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Igazoltan távol maradt: Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
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ponthoz)
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Jegyzıkönyvvezetı:
Burunkai Zsoltné
Igazgatási ügyintézı

Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Dr. Sümegi Sándor képviselı 10:05-kor megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy 9 fı képviselı van jelen, majd
javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 9 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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51/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. április 26-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
Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi költségvetési beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete önkormányzati rendelet
tervezete a szilárd és folyékony hulladékszállításról 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
4./ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2011. évi
költségvetésének végrehajtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.
évi mérleg és eredménykimutatása és 2011. évi tevékenységérıl szóló
beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. évi mőködésérıl szóló beszámolója és 2011.
évi közhasznúsági jelentése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátásával összefüggı
aktuális pénzügyi helyzetrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ 2011. évi belsı ellenırzésrıl szóló jelentés megtárgyalása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ Tájékoztató a kül- és belterületi csapadékvíz-elvezetı csatornák helyzetérıl, és
támogatás a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat mőködéséhez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Tájékoztató az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú
Nonprofit Kft. strandüzemeléssel kapcsolatos szabályozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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11./ Döntés a helyi civil szervezetek 2012. évi programjainak támogatására benyújtott
pályázatokról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Döntés a 2012. évi Sportalap felhasználására benyújtott pályázatokról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
14./ Az SFÜ Kft. pótelıirányzat iránti kérelme a hó eltakarítás többletköltségeinek
biztosítása érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./ Kezességvállalás az SFÜ Kft. folyószámla hitel felvételéhez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
16./ A 119/2011. (X. 27.) Kt. határozat módosítása
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)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Ismertette az esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kiemelte az e-Magyarország képviselıinek ellenırzését. A jövıben tanfolyamokat
szeretnének szervezni, amihez a lehetséges helyszíneket mérték fel.
A felmérés technikai és a humán erıforrásokra is kiterjedt. A technikai résznél a
gépek számát, általános állapotát, valamint egyéb technikai feltételek (nyomtató, fax,
fénymásoló, szkenner, projektor) meglétét vizsgálták. Az oktatótermet és a
felszereltséget kitőnıre értékelték. Szakmai szempontból azt ellenırizték, hogy van-e
eTanácsadó végzettséggel rendelkezı munkatárs, van-e rendszergazda. Vizsgálták
a pont megközelíthetıségét, elhelyezkedését, melyet szintén kitőnıre minısítettek. A
szerzıdésben vállalt feladatok elvégzését is ellenırizték, valamint a kötelezı
kérdıívek kitöltését, adatkérı napokra vonatkozó információk szolgáltatását. A
helyszínen végzett ellenırzés során az ellenırök megállapítása: a humánerıforrás
tekintetében a tanácsadó felkészült, ambiciózus, a felszereltség megfelelı, a pont
oktatásra alkalmas.
Kiemelte Sass Sylvia mővésznı nagysikerő elıdadását.
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A napelemes beruházásról elmondta, hogy a Pallavicini Kastély és a Polgármesteri
Hivatal és az EESZI épületére a napelemek felszerelése megtörtént, beüzemelése
folyamatban van.
299 m2-es fejlesztés, 58 mFt-os projekt, 85 %-os
támogatásintenzitással. Az energiaellátás 77 %-át biztosítja az intézmények részére.
A város zöld energia beruházásának egyik fontos állomása.
A Hermann Ottó Horgász Egyesület taván történt események kapcsán kiemelte a
segítségre sietı halırök nemes emberi cselekedetét.
Strand és a szabadidıpark üzemeltetési feladatai nagy terhet rónak ránk. Az ezévi
üzemeltetési feladatokkal kapcsolatos tárgyalások jó ütemben folynak. Tárgyalást
folytatott a Fürge Diák Diákszövetséggel a Nádastó Szabadidı Parkban a nyári
szezonban történı munkavállalásról. Kialakításra került egy plázs, ezzel
megduplázásra került a strandolási lehetıség. Tervezve van több illemhely
telepítése. Fontos a menedzser szemlélet, az önkormányzat, SFÜ Kft. bevételeinek
növelése.
Tárgyalásuk nyomán árajánlatot vár egy cégtıl a település energiatakarékos
közvilágításának kialakítására.
Szennyvízberuházással kapcsolatban elmondta, hogy megvan az a fidic mérnöki
csoport, mely ellátja a mőszaki ellenırzést a szennyvízberuházás során. Hátra van
még a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása. A város jövıjét
meghatározó feladat a járások kialakítása.
Vizsgáljuk, hogy a meglévı okmányiroda mellett, milyen lehetıségeket tudunk
kihasználni. A kormányhivatal részérıl vizsgálták az itteni helyiségek alkalmasságát
kormányablak kialakítása végett.
Egy Ász Konferencia során tájékoztatást nyert az ÁSZ átfogó, több települést érintı
vizsgálata tapasztalatairól. Az összes magyar önkormányzati adósság 1.200 milliárd
Ft-os, lényeges ennek kezelése. Egyes önkormányzatok esetében a vagyon nem
karbantartása is egyfajta eladósodottságot jelent.
SZKTT 2011. évi elszámolási tárgyalása fontos volt. Az iskolai szmk elnökével az
iskolai kerékpártároló kialakításáról tárgyalt. Ennek megvalósítása csak pályázati
forrás igénybevételével lehetséges.
A szennyvízberuházó projektmenedzsment mőködik, április 12-én megtartotta elsı
értekezletét.
A közmőves ivóvízellátásra vonatkozó szolgáltatás biztosítása céljából több település
összefogása látszódik.
Kérdés, vélemény:
Darázs Sándor elmondta, hogy a strandnál, ahol a plázs kialakítása történt, ott
nyilván volt homok kitermelés is, nem tudja származott-e ebbıl bevétel. Volt-e
megbeszélés arról, hogy azon épületek után, melyeket az állam átvesz, milyen bérleti
díjat, rezsi költségeket fog fizetni. Az iskoláról nem kíván beszélni, mert ott a tévében
elhangzottak alapján is igen nagy a káosz.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy többen azt az álláspontot képviselik, hogy
ha az állam viszi az iskolát, vigye a kötelezettségeit is. Még nem publikus, nem
tisztázott a fenntartásról való elképzelés. Nem tudunk az iskolával kapcsolatosan
tervezni az átmeneti állapot miatt. A homok kitermeléssel kapcsolatban elmondta,
hogy van még homok, az eddig kitermelt homok a plázy kialakításához került
felhasználásra. Készül a kerítés, és lesz árnyékos hely a strandon.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

52/2012. (IV. 26.) 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 kérdésre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat
(zárszámadás)
Elıadó: Kakas Béla polgármester

2011.

