Jegyzıkönyv
Készült 2012. május 29-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Tárgyalótermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2012. május 29-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Kakas Béla, polgármester
Sebestyén András, alpolgármester
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Csányi Sándor, mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József , a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 4 tagja megjelent, tehát határozatképes. Külön köszöntötte az ülésen megjelent
Sebestyén András alpolgármestert.
Kónya József ismertette a napirendet, ezután megkérdezte, hogy a bizottság tagjainak van-e
javaslata a napirendet illetıen.
Mivel javaslat nem volt a napirend módosítására, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
azt.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
85/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Napirend
Beszámoló Sándorfalva Város 2011. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet
Sándorfalva Város Fenntartható Fejlıdés Programjának elfogadása
Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményei mőködtetésébe átadásra kerülı
a. ingatlanok listája
5. Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzése
6. Javaslat az ÁFA-kompenzáció felhasználására a Pallavicini Kastélyban
7. Gazdasági társaság létrehozása víziközmő szolgáltatás 2011. évi CCIX. törvénynek
való megfelelés érdekében.
1.
2.
3.
4.

Zárt ülés:
8. Döntés a díszpolgári és egyéb kitüntetések adományozásáról
9. Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/1. számú önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása

1

10. Sándorfalva, Petıfi u. 91/1. számú önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása
11. Sándorfalva, belterület 816/5. hrsz-ú ingatlan értékesítése

1. napirendi pontban
Beszámoló Sándorfalva Város 2011. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy a Sándorfalva Város közrendjérıl
és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóban az ismertté vált bőncselekményeket
összegzı táblázatban 2011. évre vonatkozóan az egyes sorokat összeadva a szám 162,
míg az összesítı sorban 228 db szerepel. Abban az esetben, ha a 228 összegzı sor
helytelen, maga a tájékoztató szövegében található elemzés is. Egyúttal kérte, hogy
tisztázásra, korrigálásra kerüljön a beszámoló a Képviselı-testületi ülésig. Megkérdezte
a bizottság tagjait és a jelenlevıket, hogy további kérdésük, megjegyzésük van-e.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy a ırsparancsnok készítette a
tájékoztatót, a felmerült problémát pedig jelezni fogja a Jegyzı asszony felé.
Mivel további kérdés ill. vélemény nem hangzott el, ezért a Bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
86/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Beszámoló Sándorfalva Város 2011. évi közrendjérıl és közbiztonsági
helyzetérıl

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé, azzal a feltétellel, hogy az ismertté
vált bőncselekmények száma tisztázásra kerül a Sándorfalva Város 2011. évi
közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolóban.

