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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, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: -Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
Zárt ülés napirendi pontjához meghívottak:
Katos Attila Sándorfalvi Általános Iskolás
kuratóriumának elnöke
Sipos Zsuzsanna
Kalapács Zoltán
Szilágyi Erzsébet
Szabó Judit
Molnárné Zónai Erika

Gyermekekért

Közalapítvány

Zárt ülésre meghívottak közül megjelent:
Sipos Zsuzsanna

Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 9 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a
napirendi pontokra, melyet szavazásra bocsátott.
A Képviselı-testület a napirendi pontokra vonatkozó határozati javaslatot egyhangú
szavazattal fogadta el.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy mi az oka annak, hogy a Közalapítványra
vonatkozó elıterjesztést zárt ülésen tárgyalják, tekintettel arra, hogy az elıterjesztı is
úgy fogalmaz, hogy zárt ülésen tárgyalható. Közalapítványról, közérdekrıl szól,
megfelelı érdeklıdésre is számíthat.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a közérdeket értelmezik, és a közt
tájékoztatják a döntésrıl, nem titokban történik, ellenben személyiségi jogokat sérthet
ennek az eldöntése. Kérte, hogy Jegyzı asszony egészítse ki az SZMSZ
értelmezésével ennek jogi hátterét. Az érintett feleket meg kell kérdezni, hogy a nyílt
üléshez hozzájárul-e, vagy sem, minden érintettet. Ebben az esetben nem sérül a
nyilvánosság tájékoztatása és tiszteletben tartják a személyiségi jogokat.
Dr. Sümegi Sándor a választ nem tudta elfogadni ebben a formában, mivel a
hivatkozott jogszabály az Önkormányzati törvényre hivatkozik. Az egyik jogszabály
az önkormányzat feladataira vonatkozik miszerint ezt a feladatot nem delegálhatja, a
második hivatkozási pont arról szól, hogy zárt ülést tarthat abban az esetben, ha
errıl nyilatkoznak azok, akik az adott témában érintettek. Az önkormányzati törvényt
vette elı. Kérdése, hogy az érintettek nyilatkoztak-e arról, hogy ezt zárt ülésen
szeretnék tárgyalni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a személyiségi jogok védelme érdekében
személyiségi jogot érintı kérdést kifejezetten zárt ülésen kell tárgyalni. Abban az
esetben lehet, és akkor viszont kell is és mindenképpen célszerő nyílt ülést tartani,
ha és amennyiben a személyiségi joggal érintett kifejezett írásbeli vagy jelenlétük
esetén a napirend tárgyalása elıtt kifejezett hozzájárulásukat adják a nyílt üléshez.
Kezelhetetlen lenne ez a helyzet jelen esetben, különféle beadványokból,
javaslatokból kiindulva mintegy 10-15 név forog jelen pillanatban terítéken. A júniusi
testületi üléshez igazodóan mindenképpen célszerő a személyiségi jogok alapján
nem kérdésként feltenni azt, hogy ez zárt ülésen vagy nyílt ülésen tárgyalandó
kérdés.
Kakas Béla polgármester megadta a szót, egyben le is zárta a vitát.
Dr. Sümegi Sándor nem tudja elfogadni a válaszokat, mivel változatlanul az a
véleménye, aki közszereplésre vállalkozik és a köz érdekében egy közalapítványban
akar dolgozni, annak a legelsı alkalommal vállalni kell a közszereplést. Bizonyára a
jegyzınınek van igaza a jogértelmezésben nem neki. Nem tudja elfogadni azt, hogy
ennek a témának a teljes napirendi pontját így kelljen tárgyalni. A személyiségi
jogokra való hivatkozást még el tudja fogadni, de a szervezeti és mőködési
szabályzatnak a módosítását, annak összeállítását, személyek jelölésére vonatkozó
részt nem tudja elfogadni, hogy azt zárt ülésen kell tárgyalni.
Kakas Béla polgármester pontosította, hogy most a szervezeti és mőködési
szabályzatot nem módosítják.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy az alapító okiratra vonatkozott a véleménye.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem lehet elválasztani az alapító okirat
módosítását és a kuratórium személyi összetételének meghatározását egymástól,
tekintettel arra, hogy az alapító okirat kötelezı tartalmi eleme a kuratórium nevesített
meghatározása.
Kakas Béla polgármester lezárta a vitát. Megismételtette a szavazást.
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A napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen, 1 nem, 1 tartózkodás szavazattal a
Képviselı-testület elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
114/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. szeptember 27-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./ Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. sz. módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Rendelet-tervezet a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
4./ Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról
szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: dr. Kovács Beáta jegyzı
5./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete
állattartást szabályozó önkormányzati rendeleteinek módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
6./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és
emlékeinek védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet
módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
7./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
I. félévi beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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10./ Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé
köznevelési intézmények vonatkozásában
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ A SFÜ Kft. szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX tv. végrehajtása érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Szabályzat-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás
szabályairól
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
13./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei
munkamegosztási megállapodása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
14.

Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica”
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Felsıoktatási

15. Helyi hı, hőtési és villamos energia igény KEOP pályázat
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Zárt ülés:
16. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

Dr. Kovács Beáta jegyzı törvényességi észrevétellel élt, mely szerint ezzel az újbóli
szavazással a képviselık az elsı érvényes szavazásukat érvénytelenítették.
A Képviselı-testület Dr. Kovács Beáta jegyzı törvényességi észrevételét tudomásul
vette.
Kakas Béla polgármester megadta a szót Dr. Sümegi Sándor képviselınek.
Dr. Sümegi Sándor a napirendi pont ismertetését követıen nem hangzott el az,
hogy van-e kérdés, észrevétel, hanem egybıl szavazás lett.
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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. A nyár
nem múlt el munka nélkül. A szennyvízberuházásnál a kivitelezési ajánlattételi
dokumentáció benyújtásának határideje lejárt. 2 jelentkezı van. A dokumentációk
elemzése van folyamatban, a FIDIC mérnöki pedig ajánlattételi szakaszban van.
Ivóvízminıség-javító program ajánlattétele 25-én zárt le és az ajánlatokat most
vizsgálják. Napi feladat az ivóvízközmő, az ivóvízzel kapcsolatos feladatrendszer
mőködtetése. Döntöttek korábban a holdig megalakításáról, az üzemeltetési
szerzıdés megkötésre került. A mai testületi ülés elıterjesztéseként ennek
következı lépése került a Képviselı-testület elé. A napelemes pályázat megvalósult,
most egy második döntési lehetıség van a testület elıtt. Nagyon szép szezont zártak
a strandon, 55.000 fı látogató volt, a célt, hogy megduplázzák a tavalyi évet, sikerült
megvalósítani, 34,6 millió forintos forgalmat bonyolított le az SFÜ Kft. ami a
strandbelépıkbıl és a büfé forgalmából tevıdött össze. Az önkormányzat életét
meghatározza az államigazgatási rendszer átalakítása és az önkormányzatiközigazgatási folyamatok szétválasztásának folyamata. A köznevelési törvény
kapcsán az iskola mőködtetése, a jövı évi költségvetési tervezése folyamatos napi
feladatot ad. Elmondta, hogy tegnap értekezleten vettek részt, amelyen a járási
rendszer kialakításával és az önkormányzati hivatalokat érintı változások és
feladatok lettek ismertetve. Lesznek ezzel kapcsolatban testületi feladatok is,
melyhez szükséges tudni azt, hogy az államigazgatási rendszerben az
önkormányzati hivatalok, a megyei kormányhivatalok és a járási kormányhivatalok
fogják a feladatokat ellátni. Ennek a feladatnak a hatékony megszervezése feladatot
ró az Önkormányzatra is. A létszám és a feladatok elvonása kapcsán súlyos
döntéseket jelent. Vagyonátadás lesz, vagyon mőködtetésével kapcsolatos
megállapodás megkötése lesz, humánpolitikai döntéseket is hozni kell, és ez a
folyamat most van elıttük. A járási rendszer mőködtetése 2013. január 1-tıl lép
életbe.
Kérdés, vélemény:
Darázs Sándor elmondta, hogy az államigazgatás átszervezése a lakosságot
nagyon érdekli, hogy marad-e az okmányiroda, milyen kormányzati feladatok ellátása
történik helyben. Ha tegnap volt értekezlet, akkor vannak már bizonyos fix pontok,
amelyeket érdemes lenne a lakosokkal is közölni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a tárgyalások folyamatban vannak, szinte
óráról órára születnek új rendeletek, Kormányrendeleti döntések, amelyek
alátámasztják majd ezt a feladatot. Egy biztos, hogy alapérdekük az, hogy az a
szolgáltatás, amelyet a város kialakított, az okmányiroda, amelynek ellátási területe
25000 fıs, megmaradjon. Átadják a vagyont, az ingatlant, az eszközöket, de marad
itt. Finanszírozója az állam, de marad itt. A részleteket Polgármester és a
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Kormánymegbízott által kötött megállapodás fogja rögzíteni. Bíznak abban, hogy az
okmányiroda marad. Nem tudják még, hogy mi lesz az építéshatósági feladatokkal.
Sándorfalva nem járási központ, ezeket a feladatokat a járási központok fogják
ellátni, Kistelek, Mórahalom, a nagytelepülések, viszont az ellátotti kör indokolja,
hogy ezek itt maradjanak. Bízhatnak abban, hogy kirendeltségként maradhatnak
ezek a feladatok, továbbá a szociális és gyámügyi feladatok esetében is ebben
gondolkodnak.
Darázs Sándor Szeged járás lesz, célszerő lenne kihelyezett irodában gondolkodni,
amelyhez Dóc, Sándorfalva és Szatymaz is csatlakozhatna, mivel mind három