évi

költségvetési

beszámolója

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy a jogszabályi
elıírásoknak megfelelıen készült formailag és tartalmilag egyaránt a beszámoló.
Fontos, hogy az önkormányzat úgy gazdálkodott, hogy nem voltak likviditási gondjai,
annak ellenére, hogy nincsenek hatalmas adottságaink. Nincs olyan ipari parkunk,
illetve mezıgazdasági területünk, amelyet vállalkozóknak kiadhatnánk, így növelve
bevételeinket. Az elızı évi pénzmaradvány és a bevételek teljesítése idıben történt,
és hozzájárult a feladatok zavartalan ellátásához. A 2008-ban kibocsátott kötvény
névértéken még bevételt is hozott. Elszámoltunk a normatívákkal, hozzájárulásokkal.
Volt egy 485e Ft-os visszafizetési kötelezettségünk, 690e Ft pótlólagos támogatás.
Végsı egyenleg 205e Ft, mely a pénzmaradványnál jelentkezik. Az intézmények
mőködési bevételei 95 %-ra teljesültek önkormányzati szinten. Túlteljesítettük a helyi
adóbevételeinket, ez 24m Ft-os nagyságrendet jelent. Mindez köszönhetı az
iparőzési adóbevétel növekedésének, tekintettel arra, hogy a tervezett 85m Ft helyett
106m Ft folyt be. Célul tőzte ki a Képviselı-testület, hogy az adóbehajtás
hatékonyságának növelése érdekében hozzon intézkedéseket. Dicséret illeti a
Hivatalt, hogy megszervezte az iparőzési adóbevallás ellenırzésének és
behajtásának hatékonyabb módját. Ugyanakkor a gépjármőadó bevétele alatta
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maradt a tervezettnek, és a kommunális adó sem teljesült. A kommunális adó a
település közfeladat ellátását szolgálja, és ebben minden benne van az árkoktól a
parkokig. 3m Ft adótartozás elévült, behajthatatlanná vált. Bevételeinket
összességében 1,2 %-kal túlteljesítettük, 17m Ft-tal haladtuk meg a tervezettet.
Felhalmozási bevételünk, kamatbevétel, 135 %-on teljesült. Egyéb bevételünk 87 %ban teljesült, tekintettel arra, hogy a pályázatok egy része áthúzódik a 2012. évre.
2011. évi kiadásaink 1,1 mrd Ft-ot tesznek ki. Intézményeinknél zavartalan volt a
mőködés, alapellátás területén nem kellett megszorítást alkalmazni. Ehhez
jelentısen hozzájárult a takarékos gazdálkodás. Az 1-es dőlıvel kapcsolatban a
vállalkozó jelezte, hogy garanciális javításban elvégzi az utak felületének javítását a
jövı héten. A módosított pénzmaradvány 39.717e Ft kötelezettséggel terhelt, és
10.717e Ft szabad pénzmaradvány melybıl az önkormányzaté 7.942e Ft, melyet
feladattal terveztünk terhelni a csatornarendszer karbantartás támogatási keretére.
Összességében elmondható, hogy a 2011. évben gazdálkodásunk eredményesen
zárult.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Kihangsúlyozta: az önkormányzat költségvetésének végrehajtásában voltak negatív
és pozitív elemek is. Vannak olyan tételek pl: a 3m Ft adóelengedés, mely esetén a
tartozás annullálásra került. A pénzügyi bizottság ülésén elhangzott kérdések és
válaszok figyelembevételével a beszámolót elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az elévült tételek nem azért évültek el,
mert a Polgármesteri Hivatal adócsoportja mulasztott, hanem azért mert a
vállalkozások felszámolása során, ezeket a még fennálló fizetési kötelezettségeket, a
felszámolónak bejelentettük, de a sorban megelıztek bennünket más
kötelezettségek. Ezeket törölni csak bizonyos idı eltelte után lehet, és ez egy
speciális esete az elévülésnek. Könyvvizsgálói jelentést ismertette, melynek
megállapítása, hogy az egyszerősített éves beszámoló összeállítása a Polgármesteri
Hivatal és az Önkormányzat, valamint az általa fenntartott intézmények részérıl a
jogszabályi elıírásoknak megfelelıen történt, tevékenységérıl és mőködésének
eredményérıl valós és megbízható képet ad.
Kakas Béla polgármester az anyag összeállítóit megdicsérte, majd szavazásra
bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
16/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete önkormányzati rendelet
tervezete a szilárd és folyékony hulladékszállításról 7/2010. (III. 25.) önkormányzati
rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. A Képviselı-testület döntött a
2012. évi díjtételekrıl 2011. évi novemberi ülésén a közszolgáltató díjkalkulációja
alapján. A 2011. december végén kihirdetett törvénymódosítás értelmében a
képviselı-testület nem emelhette a 2012. évi díjtételeit a 2011-ben alkalmazott díjak
fölé. Ennek következtében ellentét keletkezett a novemberben elfogadott
önkormányzati rendeletmódosítás és a törvénymódosítás tekintetében. Újra kellett
szabályozni a 2012. évi díjtételeket a 2012. évi februári ülésén. 2012. áprilisban a
hulladékgazdálkodási törvény módosítása következett be. Ennek értelmében a
közszolgáltató részére fizetendı egyszeri ürítési díj összege nem haladhatja meg
120 l-es edény esetén a nettó 650,-Ft-ot, vagy más őrmérték esetén az ezzel
arányos összeget. A tárgyban született kormányrendelet is ehhez igazodott, mely
szerint díjkompenzációra köteles az önkormányzat a közszolgáltató felé, ha a
közszolgáltatási díjat alacsonyabb mértékben állapítja meg rendeletében. A
közszolgáltató számításai szerint az önkormányzat részérıl ez jelen esetben 4,5m
Ft-os kötelezettségvállalást jelentene. Ezekre tekintettel kéri a képviselı-testületet,
hogy a rendeletmódosítást az elıterjesztésnek megfelelıen fogadja el.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. Nincs birtokában a rendelet melléklete, a módosítást látja. A korábban
alkalmazott 50 %-os kedvezménynél a jelenlegi díjkompenzáció több. Olyan
kérdések merültek föl, hogy mennyi most a szolgáltatás összege a 120 l-es tároló
edényre, és hol állunk meg a 650 Ft-hoz viszonyítva. Ezeket megvitatva, és nem
teljesen pontos felvilágosítást követıen, a rendelet-tervezetet a bizottság a
megtárgyalásra és a kérdések megválaszolása után változatlan formában javasolta
elfogadni.
Kakas Béla polgármester köszönti a kft. képviselıjét Koltainé dr. Farkas Gabriella
gazdasági igazgatót, és összegzi a díjtételek alakulásával kapcsolatos eseményeket.
Darázs Sándor megállapította, hogy a rendelet melléklete nem volt az anyagban.
Megkérdezte, hogy a lakosság tudja mennyire változna a díj, visszaállna a novemberi
mértékre?
Koltainé dr. Farkas Gabriella igen.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelete
a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.) önkormányzati
rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
költségvetésének végrehajtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Közoktatási

