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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. június 28án megtartott, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ nagyterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi
Sándor
Igazoltan távol maradt: Dr. Szigeti Gábor
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Vári Istvánné EESZI intézményvezetı
Kaszás László STAMI igazgató
Napirendi ponthoz meghívottak:
Priváczky-Juhász Zsolt DTH Kft. általános igazgató
Dr. Borsi Éva gyermekorvos
Sáfárné Dr. Molnár Mónika fogorvos LUCKY-DENT Bt.
Dr. Nagymihály Sándor háziorvos
Dr. Királyné Dr. Urbán Andrea fogorvos
Dr. Szántó Tibor Kerületi fıállatorvos CSMKH Élelmiszerlánc-,
Biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
A meghívótól eltérıen az alábbiak szerint tett javaslatot a napirendi pontokra,

melyet szavazásra bocsátott.
Napirend:
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
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./2012. évi Sportalap felhasználására vonatkozó második pályázati felhívásra
beérkezett pályázatokról döntés
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./Déli Napfény Nonprofit Kft. és Déli Napfény LEADER Egyesület támogatási
kérelme
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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között
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Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt ülés:
15./Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
16./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/6. sz. önkormányzati költségalapú bérlakás
bérleti szerzıdésének meghosszabbítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
17./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/3. számú önkormányzati bérlakás pályázat
elbírálása
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18./ Sándorfalva, Petıfi u. 91/4 számú önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A napirendi pontokra tett javaslatot 8 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
91/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. június 28-i
ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
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./Rendelet-tervezet az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II.
09.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./Rendelet-tervezet hivatali munkaidın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés engedélyezésérıl, továbbá a fizetendı díjakról szóló 3/2011. (II.
20.) Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./Üzemeltetési szerzıdés a DTH Kft-vel a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. tv. végrehajtása
érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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5./Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
2011/2012. tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Mővészetoktatási

Intézmény

6./ Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi
munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./Tájékoztató Sándorfalva Város egészségügyi alapellátásnak, állategészségügyi
ellátásának helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./2012. évi Sportalap felhasználására vonatkozó második pályázati felhívásra
beérkezett pályázatokról döntés
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./Déli Napfény Nonprofit Kft. és Déli Napfény LEADER Egyesület támogatási
kérelme
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek
biztosításának rendezésére hatósági szerzıdéskötés Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata
között
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ A TMV Tisza-Maros Kft.-ben lévı üzletrész elidegenítése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
14./A Sándorfalva Nádastó Szabadidıparkot érintı útszakaszokra történı „Megállni
tilos” jelzéső KRESZ táblák kihelyezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt ülés:
15./Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
16./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/6. sz. önkormányzati költségalapú bérlakás
bérleti szerzıdésének meghosszabbítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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17./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/3. számú önkormányzati bérlakás pályázat
elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
18./ Sándorfalva, Petıfi u. 91/4 számú önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