település a szegedi járáshoz tartozik.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 2013. jan. 1-tıl közös önkormányzati
hivatal lesz Dóccal. Ami eddig jól mőködött, azon nem biztos, hogy változtatni kell és
a jogszabályok lehetıvé teszik. 2012. október 30-ig kell Kormánymegbízott úrnak és
polgármester úrnak azt a megállapodást megkötni, amely tartalmazza a járási hivatali
rendszer felállításával kapcsolatos személyi és dologi kérdéseket és feltételeket,
amelyek alapján Polgármester úr részérıl megfogalmazott célként bíznak benne,
hogy megjelenik a lehetıség, hogy bár változik a szolgáltató személye, de az ellátás
színvonala marad, legalább a jelenlegi szinten tud Sándorfalván mőködni és ezzel
együtt ellátási területükön marad. Speciális helyzetben van Sándorfalva,
mindenképpen szükséges Kormánymegbízott úr és Polgármester úr személyes
találkozása és a tárgyalásokon tudja a Polgármester úr felhívni a figyelmet arra, hogy
nagy ellátotti területtel bizonyítottan, nagyon jó szakemberekkel és nagyon jó
infrastruktúrával tudjuk a jövıben a Kormányhivatalon keresztül ezt a szolgáltatást
biztosítani. Az októberi ülésen, külön napirendi pontként tudják ezt a megállapodást
ismertetni a képviselıkkel.
Darázs Sándor elmondta, hogy a szennyvízberuházás körül csend van. Június 28án volt testületi ülés, azóta tájékoztatást nem kapott a lakosság.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy beszámolójában igyekezett ennek a
fontosabb elemeit ismertetni. A kivitelezés megkezdésének az utolsó mozzanata, a
kivitelezı kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakasza
befejezıdött. 2 ajánlat érkezett, a dokumentációt vizsgálja a szakértı. Ki lesz téve a
bírálat idıpontja. A FIDIC mérnök mőszaki ellenıri csoport kiválasztása, mint
ismeretes az elsı forduló eredménytelen volt, illetve megtámadta a második helyen
lévı ajánlattevı és ezért új kiírás történt, amely az ajánlattételi szakaszban van. Ha
ez meg van, akkor kezdıdhet a munka.
Darázs Sándor kérdése, hogy ebben az évben elindul-e a beruházás.
Kakas Béla polgármester elmondta, amennyiben nincs megtámadás, akkor igen.
Darázs Sándor kérdése a romafıi csatorna tisztításával, karbantartásával
kapcsolatban a júniusi testületi ülésen megemlítette, hogy nem megfelelı munkát
végeztek a közmunkások. Történt-e tárgyalás a Szeged és Környéke
Vízgazdálkodási Társulattal, meg kell nézni, ha lesz hó, jég, hogy az nem tudja
elvezetni a csapadékvizet.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a munkafolyamatot nem ellenırzi naponta
és a minıséget sem. A Társulat emberei az SFÜ Kft. embereivel együtt végzik ezt a
feladatot. Ezt a folyamatot úgy kell értékelni, hogy a vízgazdálkodási társulat kapott
egy közmunkás kontingenst, kihelyezi, felügyeli, de a helyi munkavégzést az SFÜ
Kft. irányításával végzik.
Darázs Sándor az Alkotmány krt. felületkezelését említette a június 28-i ülésen. Jó
lenne, ha az új osztás szakasza is bele kerülne a jövı évi munkálatokba. Volt-e
tárgyalás a Magyar Közút Kht-val.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Közútkezelı Kft. tudja, hogy milyen
mértékben újítja fel az utakat. Addig, amíg a szennyvízberuházás meg nem valósul,
addig nem célszerő ezeket a helyreállításokat megvalósítani, hiszen az utána
következı helyreállítás, és felújítás miatt értelmetlen is lenne.
Darázs Sándor nem gondolja azt, hogy az Alkotmány krt. kellıs közepén kell majd a
gerincvezetéket lefektetni. Nagyon kátyúsak az önkormányzati utak, ígéretet kapott
arra, hogy a kátyúkat felmérik, de errıl nem kapott tájékoztatást.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az SFÜ Kft. felmérte és el is végzik ısszel
a javításokat.
Darázs Sándor a falunapra a Sándorfalva zászlók nem voltak, pedig ígéretet kapott
erre és beszéltek arról, hogy a kamerák be vannak-e kötve, amelyen utólagosan
vissza lehetne nézni a rongálást. Most sincsenek kitéve a zászlók, célszerő lenne
kirakni az önkormányzati épületekre.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az Okmányirodánál új zászló van kirakva,
a Polgármesteri Hivatalnál akkor tesznek ki zászlót, ha rendezvény van. Volt egy
jogos észrevétel, hogy eléggé elhasználtak. Most újak vannak fent.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy Darázs képviselı úrral nem volt vita
közöttük a tekintetben, hogy a kamerák mőködnek-e. A kamerák mőködnek. Nehogy