Intézménye

2011.

évi

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Az SZKTT munkaszervezet
vezetıje elkészítette az intézmény költségvetésérıl szóló beszámolót és
megbeszélésre maga hozta el. A Kistérség takarékossága következtében 4.278.000
Ft összeget fizet vissza az Önkormányzat részére.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a felmerülı kérdésekre Dr. Kovács Beáta
jegyzı minden esetben megfelelı választ tudott adni. A bizottság javasolta a
Képviselı-testületnek az elıterjesztést megtárgyalásra és elfogadásra, azzal, hogy a
visszautalt pénzmaradvány kerüljön felhasználásra az iskola és óvoda tekintetében 8
hónapra esı 5-5 eFt-os cafeteria kifizetésre. Felkéri jegyzıt a határozati javaslat PTB
által javasoltakkal való kiegészítésére, és megfogalmazására.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez a határozat 3. pontjának kiegészítését
jelenti, és ismerteti a határozati javaslatban rögzítettek szerint. A 4.044.444,-Ft-ról
SZKTT-tıl tételes kigyőjtést kaptunk, hogy milyen arányban származik a két
intézménytıl. A visszautalt összeg fedezetet biztosít az Erzsébet utalványokra és
közterhükre.
Kónya József kijelentette, hogy, mint képviselı tesz javaslatot arra, hogy bár az
SZMSZ nem teszi kötelezı jellegővé, javasolja, hogy ilyen napirendi pont
tárgyalásánál a MOESZB is kapjon az elıterjesztés anyagából, és tagjai mondják el
véleményüket.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy minden képviselı elızı pénteken
megkapja az anyagot, és a bizottságok szuverén joga, hogy eldöntse, hogy tárgyaljae a napirendre tett javaslatokat, erre joga van.
Darázs Sándor megkérdezte, hogy az elsı négy hónapban volt-e cafeteria juttatás
az iskolai és óvodai dolgozók részére.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem volt, és csak most jelentkezik a
forrás rá.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megerısítette, hogy nem volt. Az SZKTT fenntartásában
lévı intézményeknél nem kapnak személyi juttatásként étkezési utalványt a
dolgozók. A Képviselı-testület egyedi döntése alapján részesülhet ilyen juttatásban.
Darázs Sándor javasolta a képviselı-társainak, hogy szavazzák meg a személyi
juttatást, ezzel is elismerve az óvodai és iskolai közalkalmazottak munkáját.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a korábbi években 10e Ft étkezési jegyet kaptak
a dolgozók. Reáljövedelmük az utóbbi években csökkent. Kevesebb bérért ugyanazt
a színvonalú munkát végzik.
Dr. Kovács Beáta jegyzı erre reagálva elmondta, hogy ez nemcsak a
pedagógusokat érinti, hanem a köztisztviselıi szférát is.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot a PTB által
javasolt kiegészítéssel.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

53/2012. (IV.26.) Kt.
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2011. évi
költségvetésének végrehajtása

Határozat
1)

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye
2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.

2)

A Képviselı-testület felkéri a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezetének Vezetıjét arra, hogy a keletkezett pénzmaradvány
összegének 4.278.000 Ft-nak az Önkormányzat költségvetési elszámoló
számlájára történı átutalása felıl intézkedjen.

3)

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy a 2.) pontban rögzített összeg
megtérülését követıen azt az Önkormányzat költségvetésérıl szóló 9/2011.
(II.09) Ör. Rendeletén vezesse át akként, hogy abból 4.044.444,-Ft-ot az
SZKTT Pallavicini Sándor Általános Iskola és Pipacs Óvoda részére 2012.
május 1-tıl 2012. december 31-ig terjedı idıre, havi 5.000,-Ft/hó/fı összegő
Erzsébet utalványt biztosít természetbeni juttatásként.

Határidı: azonnal
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Felelıs:

Kakas Béla polgármester
Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetı

Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4. Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetıje
5. Nógrádi Erika a Pallavicini Sándor Iskola tagintézmény vezetıje
6. Kiss Éva, a Pipacs Óvoda vezetıje
7. Irattár

Kakas Béla ügyrendi javaslatot tett a 9. napirendi pont 5. napirendként történı
tárgyalására.
A javaslatot a képviselı-testület 9 igen szavazattal elfogadta.