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, esemény-naptárát. Elmondta,
hogy a Nádastó Szabadidıpark május 15-vel elıszezonban megnyitott, megköszönte
az SFÜ Kft. munkáját. Közel 3 millió forint bevételre tett szert 2 hét alatt a Kft. a
strandüzemeltetésbıl. A szolgáltatás színvonal bıvítése kapcsán kiemelte, hogy a
LEADER pályázatban nyertes felnıtt fitnesz-park kialakítása várhatóan sikeres lesz,
ingyenesen használható. Ennek a pályázatnak a tartalma szerint kiépült egy
sportpályarendszer, melyben strandkézilabda, strandröplabda pálya lett kialakítva, ez
mind egy focipályán belül került kialakításra. A szolgáltatói körbe vállalkozókat is be
tudtak vonni. Városnap lesz a hétvégén, mindenkit szeretettel várnak, illetve
szombaton vállalkozók napja lesz a Május 1. téren. STAMI tábor kerül
megszervezésre a Városnapot követı héten, a Kastélykertben minden este
programmal várják az érdeklıdıket.
Kérdés, vélemény:
Darázs Sándor elmondta, hogy sok lakos kérdezi a szennyvízprojekttel
kapcsolatban, hogy milyen döntéseket hoz a Képviselı-testület. Milyen
döntéskompetenciája van szennyvízügyben a Képviselı-testületnek? Jó lenne, ha a
lakosság is tudna róla. A polgármester úr a beszámolójában említette, hogy
hulladékgazdálkodási értekezlet is volt. Sok nyugdíjas kereste meg, hogy miért nem
jár nekik a kedvezmény? Elmondta az érdeklıdıknek, hogy az Önkormányzat ilyen
támogatást nem adhat, viszont volt ennek korábban egy másik része, egy
üzletpolitikai kedvezmény, melyben a teljes költség ¼-ét bevállalta a
Hulladékgazdálkodási Kft.. Kérdése, volt-e tárgyalás a céggel hogy ilyet tudna-e
vállalni, ha nem volt, kérése, hogy legyen ilyen tárgyalás. A nyugdíjasoknak ez nagy
segítség lenne. Infláció mértékével emelkedik a hulladékszállítás költsége, viszont
megszőntek a kihelyezett győjtıszigetek, Kıvágó dőlıben és belterületen is,
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megszőnt a barna zsákos hulladékszállítás. Csökkent a szolgáltatás minısége,
mennyisége, ugyanakkor jelentıs mértékben emelkedtek az árak. Elhangzott, hogy a
vízgazdálkodási társulatnak ma van egy ülése. Kérdése, hogy a Romafıi csatorna
belterületi szakaszának kitisztítása a jelenlegi munka elvégzésére szólt-e? Ha nem
erre, akkor le kell ellenırizni mit végeztek, mert a víz szintje felett 10 cm-rel vágták el
a nádat, sást a mederben. Strandnyitással kapcsolatban sokan elmondták, hogy a
strand területérıl volt homok kiszállítás. Kérdése Polgármester úrhoz, hogy adott-e
erre engedélyt, hogy ha nem, ki adott rá engedélyt? Történt-e ilyen valójában vagy
csak suttog a város?
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a szennyvíz ügyeiben az
elıttük álló feladatokban már nem a Képviselı-testület dönt, hanem a Társulási
Tanács. Most nem is a Társulási Tanács, mert most a közbeszerzési eljárás
folyamatában vannak. Ajánlattételi szakban van a kivitelezési, illetve döntés és
értékelés alatt áll a FIDIC mérnöki közbeszerzés. Nyomatékosan jelezte, hogy nem
száll ki Szatymaz, nincs vége a beruházásnak, nem költötték el a pénzt. A
közbeszerzési eljárás, amit megelızött a dokumentáció minıségbiztosítási
rendszere, ez ennyi ideig húzódik. Az, hogy ezt hogy tudják megcsinálni 2013.
december 31-ig és a próbaüzemet a következı félévében, az esetleg felvetheti, hogy
kell-e határidıt módosíttatni. Teljesen függetlenül tılük lassú és bonyolult a folyamat.
A hulladékszállítással kapcsolatban felkérte Jegyzı Asszonyt a válaszadásra. A
jogszabályi hátterét tekintve mondja el, hogy a nyugdíjas-kedvezménnyel a jövıben,
amikor közbeszerzési eljárással kell majd az új törvény szerint kiválasztani a
szolgáltatót, hogy mit tudnak ezekben a tárgyalásokba abszolválni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a jogszabályi hátteret nem szeretné újra
elmondani. Érdekesnek tartja a felvetést, éppen azért, mert alkalmaz üzletpolitikai
kedvezményt a Környezetgazdálkodási Társaság. A Társasággal együttmőködve az
ı kérésüknek megfelelıen a jogszabályi lehetséges mértékig adatokat is adtak arra
vonatkozóan, hogy kik azok, akik érintettek az üzletpolitikai kedvezmény
tekintetében. Információi szerint a Környezetgazdálkodási Társaság az érintetteket
levélben megkereste, felajánlva az üzletpolitikai kedvezmény iránti kérelem
beadásának lehetıségét. Az üzletpolitikai kedvezmény igénybevétele kérelem
alapján történik. Kvázi ügyfélfogadási napokat tartott a Környezetgazdálkodási
Társaság a Mővelıdési Házban elıre meghirdetett idıpontban. Természetesen
Igazgató Asszony a Mővelıdési Házat erre a feladatra térítésmentesen bocsátotta a
társaság részére. Javaslata és kérése, hogy ha személyes kérdés elhangzik
képviselı úr felé, vagy bárki úgy érzi, hogy az üzletpolitikai kedvezmény
igénybevételére jogosult- ez a számla hátulján rajta van- és kimaradt ebbıl a
lehetıségbıl, akkor közvetlenül a számlán lévı telefonszámot felhívni
szíveskedjenek és minden bizonnyal, ha a jogosultsági feltételnek megfelel, akkor a
társaság korrigálni fogja.
Kakas Béla polgármester a Romafıi csatornatisztítás kapcsán elmondta, hogy a
Vízgazdálkodási Társulat a közfoglalkoztatási program keretében 120 fıt kapott arra,
hogy a területi rendszerében a csatornatisztítási, illetve az ilyen típusú munkákat
elvégezze. Tudomása szerint 5 fı van Sándorfalva területére vezényelve. A Társulat
közvetlenül mővezetéssel irányítja a munkálatokat. Támogatják a Társulat
mőködését és ebbe a témakörben volt döntés, hogy az érdekeltségi hozzájárulásnak
megfelelı nagyságrendő pénzt átutalják és ezt meg is tették. A kapott összeget
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bérekre és járulékokra kapták, de mőködési költségre nem. Homok mozog a
környéken, a strand saját depóniájából szállítottak az észak-keleti partjából a keleti
partészre, a bokros rész rendbetételére használták. Homokértékesítés nem történt.
Darázs Sándor elmondta, hogy az Alkotmány krt. új osztási szakasza rendkívül
elhasznált. Kérése, hogy legyen tárgyalás a Magyar Közútkezelı Kft-vel, annak
érdekében, hogy a jövı évi tervbe tegyék bele ennek a felületnek a kezelését.
Tervezési idıszak most van, ha az októberi ülésen vetik fel, akkor késedelmet
szenved. A Kisbíróban nagy terjedelemben volt arról szó, hogy a Szentjánosi major
területén építési anyaggyártás indul. Azóta nincs hír a gyárról, sokan dolgoznának
ott. Javaslata, hogy a Kisbíróban legyen errıl szó. Belterületen nagyon sok a kátyú,
mikor tervezik rendbe tenni? Többen megkeresték ezzel a kérdéssel. Több mint 1
éve elmondta, hogy a Felszabadulás-Temesvári-Hétvezér utca szakaszán 20 cm
bemélyedés van, tengelytörés lehet belıle. Deszken volt kezelésen, ott is felvetették
neki ezt a problémát. Korábban az önkormányzati épületeken ki volt téve Sándorfalva
zászlója. Most miért nincsenek kint a zászlók? Az elmúlt testületi ülésen nem tudott
jelen lenni, amikor a közösségellenes magatartásról szóló rendeletet a testület
megalkotta. Kérése, Jegyzı Asszony felé, hogy ez ügyben üljenek össze, mert
véleménye szerint valamit vagy ki kell venni belıle, vagy 5 fı ellenırt fel kell venni a
Hivatalba, mivel számára kérdéses, hogy ezeket a magatartásokat ki fogja
ellenırizni. Ezt Jegyzı asszonnyal külön szeretné megbeszélni.
Kakas Béla polgármester köszöni az észrevételt a kátyúzás tekintetében, megteszik
a lépéseket a Magyar Közútkezelı Kft. felé. Kisbíróban helyet adtak a cégnek a
bemutatkozásra, mert üdvözlik a helyi vállalkozók telephely teremtı akaratát.
Sajnálatos módon a terület tulajdonosával nem sikerült megegyeznie a cégnek, el is
ment Sándorfalváról, illetve Röszkén fog telephelyet létesíteni. A kátyúkat megnézik,
felmérik. Sándorfalva zászlójára büszkék, de elhasználódtak, az újragyártás
folyamatban van, a Városnapra elkészülnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérése, hogy írásban eljuttatni szíveskedjék azokat a
javaslatokat, amelyek a rendeletmódosításra vonatkoznak. Egy jogszabály arra kell,
hogy sarkallja a polgárokat, hogy jogkövetı magatartást tanúsítsanak. Elég nagy
probléma, hogy ha egy jogszabályt csak kényszerrel lehet betartani. Megítélése
szerint azt a célt szolgálják ezek a rendelkezések, hogy felhívják a lakosság
figyelmét arra, hogy mit kell annak érdekében tenniük, hogy helyesen, jelesül a
közvetett és közvetlen környezetüket védve, óva a jó szomszédság és minden egyéb
figyelembe vételével helyes magatartást tanúsítsanak. Megítélése szerint nem a
szankció és az ellenırzés az egyetlen egy módja annak, hogy a jogszabályok
betartásra kerüljenek, ezért nem tartja szükségesnek a közterület-felügyelık számát
növelni, úgy hogy többségében vannak a jogkövetı magatartást tanúsító polgárok.
Természetesen minden célszerő és ésszerő javaslatot a Képviselı-testület is
akceptál. A rendelettervezetekhez a módosító indítványok elıterjesztésének más
módja is van, nem csak a Képviselı-testületi ülés.
Darázs Sándor véleménye, hogy minden rendelet annyit ér, amennyit sikerül belıle
betartatni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez így van. Továbbá elmondta, hogy a
Polgármesteri Hivatal is igyekszik betartani azt a szemléletet, amivel Sándorfalva
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Város Önkormányzata az utóbbi idıben rendelkezik és mindent megtesz annak
érdekében, hogy környezettudatos módon valósítsa meg a gazdasági programját és
környezettudatos módon mőködjön. Tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy
megkapták a tanúsítványt, mely szerint Sándorfalva Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala az államigazgatási és önkormányzati tevékenységben
általános közigazgatási jogkörben környezetközpontú irányítási rendszert vezetett be
és alkalmazza, mely megfelel az ISO 14001 szabvány követelményeinek.
Környezetettudatosan dolgoznak a hivatalban.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
92/2012. (VI. 28.) 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 az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 09.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta. A bizottsági
ülésen jó néhány kérdés merült fel, többek között a felhalmozási bevételeknél a
363.430.000. Ft.-os sor és az átadott pénzeszközöknél az 55.712.000 Ft.-os összeg.
2012. az elsı év, amikor az új költségvetési metodika szerint kell elkészíteni az
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önkormányzat költségvetését. A 363.430.000. Ft.-os összeg a Szennyvíz-Beruházó
Társulás bevételeinél volt tervezve, azért szerepel itt. Az 55.712.000 Ft. az átadott
pénzeszközök között a Képviselı-testület által jóváhagyott különbözı intézményi
támogatásoknak az összessége. A STAMI-nál felmerült a bevétel részletezése, ezt
tisztázták a bizottsági ülésen. Változatlan tartalommal javasolta a bizottság a
rendelet-tervezetet elfogadásra.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
19/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
10 /2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet hivatali munkaidın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés engedélyezésérıl, továbbá a fizetendı díjakról szóló 3/2011. (II. 20.)
Ör. rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült kérdésekre
Polgármester Úr, Jegyzı Asszony és Alpolgármester Úr választ adott. Felmerült,
hogy az elıterjesztés utolsó elıtti bekezdésben úgy fogalmaznak, hogy
„…biztosítása során felmerülı, tapasztalt költségekhez.” A módosítás 1. § (1) „A
hivatali helyiségben az anyakönyvi esemény szolgáltatási díja a hivatali munkaidın
túl 15.000 Ft.” Kérdésként merült fel, hogy munkaidın belül mennyi a díja?
Válaszként elhangzott, hogy díjtalan. A bizottság elfogadásra javasolta a határozati
javaslatot.
Darázs Sándor kérdése, hogy melyik helyiségek minısülnek hivatali helyiségnek?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi
esemény – hivatali munkaidıben, hivatali munkaidın túli – lebonyolítása rendszerint
a Budai Sándor Kulturális Központ telephelyén, a Pallavicini Kastély [6762 Sándorfalva, Szabadság tér 6.] termében történik.
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Dr. Török Éva elmondta, hogy amit kijelöltek. Az anyakönyvvezetı irodája is hivatali
helyiségnek minısül, illetve itt a SZIKK-ben, a szomszédos Kamara terem is.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testületének
20/2012. (VI. 28.) önkormányzati rendelete
a hivatali munkaidın kívüli, valamint a hivatali helyiségen kívüli házasságkötés
engedélyezésérıl, továbbá a fizetendı díjakról szóló
3/2011. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Üzemeltetési szerzıdés a DTH Kft-vel a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX. tv. végrehajtása érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésként
elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen részleteiben ismertetésre került a CCIX. tvben megfogalmazott kötelezettségük és ennek értelmében a Kft. megalakulásáról
döntöttek. A következı lépés a megalapított Kft-nek a szolgáltatási jogosultságát
megteremteni. Ezt egy olyan bérleti-üzemeltetési szerzıdés formájában lehet
megtenni, aminek a legfontosabb eleme az idı. A június 30-a és a július 1-i forduló
idıszakban –ekkor lép hatályba e törvény számos rendelkezése- meg kell felelni
annak a feltételnek, amiben a létrehozott Kft.-nek meg kell szerezni a jogosultságát.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és a szerzıdést. Lényeges és jelentıs változások következtek be a szerzıdés
szövegében a korábbiakhoz képest. A bizottsági ülésen kérdésként merült fel, hogy a
szerzıdést elfogadó határozati javaslat és az elıterjesztés szöveges része marad-e?
Válaszként elhangzott, hogy igen. Jegyzı Asszony elmondta a jogi aggályokat
melyek a szerzıdésben még fellelhetıek. Általános vélemény volt, a bizottság
részérıl is, hogy vannak kérdések, javaslatok, hogy mit kellene a szerzıdésben
górcsı alá venni, módosítani vagy éppen kiegészíteni. Általános vélemény volt, hogy
mindenképpen ebben a dologban lépni kell. Ez a július 1-jei határidı itt van, el kell
fogadni egy olyan üzemeltetési szerzıdést, amelyet a késıbbiek folyamán,
amennyiben szükséges, a törvény által adottaknak megfelelıen, akár az
egyeztetések alapján, a szükséges módosításokat át kell vezetni. A bizottság
javasolta a megtárgyalását és a szerzıdés-tervezet elfogadását.
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Dr. Kovács Beáta úgy gondolja, hogy azon kevés Önkormányzatok közé tartoznak,
amelynek nem kell külön bemutatni a Kft ügyvezetı igazgatóját Priváczky-Juhász
Zsoltot, hiszen régi szerzıdéses és szerzıdésen kívüli kapcsolat van közöttük.
Számára megnyugtató igazgató úr személye, hiszen az ivóvíz szolgáltatás
minıségének meghatározója. Személye garancia arra, hogy más üzemeltetı is
hasonlóképpen fogja üzemeltetni Sándorfalva Viziközmő vagyonát. Tájékoztatta a
Képviselı-testületet, hogy a Kft. cégbejegyzése megtörtént, immáron rendelkezik
cégjegyzékszámmal, statisztikai jellel és adószámmal. Az indukálta a napirend
cserét, hogy igazgató úrnak indulnia kell egy tagtelepülésre, ahol ma napirend az
üzemeltetési szerzıdés. Az üzemeltetési szerzıdés még tartalmaz számos kérdést.
Egészen biztos, hogy rövid idın belül tárgyalni fogja a Képviselı-testület az
üzemeltetési szerzıdést és annak módosítását. Várják a CCIX. tv végrehajtási
rendeletét. Jelen pillanatban három törvénymódosítási javaslat van az Országgyőlés
elıtt, egyéni képviselıi indítvánnyal, melyek érinteni fogják a holding társaságot,
illetve pontosítani vagy meghatározni fognak határidıket a törvény végrehajtása
tekintetében, illetve magának az üzemeltetési díj meghatározásának, számításának
metodikájába is várnak még, elsısorban a végrehajtási rendelettıl javaslatokat.
Valamennyi a Kft-t alapító Önkormányzat ezt a bérleti-üzemeltetési
szerzıdéstervezetet tárgyalja. Kérdése, igazgató úrhoz, hogy van-e információja
arról, hogy hány testület fogadta el, illetve ebben a formában hogyan fogadták el?
Kérése, hogy az egységesség érdekében mindenképpen szükséges elfogadni.
Kakas Béla polgármester felkérte igazgató urat a válaszadásra. Kérdése, hogy hol
tart fogyasztói egyenérték a Kft. vonatkozásában?
Priváczky-Juhász Zsolt DTH Kft. igazgató válaszában elmondta, hogy 120.500
fogyasztói egyenértékkel rendelkezik a Holding Kft. 160.000 volt eredetileg, de
politikai nyomásra sokaknak ki kellett lépniük ebbıl a Kft-bıl, illetve be se léptek,
ezért ennyi ez a szám. Végignézve akár Sándorfalva vagy Kistelek terveit, a csatorna
vonatkozásában 18-20000 fogyasztói érték csak ebbıl a fejlesztésbıl be fog jönni,
illetve tárgyalásokat folytattak egy 50.000 fogyasztói egyenértékkel rendelkezı vízmő
csoportosulással, akik az elsı lépcsıs 50.000-et maguk kívánják megoldani, viszont
kifejezték abbéli szándékukat, hogy csatlakozni kívánnak a Holding Kft.-hez. Hiába
van meg az Önkormányzatoknak abbéli szándéka, hogy kivel kívánnak társulni, de
vannak helyek ahol ebbe a politika beleszól. Tiszafüred volt az a település, amelyet
felvettek, de végül is máshova irányultak. Jegyzı Asszony kérdésére válaszolva a
testületek fele tegnapig elfogadta a szerzıdést, ma körülbelül 8 településnek van
testületi ülése, ezek közül kettın tud részt venni, holnap pedig Törökszentmiklósra
megy. Ugyanazokat az aggályokat fogalmazta meg szinte kivétel nélkül minden
Képviselı-testület, hogy vannak a szerzıdésnek pontosítandó részei. Legfontosabb
az, hogy jó viszony alakuljon ki az önkormányzat saját cége, a DTH Kft. és az
önkormányzatok üzemeltetési cége között. A törvény szövegének ismeretében lehet
egy olyan szerzıdést kialakítani, hogy az nemcsak a törvény szellemének, hanem az
önkormányzat elképzelésének is. Kifejezte abbéli szándékát, hogy a Kft., az
önkormányzati tulajdoni Kft. nyitott, akár az egyéni szerzıdések megkötésére is.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy hányan vannak a Kft-ben?
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Priváczky-Juhász Zsolt igazgató válaszában elmondta, hogy 34 Önkormányzat a
tagja a Kft-nek. Tervezetten 6 leányvállalata lesz a holdingnak, melyek az egyes
üzemeltetést végrehajtják. Megköszönte a részvételt.
További hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozati javaslatot
hozta.
93/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Üzemeltetési szerzıdés a DTH Kft.-vel a víziközmő-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX tv. végrehajtása érdekében
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete a a Sándorfalva Város
Önkormányzata és a Duna-Tisza menti Önkormányzatok Közmő Üzemeltetı
Szolgáltató Holding Kft. között a vízi-közmő szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCXI. tv. alapján víziközmő üzemeltetési jogviszony létrehozása, a települési
közmőves ivóvíz-ellátás, valamint a hozzájuk kapcsolódó egyéb
mellékszolgáltatások biztonságos és szakszerő, a jogszabályi környezetnek
megfelelı, a felhasználók részére víziközmő szolgáltatás nyújtása tárgyában
létrejött üzemeltetési szerzıdést a jelen határozat mellékletét képezı
tartalommal fogadja el és hagyja jóvá.
2. Sándorfalva Város Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas Béla
polgármestert az 1. pontban rögzített üzemeltetési szerzıdés aláírására és
felkéri arra, hogy a szerzıdésben rögzített jogok és kötelezettségek
maradéktalan érvényesítése és teljesítése érdekében járjon el.
Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. DTH Holding Kft. – Priváczki-Juhász Zsolt ügyvezetı igazgató
4. Irattár.

5. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012.
tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésében
elmondta, hogy az összes létszáma a STAMI-nak 185 fı. 92 fı egyéni zenész
tanszakon, 93 fı csoportos tanszakon tanul. Teljes állású határozatlan: 3 fı,
részmunkaidıs határozott: 3 fı részmunkaidıs határozatlan: 4 fı megbízási
szerzıdéssel: 5 fı iskolatitkár: 1 fı prémiumévek programban résztvevı: 1 fı
Igazgatóhelyettes, technikai munkatárs, takarító munkakör intézményünkben jelenleg
nincs. Pedagógusaink közül aktív mővészeti tevékenységet folytatók száma: 10 fı.
Az anyag részletesen kitér az eredményekre, melyek a különbözı versenyeken
elértek a diákjaink. Az együttesek tiszteletet érdemlı sikereket értek el. Meg kell
említeni a regionális elektronikus zenei találkozót, amely már országos jelentıségő
és az ADA-i kapcsolatnak köszönhetıen már az országhatárt is átlépte. Neves
oktatók, melyek közül meg említette Pély Barnabást, a Kodolányi János Fıiskola
dzsessztanszék vezetıje volt a zsőriben. Az iskola illeszkedik a város életéhez, az
óvoda, iskola életéhez, akár városi rendezvényeken szerepelnek a gyermekeink. A
könnyőzenei tábor, amely immár hagyomány, országos és nemzetközi és magas
szintő koncertekkel teszi a város kulturális életét és kínálat színvonalasabbá. Adai
Bartók Béla zeneiskolával közösen nyertek pályázatot, 21 millió forintot. Ezek közös
programokat, koncerteket és határon túli partneri kapcsolatok erısítését jelentik.
Nagyon komoly eszközállománnyal bıvült a STAMI, így dobokkal, szintetizátorokkal.
Az anyagban benne van, hogy ez hány millió forintos eszközbıvülést jelent. A
megemlítendı dolgok benne vannak részletesen az anyagban. A német testvér
iskola volt nálunk, amikor azokat az iskola, a szülık vendégül látták a delegációt.
Most fognak menni ık is, viszonozzák a látogatásukat. Az utazási költségekhez
valószínő hozzá kell tenni, de még konkrét igényt nem fogalmazott meg az iskola. A
végzıs diákok a STAMI-ból vagy folytatják ezt a mővészeti oktatást, vagy nem, de
látják most már, hogy 7 fı a dzsessz konzervatóriumban tanul tovább és ez
tiszteletre méltó eredmény.
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen felmerült
kérdésekre Kaszás László igazgató úr válaszolt. STAMI 2011/12 tanév mőködésérıl,
tevékenységérıl szóló beszámolót az elıterjesztéssel egyezıen elfogadja, és
jóváhagyásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság is megtárgyalta az
elıterjesztést. Kérdéseként felmerült, mivel nem tudta eldönteni, hogy a tambura az
milyen hangszer, citera-e. A sándorfalvi emberek között a citerára is azt mondták,
hogy tambura. Polgármester úr, mint a zenében járatos, elmondta, hogy ez a
balalajkákoz hasonló. Fel vannak sorolva, hogy kik milyen oktatást végeznek, és az
igazgató úrnál az van be írva, hogy szintetizátor, pedig ı kiváló gitárosnak tartja.
Kérdése, hogy az miért nincs feltüntetve.
Kaszás László STAMI igazgató elmondta, hogy szintetizáror végzettsége van, erre
van felhatalmazása, a gitár az csak hobbi szinten van.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy aki így mőveli hobbi szinten, az elismerést
érdemel. Az anyaggal kapcsolatban különösebb kérdések nem merültek fel, a
költségvetés alakulásával kapcsolatos dolgok tisztázásra kerültek. Az önfinanszírozó
képességgel kapcsolatban megállapításra került, hogy az nem növekszik. Az 6%-on
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van. Jó lenne, hogy ez el tudna mozdulni errıl. A bizottság javasolja változatlan
formában elfogadásra a Képviselı-testületnek.
Dr. Sümegi Sándor észrevételt és javaslatot tesz a napirendi ponttal kapcsolatban.
Szeretné kiemelni a STAMI éves támogatása 7.393.000,- Ft, amely meglehetısen
jelentıs tétele a költségvetésnek, ezt csak tudatosítani szeretné a jelenlévıknek és a
televízió nézıi számára. A beszámoló azzal kezdıdik, hogy 187 hallgatója van az
iskolának. Az iskola év közbeni aktivitására rálátva ezt picit nagyobb számnak látja,
mint a ténylegesen a mővészeti iskolába járó gyermekek száma. Élmény jellegő a
beszámoló. A 189 gyermekbıl keveset lát nevesítve, ez részben érthetı, mivel nem
lehet mindenki olyan tehetség, hogy fellépjen és öregbítse Sándorfalva hírnevét. A
mővészeti iskola tényleges létszámát és a mővészeti iskolába járó diákok névsorát
mint fenntartó, a MOESZB-on keresztül tekinthesse meg a Képviselı-testület. Ezt
úgy tudja, hogy ennek semmi akadálya nincsen sem jogilag, sem technikailag, mivel
kell lennie a mővészeti iskolának egy beírási naplójának, ahol a ténylegesen
beiratkozottak szerepelnek. Ezek áttekintésével tényleges képet kapnak arról, hogy
kik azok akik oda járnak, milyen aktivitással járnak, hány mővészeti csoportban vesz
részt, hány tanszakon szerepel. Így képet kaphatnak arról, hogy ez a több mint 7
millió forintos támogatás milyen résztvevıknek és milyen diákoknak jut el.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy itt statisztikai létszámot olvashatnak. Ezt
lehet a kérésnek megfelelıen kontrollálni majd.
Darázs Sándor ÜB elnöke kérdése, hogyan fog alakulni majd a STAMI-nak a terem
használat, ha az állam át fogja venni az általános iskolai oktatást? Kell-e ezért majd
fizetni, van-e valami hír errıl?