téves feltevés jelenjen meg bárkiben, a kamerák rendeltetésszerően mőködnek.
Több kérdés, hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
115/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
Határozat
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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
Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. sz. módosítása
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. Ismertette a
bizottság véleményét. A rendelet-tervezetben szerepel az elızı évi 70 millió forintos
pénzmaradvány, melynek nem látja értelmét, hogy ott van szerepeltetve, és
elegendı lett volna, ha az van jelezve, hogy a 0 Ft-ról módosítja 7 millió forintra a
mőködési kiadást. A felmerült kérdésekre a bizottsági tagok megfelelı tájékoztatást
kaptak. A Kulturális Központnál a túltervezés indokolását is tárgyalta a bizottság,
mivel ez a bevétel elmaradását hozta. Önfinanszírozó képesség alakulásával
megállapítást nyert az, hogy jelentıs mértékben romlott néhány mutató, de vannak
olyanok is, amelyek stagnálást mutatnak. A bizottság a Képviselı-testületnek
megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy a 2012. költségvetési évre mekkora bevétellel
számol a Sándorfalvi Kulturális Központ?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy 27 millió 368 ezer forinttal.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy most ezzel szemben hol tartanak?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy 2 millió forintot terveznek
még szeptember-december hónapra. Egész évre terveznek, 20 millió forintot kell
teljesíteniük.
Dr. Sümegi Sándor kérdése arra irányult, tekintettel arra, hogy a költségvetési
rendelet megalkotásakor ezzel a bevétellel számolt a Képviselı-testület és reális
tervezés esetén a 2012. költségvetés is már hiánnyal született volna meg. Ezt ı
figyelmeztetésként értelmezi, hogy a 2013. költségvetésben óvakodjanak attól, hogy
ilyen nagyságrendő bevételt tervezzenek, mert már látva a számokat,
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nagyságrenddel nagyobb problémával fog szembe nézni az önkormányzat a 2013-as
költségvetésnél.
Kakas Béla polgármester egyetértett Dr. Sümegi Sándor szóhasználatával, mely
szerint: látva a számokat. Nem volt bázis év. A reális tervezéshez, reális számok
kellenek. Benne volt az is, hogy alul, illetve felül lesz tervezve. A strand esetében
sikerült teljesíteni.
Kónya József PTB elnök nem értett egyet azzal, hogy ha a reális számot tudja a terv
készítıje, akkor már negatív elıjelő lett volna a 2012-es költségvetés. Szó sincs
errıl, mert 2012-ben sem lehetett negatív elıjelő a költségvetés.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
21/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadta az elıterjesztést és
változatlan tartalommal a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
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A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület
22/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló
5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen részt vett
Vári Istvánné intézményvezetı is, aki néhány mondatban felvázolta a jegyzı asszony
által is elmondottakat. A bizottság elfogadta a rendelet-tervezetet és azt a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolta.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és javasolta a Képviselıt-testületnek változatlan tartalommal elfogadásra.
Több hozzászólás nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
23/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
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5. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete állattartást
szabályozó önkormányzati rendeleteinek módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Vannak saláta törvények, és
most van egy saláta rendelet, mivel 2 önkormányzati rendeletet módosítanak.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság is megtárgyalta az
elıterjesztést, melyet elfogadásra javasolt. Elhangzottak a rendelet betartásával
kapcsolatos aggályok is. Telekhatárral is különbözı aggályok merülhetnek fel.
Ellenırzésekkel kapcsolatban is hangzottak el vélemények. Jó elıre kiértesítik az
érintetteket, de mire kimennek, akkorra minden rendben van. A bizottság a
Képviselı-testületnek javasolja a módosítást változatlan tartalommal elfogadni.