5. napirendi pont
Tájékoztató a kül- és belterületi csapadékvíz-elvezetı csatornák helyzetérıl, és
támogatás a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat mőködéséhez
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester köszöntötte Krasznai Attila a Szeged és Környéke
Vízgazdálkodási Társulat elnökét, majd ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy
településünknek egy bel-és egy külterületi csapadékvíz elvezetı csatorna rendszere
van. 2007-ben elkészült a belterületi csatornarendszer vízjogi fennmaradási terve és
engedélye. 2012. június 30-ig rendezni kell a külterületi csatornák helyzetét is. Nem
javult a belvízkezeléssel kapcsolatos helyzete a Vízgazdálkodási Társulatnak.
Közfoglalkoztatás keretében a munkaerı bérét és annak járulékait 100 %-os
támogatással biztosítja részére az állam, de egyéb kiadásai finanszírozására nem
kap támogatást. Valamikor az érdekeltek hozzájárulásaiból tartotta fenn mőködését,
de ez a forrás megszőnt. Fontos, hogy gondoskodjunk arról, hogy mőködıképes
legyen a Társulat, ennek biztosítására tartalmaz az elıterjesztés 525e Ft támogatást.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Felmerült az a kérdés, hogy az önkormányzat a továbbiakban milyen formában
kívánja ezt a támogatást folyósítani. Megállapodásban szükséges rögzíteni azt, hogy
milyen célra, milyen feladat ellátására használja fel a társulat a támogatást. A
belterületi csatornáknál a feladatokat az SFÜ Kft. látja el. El vannak hanyagolva a
külterületi csatornák, de ez nem az önkormányzat hibája, hanem, hogy a csatornák
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nem voltak megfelelıen karbantartva. Az elıterjesztést a bizottság változatlan
formában javasolta elfogadásra.
Darázs Sándor elmondta, hogy a Romafıi Fıcsatorna egy szakasza a Kiskunsági
Nemzeti Parkhoz tartozik. Fordítanak-e a karbantartására költséget a park részérıl.
Amennyiben nem polgármester úr kérje fel ıket, hogy járuljanak hozzá anyagiakkal.
A volt ATIKÖVIZIG-nél kell lennie iratoknak. Érdemes lenne megnézni az
ATIKÖTEVIFE-nél terveket.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
54/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a kül- és belterületi csapadékvíz-elvezetı csatornák helyzetérıl,
és támogatás a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat mőködéséhez

Határozat
1)

Sándorfalva Város Önkormányzatának
változatlan tartalommal jóváhagyja.

Képviselı-testülete

a

tájékoztatót

2) A Képviselı-testület a belterületi csapadékvíz-elvezetı rendszer belterületi határ
és a külterületi befogadó csatornák közötti csatorna szakaszainak és vízi
létesítményeinek tervezési költségeire 3.000.000,- Ft-ot különít el a fejlesztési
tartalékkeret terhére.
3) Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Szeged és Környéke Vízgazdálkodási
Társulat részére a Sándorfalva Város közigazgatási területén és a Társulat
kezelésében lévı vízkárelhárítási mővek – Sándorfalvi Fıcsatorna és
szivattyútelep, Sándorfalvi - Romafıi Csatorna – ez évi üzemeltetéséhez
elszámolási kötelezettség terhe mellett, a 2012. évi tartalék terhére, 525 000 Ft
támogatást biztosít azzal, hogy felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét
az erre vonatkozó Támogatási szerzıdés megkötésére és aláírására.

Határidı: azonnal
Felelıs: Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Balogh Viktor Gazdálkodási Iroda
4. Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5. Irattár
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6. Napirendi pont
Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.
évi mérleg és eredmény-kimutatása és 2011. évi tevékenységérıl szóló beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy az alapító
okirat szerint évente köteles a Képviselı-testületnek a Kft. beszámolni a
tevékenységérıl, és pénzügyi helyzetérıl. Tavaly júniusig két kft mőködött, melyek
összevonásra kerültek, és a továbbiakban az SFÜ Kft. látja el feladataikat teljes
jogutódjukként. A Kft. közcélú és közhasznú feladatokat lát el, egészen az ivóvízszolgáltatástól, a vagyonkezelés, parlagfő-mentesítés, piacmőködtetésen át a strandés szabadidı-szolgáltatásig. Az ivóvíz szolgáltatás jövıbeni mőködtetése kérdéses
ezen változó idıszakban, de arra készülünk, hogy megmarad. A különbözı KEOP-os
pályázatok mellett a TÁMOP-os pályázatok is aktuális feladatot jelentenek. A
pályázatok megvalósítása után is folyamatos jelentési kötelezettségünk van. Az SFÜ
Kft. feladata nem csökkent. Véleménye szerint a Kft. Képviselı-testület elvárásainak
megfelelıen mőködik.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Az egyes díjtételek kimutatása terén volt véleménykülönbség. Véleménye szerint
nem egészen egyértelmő, hogy az egyesítést megelızıen a két Kft. megcsinálta a
zárását, és azt részben lezártnak tekinti a beszámoló, részben pedig egész éves
adatokat hoz. A bizottsági ülésen az ügyvezetı kiegészítésében a bizottság számára
tájékoztatást adott a felmerült kérdésekre. Az összevont árbevétele 83 %-os
teljesítést mutat. Ez a Városfejlesztı Kft. árbevételének visszaesése miatt
következett be. A Kft létszámgazdálkodásánál is betartotta a költségmegtakarítási
tervezetet. Összességében megállapítható, hogy a Kft. eredményesen zárta a múlt
évet. A bizottság változatlan formában javasolta elfogadásra a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

55/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2011. évi mérleg és eredmény kimutatása és 2011. évi tevékenységérıl szóló
beszámolója
Határozat

17

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Városfejlesztı és
Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységérıl és pénzügyi
helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gazdálkodási Osztály
4. SFÜ Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Tímár Zoltán ügyvezetı
4. Csányi Sándor mőszaki-beruházási osztályvezetı
6. Irattár.