Kakas Béla polgármester elmondta, hogy amikor ez elıttük lesz, akkor kell
dönteniük majd. Most még nem tudnak konkrétumokat. Az lesz az alapvetı kérdés,
hogy marad-e önkormányzati fenntartásban, kötelezı feladatellátásban, ha nem
vonja magához az állam, akkor hogyan alakulnak majd az iskolával kapcsolatos
feladatok. A részletek még elıttük is nyitott kérdések.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy amit ismernek elıkészítı
anyagot az a 2013. évi költségvetés, de ez nem tartalmaz erre vonatkozó számokat.
Amit konkrétan tartalmaz az a gépjármő adó 60%-os elvonása, és a helyben maradó
SZJA teljes elvonása, de az iskola fenntartásáról költségvetési oldalról sem tartalmaz
semmit. Még nem áll rendelkezésükre semmilyen adat.
Dr. Sümegi Sándor az általa felvetett kéréssel kapcsolatban kérdése, hogy mikor
kaphatja meg, mikor tekinthet bele ebbe a névsorba a MOESZ bizottság?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a MOESZ bizottságnak
jogában áll ülést összehívni és kérni az anyagba való betekintést. SZMSZ szerint
hatáskörében ezt megteheti.
Kaszás László igazgató elmondta, hogy bármikor bele lehet tekinteni. Ez a 184 fı,
amelyrıl beszéltek, a beírási naplóban szerepel, és van egy úgynevezett központi
információs dokumentációs rendszer, és ezt napra készen kell vezetniük. Ebben a

18

184 fıben benne van a 7 fıs kettıs tanszakos hallgatójuk is. Látszik, hogy milyen
tanszakra jár, és hány órát vesz igénybe. Bármikor megtekinthetı. Készülnek a
német testvériskola meglátogatására. Jó hír, hogy iskolánknak jótékonysági
koncertek segítségével testvériskolánk hangszereket vásárolt nem kis értékben, és
ezekkel fognak majd haza térni. Az nagyobb iskola, amely 40 éve mőködik, ık pedig
még csak 6. éve. Ahogy már Polgármester úr is említette a dzsessz konzervatórium
tanárai is itt lesznek a könnyőzenei táborunkban. Már most tudják, hogy Csizmadia
László lesz a dzsessz tanszak dob tanára, illetve iskolánk mentora Pély Barnabás is
részt fog ezen venni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy eltérı ki és hogyan ítéli meg a 7 millió
forintos önkormányzati támogatást, ı pozitívnak értékeli.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
94/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
2011/2012-es tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény 2011/2012-es tanév mőködésérıl, tevékenységérıl
szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kaszás László igazgató
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Kaszás László igazgató
4.) Irattár.

6. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Ismertette a szakmai program
bevezetıjét. 2006-2010. között építettek, most pedig a tartalom a fontos.
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Kiegészítésében elmondta, hogy egyre pozitívabb visszajelzések jönnek az
intézményünk kulturális tevékenységére vonatkozóan. A Kastély már beépült a
Szeged környéki kulturális ajánlati rendszerbe. Jó döntés volt az Ifjúsági Központ is.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és azt
változatlan formában elfogadásra javasolta.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgatóhoz kérdése, hogy szükségszerő-e a
szövegben megismételni a II. 11. pontjában, és a IV. szakmai tevékenység
intézményi tevékenység azonos pontjában leírtakat. A bizottság jónak és alaposnak
tartotta a beszámolót, megtárgyalásra és változatlan formában történı elfogadásra
javasolja a Képviselı-testületnek.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy valóban kétszer szerepel,
ezért kéri a tisztelt képviselı-testületet, hogy az 5. oldalon található II. 11. pontot
vegyék ki, és így csak egyszer fog szerepelni a tevékenység. Böllérnap tavaly még
volt, az idén azonban már nincs. Két napos lesz augusztus 4-5-én a Betyárnap.
Darázs Sándor képviselı úr által a zászlókkal kapcsolatos felvetéséhez is
kapcsolódva elmondta, hogy nekik van a legtöbb házuk és valóban csak a magyar
zászló szerepelnek kint, azért mert állandóan ellopják a zászlókat, vagy teljesen ki
tudják szedni a tartókból és elviszik. Úgy gondolják, hogy a sándorfalvi zászlókat a
legnehezebb pótolni, azokat az ünnepségek alatt szokták kihelyezni. Nem
Sándorfalvát akarják ezzel lenézni, hanem az intézmény értékeit kívánják védeni.
Nem 1.000,- Ft-ba kerül egy zászló, hanem sokkal többe. Kéri azokat a
sándorfalviakat, akik a zászlókat győjtik, hogy 1700, Ft ért lehet kapni nagyon szép
zászlókat Szegeden, nem biztos, hogy az intézményeket kellene ezzel még
csorbítani. Felszedték a tujákból, elvittek a székeikbıl. Amikor önkormányzati
vagyonról beszélnek, az nem azt jelenti, hogy közös, hogy azokat haza vihetjük.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal, a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
95/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Kulturális Központ 2011. évi beszámolója
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Budai Sándor Kulturális Központ 2011. évi
munkájáról szóló beszámolót az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Határidı: folyamatos
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Felelıs: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
4.) Irattár

7. Napirendi pont
Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy az ülésen ott volt Vári Istvánné
intézményvezetı, aki megköszönte a képviselı-testület eddigi támogatását Örömét
fejezte ki az iránt, hogy nıtt az intézmény létszáma. Beszámolója nagyon részletes
és tájékoztató jellegő. Precíz, öröm átolvasni. A MOESZ bizottság az elıterjesztés
szerinti tartalommal elfogadta, és a képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Az anyag tartalmát illetıen a bizottságnak is hasonló véleménye volt, mint a MOESZ
bizottságnak. A bizottság ülésén felmerült az, hogy rövidesen szükség lesz a FORD
típusú gépjármő cseréje, mivel az már 10 éves. Ez a gépjármő, hóban, sárban tette
meg a benne levı kilométerek nagyobb, jelentısebb részét. A bizottság egyhangú
határozattal hozta meg a döntését, mely szerint javasolja a képviselı-testületnek
megtárgyalásra és változatlan formában elfogadásra. Evidenciában tartva azt, hogy
ha lehetséges ezt a gépjármővet cseréljék le.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy többszöri betöréssel szembesültek
nemcsak az Egészségházban a háziorvosok rendelıjében, hanem az idısek
otthonába is betörtek. Tegnapi nap folyamán tervezték meg a ház biztonsága
érdekében egy riasztó rendszert, ami külön, a használatnak megfelelıen lehatárolt
leszakaszolt rendszerben, kóddal fog mőködni. Megteszik ezt úgy, hogy az
Önkormányzat azokat a részeket, amelyek a háziorvos, fogorvos, védınıi,
gyermekorvosi rendelıre vonatkozóan az önkormányzat megrendelésében, az
EESZI pedig kigazdálkodja azt a rendszert, amit ı üzemeltet. A nyomozás most is
zajlik. Lopják a zászlóikat, tördelik a kandelábereket. Biztosan tapasztalták, hogy a
sétányon már nincs világítás, nincs zászlójuk, betörés miatt nyomozás viszont van
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

96/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. évi
munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyiés Szociális Intézmény 2011. évi munkájáról szóló beszámolót az elıterjesztéssel
egyezı tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Vári Istvánné intézményvezetı

Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Vári Istvánné intézményvezetı
4. Irattár.
Kakas Béla polgármester 11 óra 30 perckor technikai szünetet rendelt el.
Az ülés 11 óra 43 perckor folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.