2. napirendi pontban
Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy a téma újdonság, az Önkormányzat
maga határozhatja meg, hogy mit tart közösségellenes magatartásnak. Ezután
megkérdezte, hogy kiegészítése, véleménye van-e valakinek.
.
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Dr. Szigeti Gábor, bizottsági tag elmondta, hogy a rendelet-alkotás során érti a
koncepciót, azonban az állattartásra vonatkozó résznél úgy tőnik kiemelésre kerültek
olyan magatartások, melyek elıfordultak az eddigiek során. Ennek ellenére van olyan
közöttük, amelyet más jogszabály már szabályoz. Továbbá néhány szakmai tévedés
elıfordul a tervezetben, melyet jelezni fog.
Dr. Kovács Beáta jegyzı és Kakas Béla polgármester megérkezett az ülésre.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte az ülésen megjelent Dr. Kovács Beáta
jegyzıt és Kakas Béla polgármestert, valamint ismertette velük Dr. Szigeti Gábor
észrevételét.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy az új szabálysértési törvény
kivette az Önkormányzatok kezébıl a szabálysértést, de az új önkormányzati törvény
értelmében szabályozhatja a közösségellenes magatartásokat. Nincs más típusú
jogszabályi kádencia. A rendelettervezetben olyan magatartásformákat is nevesítettek,
melyek korábban nem voltak nevesítve szabálysértésként.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megjegyezte, hogy a rendelet-tervezet 7.§ (5)
bekezdésében foglalt elıírásokat más jogszabály már szabályozza.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a rendelet szerint kötelezı a szilárd aljazat az
állattartás tekintetében. Kivételt az az eset képez, amikor a mélyalmos gazdálkodást más
jogszabály megengedi. A rendelet-tervezet megalkotása során a vonatkozó FVMrendelet elıírásait vették alapul.
Dr. Szigeti Gábor hozzátette, hogy a mélyalmos gazdálkodás nem zárja ki a szilárd
aljazat biztosítását.
Kalapács Zoltán bizottsági tag megjegyezte, hogy a tervezetbıl úgy tőnik ki, hogy
mélyalom alkalmazásánál nem kötelezı a szilárd. alap.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a fogalmak pontosításra fognak kerülni és a
megfogalmazáson is pontosítanak, hogy egyértelmő legyen.
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy a tervezet 7. § (6) bekezdésében
szereplı trágyatárolásra vonatkozó szabályok esetében kerüljön pontosításra az állatok
száma határozza meg a tároló nagyságát, a késıbbi vitás esetek elkerülése végett. A
bizottság elnöke ezen kívül megkérdezte, hogy az elıterjesztés 2. oldalán idézett
jogszabályra utal-e a tervezet 5.§ 2. bekezdés, amely a jegyzıre átruházható hatáskörre
utal. Továbbá megkérdezte, hogy a 7. § (2) bekezdésben használt kis haszonállat és
egyéb kis haszonállat milyen fajokra vonatkozik.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az 5. § (2) bekezdés valóban az idézett 146/A.
§ -ra utal. A kis haszonállat és az egyéb kis haszonállat fogalma az FVM rendelet
alapján került alkalmazásra, de ezek is pontosításra kerülnek.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte még, hogy a rendelet-tervezet 5. § (4)
bekezdés értelmében a Közterület-felügyelı által kiszabható bírság közigazgatási
bírságnak minısül-e.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy a helyszíni bírságra utal a rendelettervezet.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı megérkezett az ülésre.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte Csányi Sándor mőszaki irodavezetıt az
ülésen, majd megkérdezte a bizottság tagjait, hogy további kérdés felmerült-e részükrıl.
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Mivel további kérdés, vélemény, ill. észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
87/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet-tervezet

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a módosításokkal és pontosításokkal kiegészítve a Képviselıtestület felé a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete
önkormányzati rendelet tervezetét a tiltott, közösségellenes magatartásokra
vonatkozóan.