Kakas Béla polgármester 11.46 órakor szünetet rendelt el.
A képviselı-testület ülése 12.01 órakor folytatódott.
Dr. Sümegi Sándor eltávozott az ülésterembıl 12.00-kor.
Kakas Béla polgármester a szünet után megállapította, hogy 8 képviselı jelen van,
az ülés határozatképes.
7. Napirendi pont
A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. évi mőködésérıl szóló beszámolója és 2011. évi
közhasznúsági jelentése
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester köszöntötte a kuratórium elnökét Katos Attilát, majd
ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésében elmondta a kerékpártárolóval
kapcsolatban, hogy az iskola, önkormányzat, kuratórium összefogásával kell
megvalósítani, a fenntartóval egyeztetve. A Képviselı-testület által létrehozott
közalapítvány célja az, hogy ezen keresztül tudjunk célokat megfogalmazni az
iskolával kapcsolatban. Különbözı támogatásokat az Alapítványon keresztül kell
megvalósítani. Összeférhetetlenség állapítható meg az üvegzseb törvényben
foglaltak szerint, a kuratórium tagja, dr. Sümegi Sándor esetében, melyet meg kell
szüntetni.
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Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Kérdések merültek fel a bizottsági ülésen. Ezeket tisztázták. A 300e Ft-ot célfeladatra
kapta az Alapítvány. Szükséges a Képviselı-testület döntése ahhoz, hogy más, a
Közalapítvány tevékenységi körébe esı célra használhassák fel a pénzt. A személyi
kérdéssel csak érintılegesen foglalkozott a bizottság, tekintettel arra, hogy az
jogszabályi elıírásból fakad. Elfogadásra javasolta az elıterjesztést és a határozati
javaslatot, azzal a módosítással, hogy a Képviselı-testület tekintsen el a 2011. évi
támogatási szerzıdés megszegése miatti szankciók alkalmazásától, és a fel nem
használt 300e Ft-ból 250e Ft-ot a Pallavicini Napok finanszírozására, 50 e Ft-ot a
padlószınyeg finanszírozására, és a 2012. évi támogatási összeg (300 e Ft) egészét
is a padlószınyeg vásárlására ajánlja fel céltámogatásként.
Kakas Béla polgármester tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy megkapta az
iskola kérelmét a Pallavicini Napok támogatására vonatkozóan. A döntés
elıkészítését a pénzügyi bizottság hatáskörébe átadta. Fontosnak tartja egy ilyen
rendezvény színvonalas megtartását, ugyanakkor felhívja a figyelmet a takarékos
gazdálkodás követelményére. A pénzügyi bizottság javaslatát elfogadta. Felhívta a
figyelmet, hogy aki az önkormányzat költségvetésébıl támogatást kér, vegye
figyelembe a költségvetési koncepciót. Nincs arra lehetıség, hogy a tervezett szoros
költségvetési kereten kívül más forrás terhére adjunk támogatást. Következetes elıre
gondolkodásra hívta fel a figyelmet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı reagálva a PTB elnökének javaslatára illetıleg kérésére
elmondta, hogy a támogatási szerzıdésszegés megállapítható. Felhívja a figyelmet,
hogy a szerzıdés megkötésekor azt figyelmesen olvassák el és tartsák be a
támogatásban részesülık. A határozati javaslat 1. pontja kerül módosításra.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a
MOESZB is tárgyalta az elıterjesztést. A meghívott kuratórium elnöke felvilágosítása
alapján képet kaptak arról, hogy a szerzıdés be nem tartása hogyan valósult meg.
Bizottságuk is elvárja a kölcsönös partneri viszony fenntartását. A 2. pont értelmében
képviselı-társa tudomásul vette az ”üvegzseb törvény” rendelkezéseit. Kérdése a 3.
pontra irányul, a közalapítványokat érintı kötelezı könyvvizsgálatra vonatkozóan.
Kéri Jegyzı asszony tájékoztatását ebben a kérdésben. A MOESZB határozata
csatlakozik a PTB határozatáshoz és javaslatához.
Pallavicini Napokról elmondta, hogy örömmel látja, hogy szükség van ilyen
közösségformáló rendezvényekre. Jó látni, hogy a család bevonul az iskolába, a
szülök támogatják az iskola ilyen irányú elképzeléseit. Érthetı a szülıi igény a
kerékpártároló megvalósulását illetıen. Kérik a Képviselı-testület segítségét.
Dr. Kovács Beáta jegyzı pontosította, hogy a Pallavicini-terv az önkormányzat
közép és hosszú távú gazdasági programja, nem a Pallavicini Napokból
eredeztethetı. Örömmel olvasta, hogy az alapítványnak vannak társadalmi segítıi,
és hogy a könyvelı is ilyen. Tény, hogy a közalapítvány közpénzbıl gazdálkodik,
ezért jogszabály alapján kötelezı a könyvvizsgálat. Az alapító részérıl jelzésértékő,
ami itt a könyvvizsgálóval kapcsolatban megállapításra került. Az alapítványi cél
tekintetében szeretné elmondani, hogy van egy általános cél, mely meghatározásra
került, melybıl az alapító kiemel „különösen” néhányat. A „különös” nem jelenti azt,
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hogy kizárólagosan azt kell támogatni, hanem általánosan megfogalmazza a
támogatható célokat, és ezen kívül nevesít néhány célt. Át kell vizsgálni az alapító
okiratot, a jogharmonizációs követelményre is tekintettel.
Dr. Sümegi Sándor visszaérkezett 12:30-kor
Dr. Sümegi Sándor elnézést kért, amiért kis ideig távol maradt a napirend
tárgyalásánál. Egyetért azzal, hogy a jogszabályokat be kell tartani. Elnézést kér,
hogy nem ismerte az „üvegzseb törvényt”, és emiatt kellett figyelmeztetni, hogy
lemondjon. A kuratórium rendkívüli ülésén meg is tette. Örült, hogy eddig is részt
vehetett az alapítvány munkájában. Sok nemes célt valósított meg. Büszke arra,
hogy a Pallavicini családot vissza tudták hozni a településre, és hogy ilyen aktív
kapcsolata van a családnak a településsel és az iskolával. Reméli, hogy az
alapítvány a módosított alapító okirattal, új tagokkal ugyanilyen szellemiséggel fog
tovább mőködni.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság tagjai véleménye szerint is
szükség van a Pallavicini Napokra. A Sándorfalváért Alapítvány kuratóriumának
elnökeként elmondta, hogy alapítványuk több esetben támogatta az iskola különbözı
eszközbeszerzéseit pl: kisbusz, számítógépek beszerzése. Javasolta az iskola
igazgatójának, hogy kuratóriumukhoz adjanak be kérelmet a padlószınyeg vásárlás
tekintetében.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy figyelmeztetést kapott, arra, hogy az üvegzseb
törvény alapján mondjon le. Kéri, és javasolta, hogy a többi egyesületnél,
alapítványnál is történjen meg e tekintetben a vizsgálat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez megtörtént mind az SFÜ FB, mind a
sportegyesületek esetében, és elhangzott, hogy minden érintett megvizsgálja
magára nézve a kötelezést. A pontosság érdekében elmondta, hogy képviselı úr
nem arra kapott felszólítást, hogy mondjon le, hanem arra, hogy az
összeférhetetlenséget szüntesse meg.
Kónya József PTB elnök dr. Sümegi Sándor képviselı társa által említett javaslatra
vonatkozóan pontosította, hogy a Sándorfalváért Alapítvány nem tartozik a
költségvetésbıl támogatott alapítványok közé.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottság és a MOESZB általi javasoltakkal kiegészítve a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
56/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2011. évi
támogatásának elszámolása, 2011. évi mőködésérıl szóló beszámolója és 2011. évi
közhasznúsági jelentése
Határozat