8. Napirendi pont
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy az ülésen résztvevı Vári
Istvánné intézményvezetı elmondta, hogy eléggé gyakran változó jogszabályi
környezet mellett kell dolgozniuk. 2012. április 4-én volt Kormányhivatali ellenırzés,
ahol szintén kérték az aktualizálást. Figyelembe vették a módszertani intézmények
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javaslatát és eszerint módosították az intézmény szakmai programját. A bizottság a
szakmai program módosítását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadta és
elfogadásra javasolja a Képviselı-testületnek.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Dr. Sümegi Sándor távozott az ülésrıl 11 45 perckor.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy 7 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
97/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény szakmai programjának
módosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyiés Szociális Intézmény Szakmai programjának egységes szerkezetben történı
módosítását, valamint annak kötelezı mellékleteként elıterjesztett Szervezeti és
Mőködési Szabályzatát, Házirendjét, az Intézményi megállapodásokat az
elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület az Intézmény Szakmai programja hatályba lépésének
idıpontját 2012. július 1. napjában határozza meg, és ezzel egyidejőleg hatályon
kívül helyezi a 105/2010. (VI. 24.) Kt. határozattal elfogadott és a 197/2010. (XII.
16.) Kt. határozattal módosított Szakmai programot.
Határidı: azonnal
Felelıs: Vári Istvánné intézményvezetı
Határozatról értesül:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Vári Istvánné intézményvezetı
4.
Irattár.
Dr. Sümegi Sándor 11 óra 46 perckor visszaérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülésen 8 fı képviselı jelen van, az
ülés határozatképes.
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9. Napirendi pont
Tájékoztató Sándorfalva Város egészségügyi alapellátásnak, állategészségügyi
ellátásának helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésében elmondta,
hogy szempontok kerültek meghatározásra, amelyek figyelembe vételével meg is
érkeztek az orvosi beszámolók.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. Jelen volt dr. Másody Zsolt igazgatási ügyintézı az ülésükön, aki
összefogta, egységes szerkezetbe foglalta a beszámolókat. Ezúton megköszönte
háziorvosaik, a gyermekorvos, a fogorvosok részletes beszámolóit. Mindenki
másképpen értelmezte a beszámolókat. Polgármester úr is utalt arra, hogy 8 pont
volt az, amire választ kellett adni. Volt, aki tárgyilagos formában, volt, aki a teljes
praxisát bemutatva tette ezt meg. Így áttekinthetıbb képet kaptak a munkájukról,
pontosabban látják munkájukat. A bizottság véleményét, majd utána saját
véleményét is szeretné elmondani. Változni fog az önálló orvosi tevékenységre
vonatkozó jogszabály. Merültek fel kérdések, amelyre Dr. Másody Zsolt igazgatási
ügyintézı igyekezett választ adni, továbbá itt a testületi ülésen megteszik kérdésüket
képviselı-társaik. A bizottság a város egészségügyi, állategészségügyi
alapellátására vonatkozó beszámolót elfogadja és elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Úgy tőnik, hogy szükségszerő volt az, miután a korábbi hasonló jellegő tájékoztató
nem tudott elkészülni, hogy ilyen jellegő tájékoztató szükségszerő és ezt a témát
napirendre tőzi a Képviselı-testület 2012. évben. A bizottság jegyzıkönyve a
lényeget tartalmazza a megállapítást illetıen. İ úgy vélekedett, hogy az anyag
szolgáltatóinak jelentıs többsége nagyon alapos, részletes tartalmú anyagot
bocsátott a rendelkezésünkre. 2 esetben viszont nem elégedett az anyag
minıségével, tartalmával, mert nem felel meg a kért feltételeknek, szempontoknak.
Egyik körzeti orvosnál és egy fogszakorvosnál fordult ez elı. Nem azok az adatok
kerültek az anyagba, amelyekre kíváncsi lett volna a testület. A szakmai rész
vizsgálatába nem bocsátkoztak, mivel abban nem kompetensek. Az ülésen az
Egészségház költségeivel, az üzemeltetéssel kapcsolatosan Jegyzı asszony
kifejtette és ismertette a konkrét adatokat. Összességében az állapítható meg, hogy
az elıterjesztésben szereplı beszámolók tökéletesen használhatók, érthetık, úgy a
humán-egészségügyben, mind az állatorvosi részben. Sajnálatos az, hogy az állategészségügynél mind kevesebb munkája akad a helyi állatorvosnak, tekintve, hogy
az állatállomány létszáma jelentıs mértékben csökken. Ez nem sándorfalvi jelenség,
hanem általánosan igaz Magyarországra. Dr. Szigeti Gábor szóvá tette anyagában
az önkormányzati rendeletnek azon részét, amely az állattartásra vonatkozik, de
ugyanakkor szükség van. A belterületen tartott állatok száma néha zavaró
körülményeket generál, és ez a nem állattartóknak sok kellemetlenséget okoz. Ezért
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is volt szükséges, hogy legyen ilyen helyi rendelet és lehessen olyan jogi lépéseket
tenni, amelyek a rendelet betartására ösztönöznek. A bizottság az elterjesztést
javasolja megtárgyalásra és változatlan formában történı elfogadásra.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök örömmel látja, hogy orvosaik jelen vannak.
Kérdés vagy beszélgetés formájában szeretné, ha választ kapnának a felmerült
kérdésekre. Ha napirendre tőzték, akkor úgy gondolja, hogy az orvosaik által felvetett
kérdések problémájára valamilyen módon ki kell térni. A házi gyermekorvos
beszámolójában olvasta, hogy ebben az évben, illetve az elmúlt évben már az
iskolaorvosi feladatellátásra kötött szerzıdést, de tovább is kapcsolatot tart a többi
intézménnyel. Dr. Borsi Éva házi gyermekorvos beszámolója elején kitér arra, hogy
egyetlen hiányosság, hogy az oktatási intézményben nincs orvosi rendelı, ezért az
iskolaorvosi tevékenységet is a praxis rendelıben kell ellátni, zárójelben megjegyzi,
hogy ez az az önkormányzat feladata lenne. Szeretné, ha ezt a párbeszédet most
lefolytatnák, hogyan is áll. Többször utalt arra, hogy a helyi önkormányzattal alig van
kapcsolata és, hogy semmilyen támogatást nem ad az önkormányzat. Beszámolója
végén írja, hogy az önkormányzati gondoskodás, mint kötelezı feladat, nem tetten
érhetı. Beszéljék meg, és hogy ı hogyan gondolja, mi lenne az a támogatás,
segítségnyújtás, amit az Önkormányzat vagy Képviselı-testület még megtehetne. Dr.
Sümegi Sándor beszámolójában, amely nagyon szép és neki nagyon tetszett, azt
írja, hogy a szőrıvizsgálatokat nem a háziorvosok végzik, és az itt felmerült
szőrıadatok nem biztos, hogy pontosak. Egyéb szőrések is végezhetık lennének,
példaként említve a vastagbél, prosztata, méhnyakrák stb., és milyen lépéseket
tehetnénk a lakossági szőrıvizsgálatok végzéséhez.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ügyrendi dologról van szó. A Képviselık
biztosan tudják, hogyan mőködik egy képviselı-testületi ülés: A Szervezeti és
Mőködési Szabályzat nem beszélgetésrıl szól. Kell, hogy tájékoztassa a jelenlévıket
arról, hogy az SZMSZ szerint az ülést Polgármester úr vezeti. Abban az esetben,
hogy ha Polgármester úr szót ad, kérése, hogy akkor szóljanak. Ez a rend. Nézi a
lakosság a képviselı-testületi ülést, mindenkinek be kell tartani a rendet.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy nem kívánta átvenni az
ülésvezetést, elnézést kért. Kérése Polgármester úr felé, hogy a felvetett kérdésekre
reagálhassanak háziorvosaink.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a leírt beszámolókat tárgyalják. İk leírták
az általuk megfogalmazottakat. Nem akar vitát nyitni. Azt, amit leírtak, azt tudomásul
veszik. Errıl lehet bizottsági szinten vitázni, lehet ezeket elemezni. Parttalannak
tartaná, ha most elemenként ezeket a kérdéseket most megtárgyalják. Ha az
önkormányzat és kontra az orvoslásnak a hatékonyságát és problémáit kell
megbeszélni, az nem testületi téma. Ezt a témát úgy gondolja, mivel feladat-ellátási
szerzıdésrıl van szó, a szerzıdés kapcsán kell tárgyalni. Nem fogalmazta meg a
bizottság elnöke a két beszámolóval kapcsolatban, hogy nem fogadja el, és megkéri
a két orvost, hogy a szempontok szerint számoljon be. A bizottság elfogadta.
Képviselı-társai látják a beszámolókat, vagy elfogadják, vagy nem. Nem arról szól a
napirend, hogy milyen a szolgáltatást végzı és az önkormányzat viszonya. Ezt fogják
tárgyalni, hiszen októberben az új szerzıdést kell elfogadni.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı úgy gondolja, hogy az új önkormányzati törvény
megalkotása kapcsán a jogalkotó érezte és érzi azt a joghézagot, ami a jelenlegi
önkormányzati törvényben nem tartalmazza egyértelmően, hogy milyen
kontraktusnak kell létrejönnie a feladatellátó és a feladatellátásért felelıs között.
Feladatellátásért felelıs az önkormányzat, a feladatellátó pedig az a szerzıdı
partner, akivel megköti a szerzıdést a feladatellátásért felelıs. Ezt az anomáliát
feloldja az Ötv. 2013. január 1-jén lép hatályba lépı rendelkezése, mely egzakt
módon meghatározza a feladat-ellátási szerzıdés kötelezı tartalmai elemeit. Innentıl
kezdve egyértelmővé válik az, hogy melyek a feladatellátók és a feladatellátásért
felelısnek a jogai és kötelezettségei. A jelenlegi feladat-ellátási szerzıdések,
amelyek eltérı idıpontban kerültek megkötésre, részben azért, mert már jelenleg is
nem feltétlenül felelnek meg a hatályos jogszabályoknak, részben azért mert nem
egységesek, azzal, hogy némi módosítások történtek az újonnan kötendı
szerzıdések kapcsán is, azokat felül kell vizsgálni. Ez kötelezı gyakorlata a
feladatellátásért felelısnek, hogy áttekintse ezeket a szerzıdéseket. Jogtechnikailag
a jelenlegi feladat-ellátási szerzıdéseket meg kell szüntetni december 31-gyel, és
január 1-jével hatályba kell léptetni az új feladat-ellátási szerzıdéseket, amelyek már
mindenben megfelelnek az önkormányzati törvény ide vonatkozó, illetve a szakmai
szabályoknak is. Ennek okán tartalmaz a határozati javaslat olyan képviselı-testületi
felhatalmazást is, amivel el tudják kezdeni a feladatellátásnak a felülvizsgálatát és az
új szerzıdések kidolgozását. Bízik benne, hogy az eddig tapasztaltaktól eltérıen tud
kéni és kap is a feladatellátásban most is résztvevıktıl olyan konstruktív javaslatot,
amely illeszkedik a jogszabályi környezethez, és amelyet a feladat-ellátási
szerzıdésben rögzíteni is tudnak.
Az állategészségügyi ellátással kapcsolatban sajnálja, hogy dr. Szigeti Gábor nem
tud itt lenni az ülésen, mint szakavatott személy. Beszámolójában ı maga is kiemeli
az önkormányzat ebrendészeti feladataival kapcsolatos teendıket. E tárgyban
elmondta azt, hogy szembesültek valamennyien azzal, hogy a Kisbíróban megjelent
az ebösszeírásra vonatkozó felhívásuk. Ez kötelezı gyakorlatuk a Polgármesteri
Hivatal, Önkormányzat részérıl. 3 évenként el kell végezni az ebösszeírást. Ez régen
is így volt, és most újra ez is feladatuk. Az adatlapok feldolgozását elkezdték,
azonban megállapítása, hogy közel fele annyi adatlap érkezett meg a Polgármesteri
Hivatalba, mint amennyi ebrıl informálisan és az állatorvosok információi alapján
tudnak. Vannak feldolgozásra alkalmatlan adatlapok, gyakran hiányosan vannak
kitöltve, és így nem tudnak érdemi adatbázist készíteni. Azért ezt a metodikát
választották, mert bíztak benne, hogy Sándorfalva ebtartó lakossága segítségükre
van az ebösszeírás ilyen teljesítésében. Bízik benne, hogy érkeznek továbbra is az
adatlapok, ami majd azt fogja tükrözni, hogy igen ez a sándorfalvi ebek számát
lefedi. Költséghatékony. Nincs köze a korábban elhíresült ebadóhoz, ebrendészeti