3. napirendi pontban
Sándorfalva Város Fenntartható Fejlıdés Programjának elfogadása
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy miért van szükség erre a
programra, amikor a helyi jelentıségő természetvédelmi értékekrıl a közelmúltban
született Önkormányzati rendelet és hatástanulmány, a Program egyes részei ebbıl
kerültek be a Fenntartható Fejlıdés Programba.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy valóban ismétlésre kerültek egyes részek,
hiszen a Program megalkotója ugyanaz a személy, mint a hatástanulmányé.
Költséghatékonyság szempontjából ismét ıt bízták meg, munkája jelen esetben az volt,
hogy emelje programszintre a már kész hatástanulmányt, mely megfelel az Uniós
elvárásoknak is. A program szükségességét az indokolja, hogy a szennyvíz beruházás
kapcsán a támogatási szerzıdésben az Önkormányzat ezt vállalta.
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy a korábban kért pontosítások,
kiegészítések kijavítása nem történt meg. A természeti környezet címszónál nem említi a
Sándorfalván jelentıs számban jelenlévı kék- és széncinkét. Megjegyezte továbbá, hogy
az anyagban több helyen nehézkes a szöveg értelmezése. Továbbá az anyag 38. oldalán
az szerepel, hogy az Önkormányzat támogatni fogja azon vállalkozásokat, amelyek
elkötelezik magukat a fenntartható fejlıdés irányába – a bizottság elnöke rákérdezett,
hogy mibıl fogja támogatni az Önkormányzat ezen vállalkozásokat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a korábbi felvetések között nem szerepeltek a
cinkék a természeti környezettel kapcsolatosan, a nehézkes értelmezés pedig annak
köszönhetı, hogy a szakkifejezéseket angolról fordították magyarra, ezen még javítani
kell. Az Önkormányzati feladatok között pedig a vállalkozásfejlesztés mindig is
alapvetı probléma volt, a támogatásuk csakis a lehetıségekhez mérten képzelhetı el. Ha
lenne ipari park például, akkor ezen vállalkozások kedvezményesebb feltételekkel
juthatnának telephelyhez.
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Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy a 46. oldalon a Vízgazdálkodásról
szóló fejezetben mit jelent az, hogy a megvalósítás vízgyőjtı tartályokkal történhet, mit
jelent ez kereskedelmi szervezetek részérıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az esıvíz győjtése oldható meg a tartállyal.
Csányi Sándor, mőszaki irodavezetı hozzátette, hogy 20m mélységő fúrt kútig a
Jegyzı hatásköre dönteni az engedélyezésrıl, ha ez egyszer felülvizsgálatra kerülne,
akkor valószínőleg sokan átállnának az esıvízgyőjtésre a locsolás során, továbbá a
vízdíj emelkedésével is várhatóan növekedni fog a hasonló megoldások számra.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy további kérdés, ill. észrevétel felmerült-e az
elıterjesztéssel kapcsolatosan. Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
88/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Fenntartható Fejlıdés Programjának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselıtestület felé javasolja Sándorfalva Város Fenntartható Fejlıdés Programjának
megtárgyalását és elfogadását változatlan formában.

4. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményei mőködtetésébe átadásra kerülı
ingatlanok
Kónya József elmondta, hogy az elıterjesztésbıl világosan kiderül, hogy mirıl lenne
szó, egyértelmő, hogy mirıl kell dönteni. Megkérdezte, hogy kérdés, ill. észrevétel
felmerült-e az elıterjesztéssel kapcsolatosan. Mivel további észrevétel és hozzászólás
nem volt, ezért szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
89/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményei mőködtetésébe átadásra
kerülı ingatlanok listája
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé Sándorfalva Városi Önkormányzat intézményei részéré
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mőködtetésébe átadásra kerülı ingatlanokra vonatkozó határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

5. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzése
Kónya József megkérdezte, hogy kiegészítése van-e valakinek a közbeszerzési
statisztikát illetıen.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az immár szokásos, kötelezı összegzés kerül
a PTB és a Képviselı-testület elé, ami látszik belıle, 44 millió Ft, ami a napelemes
pályázat kiadásait jelenti.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, ill. észrevétel felmerült-e az
elıterjesztéssel kapcsolatosan. Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
90/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikai
összegzése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a Sándorfalva
Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikai összegzésére vonatkozó
határozati javaslatot.