20

1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány a 2011. évi
önkormányzati támogatás felhasználása során nem a támogatási szerzıdés
szerint járt el, ennek ellenére az elállás jogával nem kíván élni. A 2011. évi
300e Ft felhasználásról akként rendelkezik, hogy abból az Alapítvány 250e Ftot a Pallavicini Napok rendezvénysorozatra használhat fel, 50e Ft-ot pedig a
általános iskola tornatermébe vásárolandó padlószınyeg vételárába számíthat
be, elszámolási kötelezettség terhe mellett.

2.

A Képviselı-testület felhívja a Közalapítvány kuratóriumi tagját, Dr. Sümegi
Sándort, hogy a személyével szemben fennálló kizárási okot azonnali hatállyal
szüntesse meg.

3.

A Képviselı-testület a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány 2011. évi mőködésérıl szóló beszámolóját és 2011. évi
közhasznúsági jelentését elfogadja azzal, hogy felhívja a Közalapítvány
kuratóriumát, hogy a könyvvizsgálati kötelezettségének tegyen eleget.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
Felelıs a 2. pont tekintetében: Dr. Sümegi Sándor képviselı
Határidı: azonnal
Felelıs a 3. pont tekintetében: Katos Attila, kuratórium elnöke
Határidı: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea, Pénzügyi- gazdálkodási iroda
4. Dr. Sümegi Sándor, képviselı
5. Katos Attila kuratóriumi elnök, Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány
6. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
7. Irattár.

8. Napirendi pont
Tájékoztató Sándorfalva Város Önkormányzat kötvénykibocsátásával összefüggı
aktuális pénzügyi helyzetrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. 1 mrd Ft névértékő kötvény
került kibocsátásra. Ennek 400m Ft-nyi részét forintra váltva lekötöttük. Eddig 123m
Ft-nyi hozamot jelentett. 2013. márciustól elkezdıdik a kötvénykibocsátás
törlesztése. Az árfolyamveszteség nem a mi helytelen gazdálkodásunkból ered,
hanem ún. „banki kitettség” okozta a gazdasági válság hatására. A törlesztı részlet
visszafizetésének megkezdésekor keressük a lehetıséget a bankkal közösen a
kedvezıbb visszafizetési feltételek érdekében.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Ismertette a bizottsági ülésen elhangzott kérdéseket. Kérték, például, hogy vizsgálják
meg, hogy az önkormányzat esetén is alkalmazható-e az árfolyamgát. A kérdésekre
kapott kielégítı válaszok után változatlan formában javasolta elfogadásra az
elıterjesztést.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy jelentıs az árfolyamváltozás, ez
jelentıs terhet ró az ónkormányzatra. E nélkül a kötvény-kibocsátási tranzakció
nélkül, azonban nem tudott volna számos beruházás megvalósulni. A Képviselıtestület akkori döntését továbbra is pozitívan látja.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
57/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Város
összefüggı aktuális pénzügyi helyzetrıl

Önkormányzat

kötvénykibocsátásával

Határozat
A Képviselı-testület az 1 mrd. Ft névértékre kibocsátott kötvény felhasználásáról, a
kibocsátás gazdasági elemzésérıl, az kibocsátással kapcsolatos költségek és
kamatterhek alakulásáról szóló beszámolót mellékletével együtt az elıterjesztés
szerinti tartalommal elfogadja.
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./ Irattár
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9. Napirendi pont
2011. évi belsı ellenırzésrıl szóló jelentés
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést, és a belsı ellenırzés
összefoglaló megállapítását. Az ellenırzés nem tárt fel olyan hiányosságot, mely
következtében intézkedést kellett volna tenni.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
A felmerült kérdésre kielégítı választ kapott a bizottság a telefonhasználat
szabályozása tárgyában. Erre tekintettel változatlan formában javasolta elfogadásra
a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester véleménye szerint megérdemelnek az ellenırzéssel
érintett területek munkatársai egy önkormányzati dicséretet, majd szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
58/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: 2011. évi belsı ellenırzésrıl szóló jelentés

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Belsı ellenırzésrıl szóló 2011. évi Összefoglaló jelentést.

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. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Kft. Szeged
5. Irattár
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10. napirendi pont
Tájékoztató az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit
Kft. strandüzemeléssel kapcsolatos szabályozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Véleménye szerint az anyag
teljes, kiterjed az engedélyek megszerzésétıl egészen a feltételrendszer
biztosításáig. A Város nyugodtan adhatja a nevét ehhez a szolgáltatáshoz.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, elég lesz-e a parkolóhelyek száma, lesz-e
parkolási díj, illetıleg, hogy mekkora a vízfelület és mekkora az egyéb felület. A Kft.
ügyvezetıje a kérdésekre válaszolt, melyet a bizottság jegyzıkönyve tartalmaz A
standon foglalkoztatott 17 fı kapcsán Tímár úr elmondta, hogy a létszám attól függ.
hogy elı-, utó-, vagy fıszezon van. Erre tekintettel az elıterjesztést a bizottság
változatlan formában javasolta elfogadásra.
Dr. Sümegi Sándor kérdezte, hogy a vízmélység valóban 1- 1,15 m mély?
Tímár Zoltán ügyvezetı válaszában elmondta, hogy itt csak a bója-sorral jelölt
strand, nem a tó vízfelületérıl van szó.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a füves területre is jelentıs igény lenne.
Tervezik-e füves terület kialakítása?
Tímár Zoltán ügyvezetı válaszában elmondta: tervezik, hogy a jövıben a homokot
termıréteggel befedik. Erre lehet főmagot vetni, mert ezen kikel, a homokon azonban
nem.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
59/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú
Nonprofit Kft. strandüzemeléssel kapcsolatos szabályozásáról

Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. „Sándorfalva Nádastó
Szabadidıpark” természetes fürdıviző strand Üzemeltetési Szabályzatát az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
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.