hozzájáruláshoz. Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatala változatlanul nem
szeretné javasolni az Önkormányzatnak az ebrendészeti hozzájárulás bevezetését,
illetve nem szeretne ilyen rendeletet a Képviselı-testület elé terjeszteni. Próbálják
olcsón, költséghatékonyan megoldani azokat az ebrendészeti feladatokat, amelyek
kötelezı érvénnyel rájuk hárulnak. Állatorvos úr is kiemeli e feladatokat és maga is
kéri Sándorfalva lakosságát épp a költséghatékonyság megvalósítása érdekében,
legyen konstruktívan a Hivatal segítségére.
Dr. Sümegi Sándor úgy tudja, hogy képviselıként lehetısége van a napirendhez
hozzászólni, képviselıi jogánál fogva szeretne a napirendhez hozzászólni. Szeretné
felhívni a figyelmet arra, hogy nagyon komoly pillanathoz értek el a sándorfalvi
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önkormányzatiságban. Ugyanis egy elkészült beszámolóhoz az egyik képviselı a
készítıhöz kérdéssel fordult és a válaszadásra a Polgármester úr nem adott
lehetıséget. Erre itt még nem volt példa. A mai nap folyamán is hallottak beszámolót,
itt volt a zeneiskolának az igazgatója, akit polgármester úr kért fel, hogy mondja el,
ha van kiegészítése az anyaghoz. Úgy gondolja, hogy ez az önkormányzatiságnak
egyik alapja, hogy akinek véleménye van, és nem olyan módon, mint egy
közmeghallgatáson, de a napirendi ponthoz szigorúan kapcsolódóan a beszámoló
készítıje erre ma itt nem kapott lehetıséget az, akihez a kérdést intézték.
Képviselıként szeretné kiegészíteni beszámolóját azzal, hogy a jelenlévık és a
televízió elıtt ülık is tisztában vannak azzal, hogy a magyar egészségügy rendkívül
nehéz helyzetben van. Az alapellátás jelenleg az utolsó erıforrásai utáni lehetıségeit
mozgósítja. Jelenleg a 10 évvel ezelıtti finanszírozási szinten dolgoznak a
háziorvosok. Számszerően ez azt jelenti, hogy a 10 évvel ezelıtti összegekbıl
kénytelenek fenntartani a rendelık mőködését. Bizonyára Jegyzını tudja, hogy a
jogászi díjak, illetékek és minden olyan díj, amelyet fizetniük kell, azóta
meglehetısen sokat emelkedtek. Ez az OEP finanszírozásban nem jelent meg.
Nagyon sok esetben egyéb forrást kell bevonni, hogy a rendeléseket olyan szinten
tudják mőködtetni, ahogyan jelenleg mőködik. Ez különösen érzékenyen érinti a
fogorvosokat. Nem véletlen, hogy nem magukról beszél. A fogorvosok finanszírozása
olyan módon alakult át, hogy nagyon sok területi ellátási kötelezettségő fogászat,
mint olyan megszőnt. Úgy gondolja, ahogy Dr. Nagymihály Sándor fıorvos is írta,
hogy ez egy nagyon jó alkalom lehetett volna arra, hogy beszéljünk problémáinkról,
hogy milyen jövıbeni együttmőködés javíthat ezen a már-már elviselhetetlen
helyzeten. Úgy tőnik, hogy erre most itt nem lesz lehetıség. Majd a jogszabályi
szerzıdésmódosítás kapcsán egyeztetett idıben majd erre lehetıségük lesz.
Sajnálja, hogy ez a napirendi pont ezt az irányt vette. Bízik benne, hogy a határozati
javaslat és annak szelleme változtatni fog ezen a késıbbiekben.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy természetesen joga van hozzászólni. A
képviselınek a napirendi pont kapcsán nemcsak joga, hanem kötelessége is dönteni,
igennel, nemmel, tartózkodással. A döntéshez a bizottsági munka adja meg a
segítséget. A bizottsági ülésen fel lehet tenni tisztázó kérdéseket. Ide olyan anyagot
kell itt hozni, hogy itt már vitát ne generáljon, hanem dönteni lehessen róla. Elvárja a
bizottságoktól, hogy olyan munkát végezzenek, hogy itt már ne kelljen külön
kérdésekkel foglalkozniuk. Most beszámolóról van szó. Ha a beszámoló tartalmával
kapcsolatosan a képviselınek, bizottságnak kérdése merül fel, akkor azt kifejtsék,
ezért vannak itt. Nem azért ülnek itt, hogy ık kifejtsék a velünk kapcsolatos
problémáikat. Az a probléma az egy más megoldandó kérdés. Ezt kívánta tisztázni.
Nem a demokratizmus ellen lépett most, hanem komolyan veszi azt a munkát, amit itt
el kell végezniük. Parttalan vitát lehetne nyitni arról, hogy az alulfinanszírozott
orvoslás, az önkormányzat hozzáállása, amelyben minısíti ıket a doktornı, errıl
nem nyit vitát. Felkéri a bizottságot, az orvosokat, a hivatalt, a szerzıdésekkel
kapcsolatban kidolgozandó problémával foglalkozó összes munkatársat, hogy igen
oldják meg ezeket a kérdéseket. Itt nem kíván errıl vitát nyitni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a feladat-finanszírozásra való áttérés a
2013. évi költségvetés kapcsán más alapokra helyezi az önkormányzatok
költségvetését. Illúziói természetesen nincsenek, de bízik abban, hogy meg fog
jelenni az önkormányzati feladatfinanszírozás oldaláról is a költségvetési
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finanszírozás. Véleménye az, hogy nem fogja megoldani teljes körően a problémát.
Olyan nagy a baj, hogy nem ez lesz a megoldás.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy illúziói neki sincsenek. Úgy gondolja, hogy az
adott témához a képviselı-testületnek, az önkormányzatnak a viszonya azonban
alapvetıen befolyásolja a késıbbi együttmőködést.
Kónya József PTB elnök saját véleménye, hogy számos olyan dolog van, ami az ı
bizottságánál is elhangzott, de itt nem tette szóvá. Minısítette 2 esetben a
rendelkezésre bocsátott anyagot. Benne van a határozati javaslatban, hogy 2013.
január 1-ig meg kell kötni az új szerzıdéseket, melynek határideje a 2012. október
havi ülés. Reméli, hogy addig az idıpontig tisztázni lehet, ami szükségszerő is, a
foglalkoztatásra, üzemeltetésre vonatkozóan is. Meg kell nézni azt is, mivel a
fogorvosok beszámolója jócskán tartalmaz panaszokat, különbözı negatívumokat.
Viszonyítanak, hogy a háziorvos és a fogszakorvos milyen térítési díjat fizet, melyik a
reális, melyik az irreális. Ezeket tisztázni kell. Meg kell vizsgálni annak a lehetıségét
is, mivel ez nem bizottsági kompetencia, hogy szükség van-e Sándorfalván 3
fogszakorvos mőködésére. Dr. Négyessy Máriáról beszél, hiszen az is dolgozik
fogszakorvosként. Sándorfalva lakossága ha igényli, akkor oda mehet fogorvoshoz,
ahova akar, hiszen nincsenek körzetek. Olyanok is elhangzanak, hogy a különbözı
orvosi eszközök elhasználódnak, azonban ezek nemcsak a rendelési idıben vannak
igénybe véve, ezeket is vizsgálni kell. Reméli, hogy ezek tisztázódnak és azok a
különbözı jogos felvetések, amelyek a háziorvosok, fogszakorvos részérıl
felmerültek, azok a szerzıdés megkötése elıtt rendezésre kerülnek. Az
állategészségüggyel kapcsolatban ismertette a mai Délmagyar c. napilap „Csörög”
rovatában megjelent cikket, mely szerint a miniszter 20 milliárd megtakarítást remél a
cigaretta és a dohánytermékek adójának emelésébıl. Hogy beszélje le a háziorvos a
pácienst a dohányzásról, ha azt kell neki remélni, hogy minél többet fogyasszon a
páciens, legalább ötszörösével, ha az egészségügy helyzetét az adóemeléssel
akarják oldani. Ebekkel kapcsolatosan be kell ültetni a 4 hónapnál idısebb kutyáknál
a mikrochipet. Dr. Szigeti Gábor állatorvos felveti ezzel kapcsolatos aggályát is,
miszerint a Polgármesteri Hivatal udvarából nem gyızik a Tappancs Alapítványhoz
vinni a befogott, kóbor kutyákat. Nagyon minimális bejelentı lap érkezett. Vannak
olyan dolgok az egészségügyben, a humánban és az állategészségügyben is,
amelyek kellıképpen nincsenek átgondolva és ezek települési szinten problémákat
okoznak.
Darázs Sándor ÜB elnök kérdése, hogy mennyibe kerül egy fogászati röntgengép?
Az ebtartással kapcsolatban elmondta, hogy úgy véli, kicsi lesz a Polgármesteri
Hivatal udvara. Nem tudja mennyibe kerül egy chipnek a beültetése Véleménye
szerint még ebben az évben egy teljes ebösszeírást kellene lenni, hogy hogyan, az
nem az ı kompetenciája, azért, hogy a jövı évben a közterületen lévı kóbor kutyák
gazdája könnyebben beazonosítható legyen. Iskolakezdésre jó lenne az elsı hétre
ebösszefogási akciót szervezni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy sokba kerül a fogorvosi röntgen, mint
minden orvosi mőszer. Önkormányzati szinten jelen pillanatban azért nem kell ezt a
kérdést feltenni, mert a hatályos feladat-ellátási szerzıdésértelmében a pótlási,
javítási, karbantartás a feladatellátót terheli és illeti. A chip is nagyon sokba kerül. A
chipezés összefüggésbe hozható azzal a kérdéssel, hogy a felelıs állattartás
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mennyire valósul meg azzal a kérdéssel, hogy az ebrendészeti hozzájárulás majdani
bevezetése mennyire lesz vagy nem lesz szükséges. Tekintve, hogy olyan feladatot
tudna támogatni az önkormányzat az ebrendészeti hozzájárulásból, mint az ebek
chipezése.
Darázs Sándor elmondta, hogy nem kapott arra választ, hogy mennyibe kerül egy
kutya chipezése.
Dr. Szántó Tibor kerületi fıállatorvos elmondta, hogy az állatvédelmi törvény
kötelezıvé tette a kutyáknak a mikrochipezését. Mivel kötelezıvé tette, rendelkezett
arról is, hogy ennek szabad tarifája legyen. Pontosan meg fogják azt szabni, de nem
szabadon választott. Ha valamit kötelezıen elıírnak, akkor azt egy reális áron fogják
az állatorvosok alkalmazni. Az ebösszeírással eljutnak egy olyan szintre, mint régen,
amikor olyan volt a kapcsolat a hatóság és az önkormányzat között, hogy
összetudták vetni a beoltott kutyákat ,az összeírt kutyák listájával, és pillanatok alatt
kiderült, hogy ki nem oltatta be a kutyáját, és az felszólításra került. Reméli, hogy ez
a 3-4 éve húzódó folyamat, - mivel a hatóság nem szabhatta meg a jegyzık
számára, hogy írják össze az ebeket – most az ebösszeírással megoldódik, hiszen a
chipezéssel a kutya beazonosítható, egyértelmően bizonyítható, hogy az kié.
Darázs Sándor még mindig nem kapott választ a kérdésére. Tól-ig határt kellene
mondani.
Dr. Szántó Tibor kerületi fıállatorvos válaszában elmondta, hogy kb. 2.600,- Ft-tól
4.000,- Ft közötti összeg várható a chipezésért. Amíg szabadon választott, addig
eltérı lehet az ára. Minden vállalkozó annyiért csinálja, amennyiért. Azonban amikor
kötelezıvé tették, akkor úgy rendelkezett a Minisztérium, hogy ehhez kell tartani
magát mindenkinek, aki a chipezést vállalja és elvégzi.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök Polgármester úr döntését tudomásul vette, de
mivel véleménye lehet, azt nem fogadja el. Számára is nagyon fontosak az állatok,
az ebek, de annyira fontos az a kérdés is, amire ı sem kapott választ.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy konkrét kérdést nem kapott sem
képviselıi, sem bizottsági szinten. Kérte, hogy tegye fel ismételten kérdéseit.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, 3 kérdése az volt. Az egyik, hogyan
segíthetnek abban, hogyan tudják a szőréseket elısegíteni. Másik konkrét kérdése
Dr. Borsi Éva doktornıhöz szólt. Úgy gondolta, hogy ez nem fajul parttalan vitává,
kulturált emberek. Azt várta volna, hogy a kérdésre elmondja, és bıvebben kifejti az
idézıjelbe tett „gondoskodás” szót. A másik kérdés az iskolaorvosi rendelı kérdése
volt.
Kakas Béla polgármester úgy gondolja, hogy az anyagban cinikus megjegyzések
vannak és méltatják a munkájukat. Szándékosan nem akart ebbe az irányba
elmenni. Úgy gondolja, le kell ülni a doktornıvel és megbeszélni ezeket a dolgokat.
Hangsúlyozza, hogy a beszámoló elfogadása kapcsán, vagy elfogadják, vagy nem.
Arról sem beszélt, hogy ki az aki tartozik, mennyivel tartozik, nem szeretne ebbıl
ilyen folyamatot generálni, ez volt a szándéka. Megadja annak a módját, hogy le
tudjanak ülni bizottsági, polgármesteri vagy jegyzıi szinten az érdekelt doktornıvel.
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Lezárta a vitát.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