6. napirendi pontban
Javaslat az ÁFA-kompenzáció felhasználására a Pallavicini Kastélyban
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kiegészítése van-e a jelenlévıknek
az áfa-kompenzációt illetıen.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez a Kastélyhoz kapcsolódó további pályázat,
amely arra vonatkozott, hogy a Kastély-pályázat alkalmával kifizetett áfa egy részét
visszaigényelje az Önkormányzat. Több, mint 3 millió Ft-ot utaltak az Önkormányzat
részére, amely összeget célszerő visszaforgatni az eredeti helyére. Többek között a tetın
mállik a cserép, a sétány burkolatát szintén javítani kell, továbbá a Kastély-kert
forgalmát tovább lehetne javítani, amennyiben a SZIKK-ben található játékok
átkerülnének a Kastélykertbe.
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Kalapács Zoltán, a bizottság tagja megjegyezte, hogy a cserépnek utána kellene nézni,
hogy még érvényes-e rá a garancia, 10 évig általában adnak rá garanciát.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy utánanéztek már ennek a lehetıségnek is, de
sajnos nincs garancia, mivel külföldi cserepekrıl van szó.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy az udvari sétány javítása
garanciális-e.
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı tájékoztatott, hogy nincs szó garanciáról, mivel a
kivitelezı a terveknek megfelelıen készítette el, a mőszaki tartalomnak megfelelıen.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy jelen esetben az a terv, hogy a geotextíliát ki
kell venni a kavics alól, és homokot szórni alá, továbbá valamennyi cementet, a kavics
egy része beletaposódna a homokba, ezáltal szilárdabbá válna.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy a 3,5 millió Ft jelenleg
rendelkezésre áll-e.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy a pénz már megérkezett az Önkormányzat
számlájára, rendelkezésre áll.
Mivel további kérdés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
91/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Javaslat az ÁFA-kompenzáció felhasználására a Pallavicini Kastélyban
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé az ÁFA-kompenzáció felhasználás a Pallavicini Kastélyban
vonatkozó határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

7. napirendi pontban
Gazdasági társaság létrehozása víziközmő szolgáltatás 2011. évi CCIX. törvénynek
való megfelelés érdekében
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kiegészítése, véleménye van-e
valakinek az elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy 3 lépcsıben kell létrehozni a víziközmő
szolgáltatást, aki ugyanis június 30-ig teljesíti a megfelelı feltételeket, annak nem kell
az Energia Hivatal engedélye a tevékenységhez. Folyamatos egyeztetés kezdıdött az
Önkormányzatok között, Szentes és Makó önmaga kezd bele a víziközmő
szolgáltatásba. Sándorfalva pedig a Kistelekkel és Mórahalommal alkothat tulajdonosi
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közösséget, amellyel már becsatlakozhat egy nagyobb szolgáltató egységbe. A
rendszerben egy közös Kft. lenne az irányító szerv, mely leánycégként kezelné a helyi
szolgáltatókat, az országgyőlésben jelenleg folyik a vita a mőködés Holding
rendszerérıl, a leányvállalatban 51%-kot képviselne a létrehozott közös Kft, míg 49%os tulajdonosi részesedéssel az Önkormányzat rendelkezne, ebben a rendszerben ez az
elérhetı legnagyobb arány, amellyel az Önkormányzat képviselheti érdekeit. A Kft.
bérbe adja a vagyont, a befolyt bérleti díjból pedig kötelezı fejleszteni. A közös Kftnek, a központi menedzsmentnek és infrastruktúrának a költségei mindenképp
megjelennek, de ez a beszerzıi oldalon is érvényesülni fog. Egy azonban biztos, hogy,
amennyiben ez a forma nem jön létre, úgy a Kft. közvetlenül irányítja a helyi
szolgáltatót és az Önkormányzatnak semmilyen beleszólása nem lesz, nem lesz
tulajdonosi joggyakorló.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hangsúlyozta, hogy a tulajdonosi közösség révén a cél az,
hogy Sándorfalva önállóságát minél inkább megırizzék.
Kónya József megkérdezte, hogy a 332.300 Ft törzsbetét hogyan lett kiszámítva, a
tulajdonosi közösségre vagy Sándorfalvára vonatkozik önmagában.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a tulajdonosi közösség törzsbetétének része,
csak Sándorfalvára vonatkozik a 332.300 Ft.
Mivel további kérdés, hozzászólás nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
92/2012 (V. 29.) PTB
Tárgy: Gazdasági társaság létrehozása víziközmő szolgáltatás 2011. évi CCIX.
törvénynek való megfelelés érdekében
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé gazdasági társaság létrehozására
vonatkozó - víziközmő szolgáltatás 2011. évi CCIX. törvénynek való megfelelés
érdekében - határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az aktív részvételt és
bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József sk
a Bizottsági elnöke

Bábi Tímea sk
a Bizottság titkára
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