11. Napirendi pont
Döntés a helyi civil szervezetek 2012. évi programjainak támogatására benyújtott
pályázatokról
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. A pályázati kiírásban
meghatározott határidıre 8 pályázat érkezett, melyek a formai feltételeknek
megfeleltek.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy komoly és objektív szempontrendszer
alapján történt meg a pályázatok bírálata. I. ütem formai bírálat. II. ütem a tartalmi
bírálat. A tartalmi bírálaton belül pontozási rendszert állítottak fel a kollegák, a
kiírásban megjelölt 5 bírálati szempontnak való megfelelıség alapján. A pályázatok
ilyen szempontú értékelése befejeztével, megvizsgálták, visszaosztották, hogy az
összesen kiosztott pontok és a pályázati keretösszeg alapján, az egy kiosztott pont
mennyi forintot ér, és ezt osztották a pályázók számával. Az elérhetı maximum 50
pont volt.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és változatlan formában javasolta elfogadásra.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az ArtStab Kulturális Egyesület
2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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60/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális
Egyesület 496-18/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi pályázatát 130 000 Fttal, azaz egyszázharmincezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) PR, marketing költség

45 000 Ft

II. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei, azon belül:
a) Megbízási díj
45 000 Ft
III. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
b) 100 000 Ft értékhatár alatti
40 000 Ft.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az ArtStab Kulturális Egyesület
2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
61/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2012. évi pályázatának támogatása
Határozat

1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Citerások
Egyesülete 496-19/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi pályázatát 305 000
Ft-tal, azaz háromszázötezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:

26

a) PR, marketing költség
b) Szolgáltatások
II. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

2.

60 000 Ft
170 000 Ft
75 000 Ft.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Sándorfalvi Citerások Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesület 2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
62/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2012. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Sándorfalvi
Gyermekmosoly Egyesület 496-20/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi
pályázatát 305 000 Ft-tal, azaz háromszázötezer forinttal támogatja az alábbiak
szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások
II. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

230 000 Ft
75 000 Ft.

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesület 2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesület 2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

63/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2012. évi
pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Városszépítı
és Környezetvédı Egyesület 496-21/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi
pályázatát 305 000 Ft-tal, azaz háromszázötezer forinttal támogatja az
alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) PR, marketing költség
b) Szolgáltatások
II. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

155 000 Ft
75 000 Ft
75 000 Ft.

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesület 2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre
utca 7.
6. Irattár
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete 2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

64/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2012. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi
Nagycsaládosok Egyesülete 496-22/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi
pályázatát 285 000 Ft-tal, azaz kettıszáznyolcvanötezer forinttal támogatja az
alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások
II. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

142 500 Ft
142 500 Ft.

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete 2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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65/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület 2012. évi
pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 496-23/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi
pályázatát 280 000 Ft-tal, azaz kettıszáznyolcvanezer forinttal támogatja az
alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

280 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés 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.
Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5.
Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület, Sándorfalva, Tolbuhin
utca 23.
6.
Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Déli Blokk Motoros Egyesület
2012. évi pályázatának támogatására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
66/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Déli Blokk Motoros Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Déli Blokk Motoros
Egyesület 496-24/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi pályázatát 305 000 Fttal, azaz háromszázötezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások
b) Helyiség, eszközbérlet

265 000 Ft
40 000 Ft
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2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Déli Blokk Motoros Egyesület 2012.
évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerzıdés 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Déli Blokk Motoros Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas
Egyesület 2012. évi pályázatának támogatása határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
67/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2012. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi İszikék
Nyugdíjas Egyesület 496-25/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi pályázatát
305 000 Ft-tal, azaz háromszázötezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

2.

305 000 Ft

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas
Egyesület 2012. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
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6. Irattár

12. Napirendi pont
Döntés a 2012. évi Sportalap felhasználására benyújtott pályázatokról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Határidıre 2 pályázat érkezett,
melynek formai és tartalmi ellenırzését a Hivatal munkatársai elvégezték. Egy
pályázatot találtak érvénytelennek formai szempontok alapján. Javasolja ismételt
pályázat kiírását 700e Ft keretösszegre, május 31- benyújtási határidıvel.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésükön kérdésként merült
fel, hogy miért volt az egyik pályázat érvénytelen, melyre megkapták a tájékoztatást,
miszerint a pályázó érvénytelen okiratot csatolt be. A bizottság javasolta a Képviselıtestületnek az elıterjesztést megtárgyalásra és elfogadásra, és javasolta, hogy a
fennmaradó összegre ismételt pályázatot írjon ki.
Darázs Sándor egyetért a PTB döntési javaslatával. Javasolta, hogy a Képviselıtestület szélesítse a pályázók körét. Kerüljön törlésre a pályázók körét szőkítı pont,
azaz a pályázati kiírás 4.2.h. pontja. Jelenleg a polgárır egyesület és a tőzoltó
egyesület nem pályázhat. A két egyesületnek is van versenykiírása minden évben.
Az egyesületek utánpótlás nevelésben, versenyeken történı részvételében
eredményeket lehetne elérni, és ezekkel kiadások merülnek fel.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy a szabályt azért hoztuk, mert
tudtuk mennyivel tudjuk támogatni azokat a szervezeteket, melyeket támogatni
akarunk. Nem biztos, hogy jó, ha módosítjuk.
Kónya József nem tartja szerencsésnek, ha kibıvítjük a pályázók körét, hogy erre a
kevés pénzbıl sokak tudjanak pályázni. A polgárır és tőzoltó egyesületek egyébként
is a civil szervezetek részére elkülönített kereten felül kapnak támogatást. A
Sportalap legyen az, ami.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Darázs képviselı úr módosító
indítványát.
A Képviselı-testület 1 igen, 8 nem szavazattal a módosító indítványt nem fogadta el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az ArtStab Kulturális Egyesületnek
a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának elutasítására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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68/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesületnek a 2012. évi Sportalap
felhasználására érkezett pályázatának elutasítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális Egyesület
2489-2/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi Sportalap pályázatát elutasítja, mivel a
pályázat a formai kritériumok alapján érvénytelen.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
4. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Civil Szövetségnek a
2012. évi Sportalap felhasználására érkezett pályázatának támogatására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
69/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Civil Szövetségnek a 2012. évi Sportalap felhasználására
érkezett pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Civil
Szövetség 2489-2/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi Sportalap pályázatát
300 000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei, azon belül:
a) Edzıi díj
120 000 Ft
II. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti
180 000 Ft.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Civil Szövetség 2012.
évi, Sportalap támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
Határidı: azonnal
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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 Civil Szövetség, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta Sándorfalva Város Önkormányzata
második pályázati felhívását a 2012. évi Sportalap felhasználására vonatkozó,
elıterjesztésnek megfelelı határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
70/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata második pályázati felhívása a 2012. évi
Sportalap felhasználására