98/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató
Sándorfalva
város
egészségügyi
állategészségügyi ellátásának helyzetérıl.

alapellátásának,

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı - testülete megtárgyalta Sándorfalva
város egészségügyi alapellátásának, állategészségügyi ellátásának helyzetérıl
szóló tájékoztatót, és az egészségügyi szolgáltatók, valamint a jogosult állatorvos
beszámolóival együtt azt elfogadja.
2. A Képviselı - testület felkéri a Jegyzıt, hogy a 2012. évi munkaterv október
hónapjában esedékes rendes testületi ülésre elfogadásra készítse elı az
egészségügyi szolgáltatókkal megkötésre kerülı új feladat - ellátási szerzıdések
tervezetét.
Határidı: 2012. október havi munkaterv szerinti képviselı-testületi ülés
Felelıs: Dr. Másody Zsolt általános igazgatási ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester;
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı;
3. Bertalan és Társa Bt. háziorvosi szolgáltató;
4. Dr. Borsi Éva házi gyermekorvos;
5. Lucky - Dent Bt. fogorvosi szolgáltató;
6. Dr. Nagymihály Sándor háziorvos;
7. Sümegi és Társa Bt. háziorvosi szolgáltató;
8. Urodent Bt. fogorvosi szolgáltató;
9. Dr. Szigeti Gábor jogosult állatorvos;
10.Irattár.

10. Napirendi pont
2012. évi Sportalap felhasználására vonatkozó második pályázati felhívásra
beérkezett pályázatokról döntés
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)

30

Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök ismertette a bizottság véleményét. Külön határozatba
rögzítette a bizottság azt, hogy melyek azok a pályázatok, amelyek el vannak
utasítva, illetve javasolják elutasítani, és melyek azok, amelyek támogatásra vannak
javasolva. az ARSTAB egyesület pályázati anyagával kapcsolatban merültek fel
kérdések. A pályázatban, az indokolásban olyan megfogalmazások vannak,
amelyeke nem igen szoktak használni. Ismertette a pályázat ide vonatkozó részét,
mely szerint „ A mélyszegénységben és a halmozottan hátrányos szociális
körülmények között élık számára az alapozó tornát díjmentessé tesszük. Teljes
támogatás mellett 2012-ben minden sándorfalvi gyermek számára díjmentessé
tesszük szolgáltatásunkat.„ Teljes támogatás alatt azt érti, hogy ha megkapja a
252.000,- Ft-os támogatást, akkor 2012-ben minden sándorfalvi gyermek számára
díjmentessé teszik a szolgáltatást. Véleménye az, hogy igen tág fogalom az, hogy
minden sándorfalvi gyermek. Közben azt elemzi, hogy olyan gyermekeknek hirdetik
ezt a tornát, akiknek valamilyen mozgásszervi, egyéb betegsége van. Ha minden
sándorfalvi gyermeknek, akkor az egészségeseket nem is engedik be. Elıfordulhat
az, hogy még a gyermekorvosnak sincs fogalma arról, hogy hány ilyen betegségben
szenvedı gyermek lehet Sándorfalván. Kérdése az ülésvezetı Polgármester úrtól,
hogy szükséges-e minden határozatot ismertetnie.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy igen:
Kónya József PTB elnök ismertette a bizottsági döntéseket.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök az ARSTAB pályázatára kíván reagálni. Ez a
torna, az okosító torna kifejezetten a születési komplikációval született gyermekek
számára van. Sándorfalván van ilyen, mely elég nagy problémát jelent a családnak,
hogy ezt meg kell oldani. Jónak tartja, hiszen az erre irányuló igényt ki szeretné
tölteni a pályázat. Maga részérıl minden támogatottságot megad ennek. A „minden
sándorfalvi gyermek” esetében pedig arra gondolt a pályázatkészítı, hogy az érintett,
ilyen betegségben szenvedı gyermekek számára.
Darázs Sándor: kérdése, hogy a Sportklub kap-e külön megállapodás alapján
közvetlenül támogatást.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy elsı olvasatban nem derül ki, hogy ez nem
a Sportklub támogatása, hanem a kézilabdások támogatása, ık adták be a
pályázatot. A Sportklubon belüli kézilabda szakosztály pályázata. Az ARSTAB-bal
kapcsolatban arra buzdít minden sándorfalvi érintett gyermeket és szülıt, hogy
menjen az ARSTAB-hoz, akkor tudják számon kérni a támogatás felhasználását. Ha
a vállalt kötelezettséget teljesítik, akkor minden elismerése az övéké. Javasolja, hogy
kapják meg a támogatást. Az eredeti kiírás úgy szól, hogy aki közvetlen támogatást
kap, egyesület és egyesületnek lehet 58 szakosztálya, szakcsoportja, az nem
jogosult ennél a pályázatnál. Úgy emlékszik, ilyen indokolással utasította el a
Képviselı-testület április 26-i ülésén javaslatát, hogy a Tőzoltó Egyesület és a
Polgárır egyesület is legyen jogosult pályázni. Minden évben járnak versenyre. A
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felszerelések elavultsága indokolná azt, hogy lecseréljék azokat. Akkor a Képviselıtestület azzal nem fogadta el javaslatát, hogy azok az egyesületek, amelyek
közvetlen támogatást kapnak, azok nem jogosultak. Ebben az értelmezésben a
Sportklub egyesület sem jogosult a korábbi döntésük alapján.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérte képviselı urat arra, hogy legyen szíves tovább
olvasni a pályázati útmutatót és pályázati kiírást. A szakosztályok részére engedi a
pályázati lehetıséget. Ez nevesítve felmerült bizottsági szinten mindenképp, de
lehet, hogy testületi ülésen is, hogy a szakosztályok nem önálló jogi személyek.
Célszerő, ha egyébként is indokolt, megoldani a már meglévı vagy jövıbeni
szakosztályok támogatását is. Célszerő és üdvözlendı az is, hogy a futballon kívül
más szakosztályok is megjelennek. Nincs ellentmondás és nem követ el semmilyen
törvénysértést a Képviselı-testület, ha a pályázati kiírásban rögzítetteknek
megfelelıen, ha a feltételek egyébként adottak, akkor a Sportklub egyesületet úgy
támogatja, ahogy az anyagban is benne van, hogy a nıi kézilabda szakosztály
részére kéri a támogatást a helyiségbérleti díj, nevezési költségek stb. fedezéséhez.
ARSTAB mint egyesület, olyan feladatokat vállal, amelyért térítési díjat kel fizetni, azt
vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén az arra jogosult gyermekek esetében
nem kér térítési díjat. Közpénzrıl van szó, ezzel el is kell számolnia, melyet a
Képviselı-testület tárgyalni is fog majd.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

