetben történı módosítása, valamint
tulajdonosi nyilatkozattétel jogszerő székhely és telephelyhasználatról
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat
módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2011. évi CXCVII. törvénnyel
módosított a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló törvényben kötelezettségként elıírt székhely és
telephelyhasználat
jogszerőségét
igazoló
tulajdonosi
hozzájáruló
nyilatkozatokat az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
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1. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Irattár.

21. Napirendi pont
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztési és Üzemeltetési Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 29. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az elıterjesztés összefügg az alapító
okirat módosításával, egyrészrıl az egy ügyvezetı bevezetésével, másrészrıl a
cafetéria szabályzat 2012. január elsejével elkészült és hatályba lépett, ennek
rögzítése történik meg. a társaság mőködésének hatékonyabbá tételének
érdekében. Az irodai, ügyfélszolgálati iroda kialakítása alapján önállóan jelenik meg
a titkárság. Ezek azok a lényegi változások, amelyek az SZMSZ módosítását
indokolták.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy a FB elnöke Molnár Mónika, tagok Sebık
Istvánné és Kalapács Zoltán. A szervezeti rendszer változása okán lehetıség van
általános igazgató helyettesre is.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
47/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Szervezeti és Mőködési Szabályzata
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Szervezeti és Mőködési
Szabályzatát az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja azzal, hogy
rendelkezéseit 2012. április 6-tól kell alkalmazni, és ezzel egyidejőleg a 98/2011. (09.
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29.) Kt. határozattal elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatot hatályon kívül
helyezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Irattár.

22. Napirendi pont
Tájékoztató a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX tv. végrehajtásából
adódó önkormányzati feladatokról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 30. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Egy olyan gazdasági társaság
megalapítása és szervezése van folyamatban, ami elindult a Tiszán túlról,
Mórahalom, Kistelek érintésével, illetve a Gázépszer által lefedett 9 település is
beékelıdik, és az Aquaplusz Kft. érdekeltségébe tartozó néhány település. A
szakmai cégek tárgyalnak a települések polgármestereivel, hogy ezt a formációt
létrehozzák. Ez egy térségi önkormányzati összefogás, melynek eredményeképpen
létrejöhet egy ilyen Kft., melynek önkormányzatok a tulajdonosai és a taggyőlésében
a polgármesterek vesznek részt, illetve a szakmai munkát egy vezetı vezeti.
Elınyként, például az Aquaplusz esetében annak az ügyfélszolgálata, számlázási
rendszere, akkreditált laboratóriuma, illetve üzemelési tapasztalata, egységes
eszköz- és tartozékbeszerzés kapcsán elnyert piaci pozíciója lehet érdem ebben a
gazdasági társaságban. Tiszteletben tartják a helyi, adott ivóvízdíj képzési mutatókat.
A hatósági ár egy képlet lesz, amibe behelyettesítik a települési adataikat és az fogja
adni azt a helyi díjat, amit akkor majd el fognak fogadni. A Kft. ezt egységes
szervezetként fogja mőködtetni. A kezükbıl ki fog menni, de a kezük rajta lesz még
is.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a törekvés az, hogy ezt a szolgáltatást
kiveszik az Önkormányzatok és Képviselı-testület hatáskörébıl. Nem túloz, ha azt a
véleményt fogalmazza meg, hogy a mamutcégekkel mindig több probléma merülhet
fel, mint a helybeli kisebb cégekkel. Ezt végre kell hajtani, mert törvényi elıírás,
viszont a lakossággal való közvetlen kapcsolattartás is változni fog. Az árképzéssel
kapcsolatban is elhangzott vélemény. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az elıterjesztést és a határozati javaslatot.
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Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy arra törekednek, hogy a lakosság
szempontjából ne változzon meg semmi. Ugyanúgy lesz ügyfélszolgálat ugyanúgy
fog 4 vízi gépész dolgozni, csak nem az SFÜ Kft., hanem az újonnan létrejövı Kft.
lesz a foglalkoztató.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy ha továbbra is itt marad a négy
szakember, de valakinél csıtörés következik be akkor azt sokkal bonyolultabb lesz
megoldani, mint korábban volt, mert valahonnan engedélyt kell kérniük, mert nem
önállóak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy polgármester úr arra kéri a
felhatalmazást, hogy Sándorfalva érdekeit maximálisan figyelembe véve a lehetı
legjobb megoldás szülessen meg.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
48/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy:

Tájékoztató a víziközmő-szolgáltatásról szóló
végrehajtásából adódó önkormányzati feladatokról

2011.

évi

CCIX

tv.

Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2011. évi CCIX tv. végrehajtásából
adódó önkormányzati feladatokról szóló tájékoztató elfogadásával egyidejőleg
felkéri és felhatalmazza Kakas Béla Polgármestert arra, hogy vegye fel a
kapcsolatot és kezdeményezzen együttmőködési tárgyalásokat a környezı
települések, kistérségek vezetıivel a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. törvényben rögzített ellátási kötelezettségnek megfelelı térségi
víziközmő-szolgáltatói feltétel rendszer közös kidolgozása érdekében
2. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a térségi tárgyalások
aktuális állásáról folyamatosan tájékoztassa a testületet.
Határidı: folyamatos, illetve 2013. május 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán SFÜ Kft. ügyvezetı
4. Irattár.

23. Napirendi pont
Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 31. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen is elhangzott, hogy
20,-Ft/m2 árat jelent ez. Sándorfalva Önkormányzatának ezzel a területtel nincs
semmi más hasznosítási szándéka, ezért a bizottság javasolta az ingatlan
értékesítésre való kijelölését.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
49/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Határozat
1) A Képviselı-testület értékesítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában álló
Szatymaz, külterület 0349/8. hrsz-ú legelı mővelési ágú ingatlant.
2) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör.
rendeletben foglaltak szerint a szükséges elidegenítési eljárást folytassa le.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Balogh Viktor gazdasági iroda
4.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5.) Irattár.

24. Napirendi pont
Sándorfalva, belterület 816/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 32. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen elhangzott, hogy ez az
ár kisebb, nem felel meg a korábban alkalmazott összegnek. Figyelembe kell venni a
telek értékesítésénél azt, hogy bizonyos közmőveket kell kialakítani, melyek az
önkormányzat feladatkörébe fognak tartozni. Ott van a kijelölt út amit járhatóvá kell
tenni. A bizottság javaslata, hogy a terület teljes egészét jelölje ki értékesítésre a
testület azért, hogy késıbb errıl ne kelljen még külön dönteni. A bizottság javasolta
az ingatlan értékesítésre való kijelölését.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
50/2012. (III. 29.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva, belterület 816/5. hrsz-ú ingatlan értékesítésre történı kijelölése
Határozat
1) A Képviselı-testület értékesítésre kijelöli az önkormányzat tulajdonában álló
Sándorfalva, belterület 816/5. hrsz-ú legelı mővelési ágú ingatlant.
2) A Képviselı-testület felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati vagyonnal
való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 34/2009. (XI. 26.) Ör.
rendeletben foglaltak szerint a szükséges elidegenítési eljárást folytassa le.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
2.) Kakas Béla polgármester
3.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Balogh Viktor gazdasági iroda
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) Irattár.
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület ülését 13 óra 25 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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