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata ismételten kiírja a pályázatot a sándorfalvi
sport – kivéve a labdarúgást – ösztönzésére, támogatására az Önkormányzat
Sportfejlesztési Koncepciójában fejlesztési irányként megjelölt „Egészséges
város” megvalósítása érdekében az Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 9/2012. (II. 9.) önkormányzati rendeletében még meglévı 700 000 Ft
keretösszegig.
6. 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. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Irattár.
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13. Napirendi pont
A Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás társulási megállapodásának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést, kiemelve a változásokat,
melyeket jogszabályi módosítások indokolnak, illetıleg, hogy elnök-helyettest kell
választani, akinek személyére Kakas Béla polgármester úr tett javaslatot Forgó
Henrik csanyteleki polgármester személyében, a Társulás munkaszervezeti feladatait
2012. január 1-tıl Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatal látja el, valamint, hogy
aktualizálni kell a függelékben szereplı adatokat.
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 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

71/2012. (IV. 26.) Kt.
Tárgy:

Dél-alföldi
Regionális
Környezetvédelmi
Megállapodásának módosítása

Társulás

Társulási

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi 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.
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14. Napirendi pont
Az SFÜ Kft. pótelıirányzat iránti kérelme a hó eltakarítás többletköltségeinek
biztosítása érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy a szélsıséges
idıjárás többletköltséget okozott, melyek számlákkal igazoltak.
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 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

72/2012. (IV.26.) Kt.

Tárgy : SFÜ Kft. pótelıirányzat iránti kérelme a hó eltakarítás többletköltségeinek
biztosítása érdekében

Határozat
1)

2)

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az SFÜ Kft.
1.553.590 Ft pótelıirányzat iránti kérelmét a mőködési pénzmaradvány terhére,
mely a hó eltakarítás többletköltségeire nyújt fedezetet.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy gondoskodjon a pótelıirányzat
2012. évi költségvetésbe történı átvezetésérıl és annak kiutalásáról.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Tímár Zoltán, SFÜ Kft.-ügyvezetı igazgató
3./ Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4./ Irattár
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15. Napirendi pont
Kezességvállalás az SFÜ Kft. folyószámlahitel felvételéhez
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést, és elmondta, hogy az
esetleges likviditási nehézségek áthidalására szükséges ennek a biztonsági keretnek
a megteremtése.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és változatlan formában javasolta elfogadásra azzal, hogy vizsgálják meg, a
Széchenyi Kártya igénybevételének lehetıségét a kevesebb kamatfizetési
kötelezettség szempontjából.
Dr. Kovács Beáta jegyzı pontosította, hogy ez nem módosító indítvány a PTB
részérıl, hanem csak a Kft felé tett javaslat.
Kónya József PTB elnök megerısítette, hogy csak javaslat.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal 1 tartózkodással a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

73/2012. (IV.26.) Kt.
Tárgy : Kezességvállalás az SFÜ Kft. folyószámlahitel felvételéhez
Határozat
1) A Képviselı-testület – hivatkozással az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. tv.-ben foglaltakra – az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı
Közhasznú Nonprofit Kft. által a Szatymaz és Vidéke Takarékszövetkezet.-nél
igényelt 5.000.000,- Ft folyószámlahitel fedezetéül keletkezı készfizetı
kezességvállaláshoz hozzájárul.
2) A Képviselı-testület egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a készfizetı
kezességvállalás nyilatkozatának aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester

A határozatról értesítést kap:
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1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Tímár Zoltán, SFÜ Kft.-ügyvezetı igazgató
3./ Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4./ Irattár

16. Napirendi pont
A 119/2011. (X. 27.) Kt. határozat módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester 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 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
74/2012. (IV.26.) Kt.

Tárgy: A 119/2011. (X. 27.) Kt. határozat módosítása

Határozat
1. A 119/2011. (X. 27.) Kt. határozat 1.) pontja az alábbiak szerint egészül ki:
•
•
•
•

Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:
Ivóvízminıség-javító program Sándorfalva Városában
KEOP-1.3.0/09-11-2011-0049
Tervezett fejlesztés összköltsége
207.999.978,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése
2012. évben nettó 187.078.705,- Ft
2013. évben 20.921.273,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves
ütemezése
2012.évi költségvetésbıl: támogatás 168.370.834,- Ft, saját forrás:
18.707.871,- Ft
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•
•

2013. évi költségvetésbıl: támogatás 18.829.146,- Ft, saját forrás:
2.092.127,- Ft
Saját forrás biztosításának módja:
Sándorfalva Város Önkormányzat költségvetési forrás
A pályázat nem tartalmaz uniós támogatással el nem ismert
beruházási költséget.

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.

Kakas Béla polgármester a hétvégi rendezvényeket ismertette, és felkérte a
sándorfalvi lakosokat és képviselıket a rendezvényeken való részvételre.

Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület ülését 13.40 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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