99/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Az Universitas Sport Club Szegednek a 2012. évi Sportalap
felhasználására érkezett pályázatának elutasítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Universitas Sport Club
Szeged 2489-12/2012. 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. Universitas Sport Club Szeged, 6725 Szeged, Hattyas sor 10.
4. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Irattár
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

100/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Tóth Orsolyának a 2012. évi Sportalap felhasználására érkezett
pályázatának elutasítása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete Tóth Orsolya 2489-13/2012.
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. Tóth Orsolya, 6762 Sándorfalva, Tolbuhin utca 27/A.
4. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

101/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Sport Klub Egyesületnek a 2012. évi Sportalap felhasználására
érkezett pályázatának támogatása

Határozat

1.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület 2489-10/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi Sportalap pályázatát
300 000 Ft-tal, azaz háromszázezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül
a) Nevezési költség
b) Helyiségbérlet

50 000 Ft
140 000 Ft
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II. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei, azon belül:
a) Edzıi díj
20 000 Ft
b) Játékvezetıi és átigazolási díjak
60 000 Ft
III. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti
30 000 Ft.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
2012. évi, Sportalap 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. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület, Sándorfalva, Kis krt. 17.
5. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

102/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesületnek a 2012. évi Sportalap felhasználására
érkezett pályázatának támogatása

Határozat

3.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális
Egyesület 2489-11/2012. pályázati azonosítójú, 2012. évi Sportalap pályázatát
252 000 Ft-tal, azaz kettıszázötvenkettıezer forinttal támogatja az alábbiak
szerint
I. Tárgyi eszköz beszerzés, azon belül:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

252 000 Ft.

4.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az ArtStab Kulturális Egyesület
2012. évi, Sportalap támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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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. az ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
5. Dr. Tülkös Mariann, Igazgatási Iroda
6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 148 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az
alábbi határozatot hozta.

103/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Döntés a 2012. évi Sportalap pályázati úton fel nem használt maradványösszegérıl

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestülete megállapítja, hogy a 2012.
évi Sportalap felhasználására kiírt második pályázatra érkezett pályázatok
elbírálását követıen a keretösszegbıl nem került felhasználásra 148 000 Ft, azaz
egyszáznegyven-nyolcezer forint.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon az 1. pontban
meghatározott összegnek Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi
költségvetésében a mőködési tartalék címre történı átcsoportosításáról.

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.

11. Napirendi pont
Déli Napfény Nonprofit Kft. és Déli Napfény LEADER Egyesület támogatási kérelme
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és a Képviselı-testületnek változatlan formában javasolja elfogadni.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
104/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Déli Napfény Nonprofit Kft. és Déli Napfény LEADER Egyesület támogatási
kérelme
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete a Déli Napfény LEADER
Egyesület részére az egyesület munkaszervezete mőködésének átmeneti
finanszírozására 700 000 Ft – legkésıbb 2013. december hó 31. napjáig –
visszatérítendı kamatmentes támogatást biztosít.

2.

A Képviselı-testület a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére – elszámolási
kötelezettség terhe mellett - 50 000 Ft vissza nem térítendı támogatást nyújt
2012. évi mőködési költségei finanszírozásához.

3.

A Képviselı-testület a jelen határozat 1. és 2. pontjaiban vállalt kötelezettsége
teljesítését ahhoz a feltételhez köti, hogy a 201/2008. (XI.27.) Kt. számú
határozat alapján a Déli Napfény Nonprofit Kft. részére adott 750 000 Ft tagi
kölcsönt az adós Sándorfalva Város Önkormányzata számlájára egy összegben
visszafizeti.

4.

A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert, hogy a 3.
pontban rögzített feltétel bekövetkezte esetén a támogatás nyújtására
vonatkozó okiratot aláírja, valamint felkéri a jegyzıt arra, hogy gondoskodjon
mind a tagi kölcsön visszafizetése, mind a támogatások kifizetése
vonatkozásában azoknak az Önkormányzat 2012. évi költségvetésén történı
átvezetésérıl.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: soron következı rendes testületi ülés
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A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gazdálkodási iroda
4. Déli Napfény Nonprofit Kft. ügyvezetı
5. Déli Napfény LEADER Egyesület elnök
6. Irattár

12. Napirendi pont
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek biztosításának
rendezésére hatósági szerzıdéskötés Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és
Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata között
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy az ülésen jelen volt Vári
Istvánné EESZI intézmény-vezetıje és Arany Jánosné szociálpolitikai ügyintézı és
az ott felmerült kérdésekre választ adtak. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
105/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény személyi feltételek
biztosításának rendezésére hatósági szerzıdéskötés Csongrád Megyei
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala és Sándorfalva Városi
Önkormányzata között
Határozat
Sándorfalva Városi Képviselı-testülete a Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala és Sándorfalva Városi Önkormányzata között kötendı hatósági
szerzıdés szövegét elfogadja, - mely Sándorfalva Városi Önkormányzata
fenntartásában lévı Egyesített Egészségügyi Szociális Intézmény mőködésének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és
mőködésük feltételeirıl szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú melléklete
szerinti végzettséggel rendelkezı nappali ellátást vezetı biztosítására irányul - annak
megkötését jóváhagyja és felhatalmazza Kakas Béla Polgármestert, hogy a hatósági
szerzıdés példányait aláírja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szeged –
ügyintézı által
4.
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıje
5.
Irattár.

13. Napirendi pont
A TMV Tisza-Maros Kft.-ben lévı üzletrész elidegenítése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
106/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: A TMV Tisza-Maros Kft.-ben lévı üzletrész elidegenítése
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete – figyelemmel a TMV Kft.
1/2012. (VI.14.) taggyőlési határozatban közölt vételi szándékra – a TMV Kft.-ben
lévı üzletrészét a tagsági viszony létesítésekor általa ténylegesen teljesített
(megfizetett) törzsbetét összegével egyezı összegben, 2.460.000,- Ft-ért
értékesíti a TMV Kft.-nek.
2. A Képviselı-testület tudomásul veszi, hogy az 1. pontban rögzített üzletrészvételár megfizetésével egyidejőleg Sándorfalva Város Önkormányzata tulajdonosi
részesedése a Kft.-ben megszőnik.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az üzletrész átruházásáról
szóló szerzıdés aláírására és felkéri a jegyzıt, hogy az eljárás jogszerő
lebonyolítása érdekében szükséges feladatokat végezze el.
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4. A Képviselı-testület a 2.460.000,- Ft üzletrész-vételárat a 2012. évi
költségvetésben a vízi-közmő szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény
rendelkezéseinek végrehajtásának költségei fedezetére különíti el, s felkéri a
jegyzıt, hogy gondoskodjon a 2012. évi költségvetésben ennek átvezetésérıl.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: soron következı testületi ülés
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. TMV Tisza-Maros Kft., Terhes Csaba ügyvezetı
4. Gazdálkodási Iroda
5. Irattár.
14. Napirendi pont
A Sándorfalva Nádastó Szabadidıparkot érintı útszakaszokra történı „Megállni tilos”
jelzéső KRESZ táblák kihelyezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök megkérdezte az SFÜ ügyvezetıjét, hogy mekkora
bekerülési költsége lesz a táblák kihelyezésének. Tímár Zoltán – az SFÜ
ügyvezetıje- elmondása szerint körülbelül 50 ezer forintba fog kerülni. A bizottság
megtárgyalta és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Darázs Sándor elmondta, hogy ennél több táblának kell lennie, mert a II. dőlı belsı
vége is ugyanolyan messze van a bejárathoz, mint az I. dőlı belsı vége, illetve az I.
dőlı elágazik, ez hogyan kezelik? A II. és a III. dőlı olyan keskeny, hogy ha ott bárki
megáll, mellette nem lehet elmenni. Javaslata, hogy több táblára adjanak
felhatalmazást, illetve a II. és III. dőlı végéhez is kerüljön kihelyezésre tábla.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta Darázs Sándor javaslatát a mely
szerint a határozati javaslat kiegészül a „szükséges mennyiségő” szöveggel
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
107/2012. (VI. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalva Nádastó Szabadidıparkot érintı útszakaszokra történı
„Megállni tilos” jelzéső KRESZ táblák kihelyezése.
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Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. kezelésében lévı, a
Sándorfalva Nádastó Szabadidıparkot közvetlenül érintı útszakaszokra, az I. dőlı
bejáratánál az út jobb oldalán, valamint a tó melletti kiskertek felıli oldalán a
keresztezıdések után „Megállni tilos” jelzıtáblák kihelyezését a szükséges
mennyiségben engedélyezi.
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. Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 13. 03 perckor bezárta. A
Képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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