Dr. Sümegi Sándor kérdése Jegyzı asszonyhoz, hogy olyan jogi lehetıség, ami az
ember alapvetı jogát, az egészséges élethez való jogát, ilyen van-e. Akcióra reakció
rendeletet hoztak. Itt, ha az állattartási rendeletet valaki tudatosan vagy tudatlanul
megsérti, olyan szintő kihágások jöhetnek létre, ami a szomszédok, vagy a körben
lakók egészséghez való jogát sérti. Példaként említette, hogy tartsanak csak 50
csirkét valakinek az ablaka alatt, a telekhatár jobb oldalán, az már olyan szag, illetve
parazitaterhelést jelenthet a szomszédnak, ami az alapvetı emberi jogot sérti. Nem
lehetne-e egy másik ilyen jogszabályt alkotni azért, hogy minél nehezebben lehessen
kibújni a kötelezettség alól.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy egyetért. Az önkormányzatnak ennyi a
lehetısége. A beépíthetıség, telekhatár, az építési engedélyezési eljárás adhatnak
lehetıséget ezt a rendeletet kiegészítı és megszorító rendelkezéseket, a lehetséges
terület két oldalról történı szőkítésével. Sajnálatos módon az önkormányzatnak, az
önkormányzati rendeletalkotás terén ennyi a lehetısége. Nyitva áll a bírósági út, az
egészséges élethez való jog, alapjog. Sajnálja, hogy az önkormányzatnak ennyi a
lehetısége, mert valóban több ez annál, ez emberi alapjogokat érintı kérdés.
Dr. Sümegi Sándor együtt gondolkodnak a jegyzıvel. Ismertetni kell a lakossággal
ezt a rendeletet. Rossz szándékkal rosszul is lehet értelmezni, jó szándékkal pedig
nem változott semmi. Fel kell hívni a figyelmét a véteni szándékozóknak arra, hogy
magasabb rendő vétséget is elkövethetnek, amelyeknek súlyos jogi következményei
is lehetnek.
Dr. Szigeti Gábor a jogszabályok nem ismerete nem mentesít a felelısség alól.
Ebben a jogszabályban a paraméterek ténykérdések. A védıtávolságokat nem lehet
arrébb pakolni, természetesen az állattartás kultúráját sok helyen lehetne fejleszteni.
Nagyon sokszor vitás helyzetek alakulnak ki, és ezeket a vitákat ezen szabályok
figyelembe vételével megpróbálják csökkenteni, illetve annak a lakosnak, aki nem
akar állatot tartani és egészséges életet akar élni és mint az ıslakos, aki ebbıl élt és
szeretne élni, lehessen egy konszenzust teremteni. Ez a jogszabály egy közös
nevezıt hivatott feltételezni.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a védıtávolság nagyon komoly kategória,
amelyet szankcionálni lehet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nemcsak megtiltani, hanem büntetni is
kell. Nem kevés a kiszabható bírság. Vagy saját észlelés, vagy bejelentés alapján
ezeket az ellenırzéseket és vizsgálatokat nemcsak a közterület-felügyelıvel, hanem
a szakhatósággal együtt elvégzik. A szakhatóság az ı rá vonatkozó jogszabályok, ık
pedig a helyi rendelet betartását veszik figyelembe. Az a helyzet, hogy van az a
terület, és darabszám, ahol abszolút szabályos és a szakhatóságnak és rendeletnek
megfelelı a tartás ott következik az emberi oldal. A lehetıségekhez képest
mindenekelıtt ez behatárolja az állattartás körülményeit.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy Jegyzı asszony is utalt rá, magasabb szintő
jogszabályok is szabályozzák az állattartást, az állatvédelemrıl, az
állategészségügyrıl szóló törvények, amelyek be nem tartása szintén szankciókat
vonhat maga után. Lehetıséget kell adni azoknak az embereknek is, akik ezzel
szeretnének foglalkozni és boldogulni. Megfelelı körülmények és a hatályos
jogszabályokat betartva, valamilyen bevételre tehessen szert.
Dr. Sümegi Sándor nehogy valaki azt gondolja, vagy félreértés legyen, hogy a
Képviselı-testület meg akarja tiltani, vagy ı személy szerint az állattartás ellen lép
fel. Aki ezen a településen él tudja, hogy kik azok az állattartók, akik rendszeresen és
olyan mértékben vétenek az állattartás szabályai ellen, amelyek messze
meghaladják azokat a vétségeket, amelyeket a Jegyzını már említett. Maximálisan
azon van, hogy igen legyen mezıgazdaság, legyen állattartás ott ahol annak a
feltételei megvannak, de van ahol olyan nagy az ingatlan sőrőség, hogy 13-15
méterre vannak egymástól a lakások, oda ne lehessen nagy terheléssel építeni.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta, és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület
24/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete
állattartást szabályozó önkormányzati rendeleteinek
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)

6. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és
emlékeinek védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy egy ingatlan nem lehet országos és helyi
védelem alatt, ezért szükséges onnan kivenni és saját védettség alá helyezni. Késın
szólt a nemzeti park. Nem tudja milyen felhatalmazás alapján, a földtulajdonos
megkérdezése nélkül sorolnak be különbözı kategóriákba ingatlanokat, nem
lakóépületeket, külterületi ingatlanokat, pl. a Natura 2000-be, ami a tulajdonosra
különbözı kötelezettségeket ró. Nem is tudja besorolva. A bizottság az elıterjesztést
egyhangúlag elfogadta, és a Képviselı-testületnek változatlan formában javasolja
elfogadni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy igen, a Natura 2000 besorolásról nem a
Nemzeti Park dönt.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta, és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület
25/2012. (IX. 27.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és emlékeinek
védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)

7. Napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy sok helyen ismétlıdnek azok a
számadatok, amelyek az elsı napirendi pontnál már találkoztak, ami természetes.
Ott a módosítás, itt pedig a végrehajtás van. A bizottsági ülésen felmerült, hogy
különbözı kiadási és bevételi összegek esetében vannak, amelyek jelentıs
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mértékben valósultak meg, mint pl. támogatás értékő felhalmozási bevételek,
amelyek 113,3%-ban valósultak meg. Vannak benne összegszerő kimutatások és
táblázatok, amelyeket jónak tart. Ezek vizuálisan mutatják az elért és megvalósult
eredményeket, amelyek az elsı félévben jellemezték a képviselı-testület
költségvetését. Az ellátottak juttatása 92,6%-kal valósult meg. Ha megvalósul, akkor
nincs tovább juttatás, mert annyi keret áll rendelkezésre. A mőködési célú átadott
pénzeszközök esetében 63,7% ami teljesült. Felmerült kérdésként, hogy hogyan
fognak a távlati és kimutatott prognózis szerint, alakulni a bevételek és kiadások.
Bízik abban, hogy a tervezettek szerint. A bizottság egyhangú igen szavazattal a
beszámolót megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

116/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete
a polgármester beszámolóját a
2012. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról elfogadja.

1) Megállapítja:
a) hogy az I. féléves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2012. évre
meghatározott fıbb céloknak.
b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökbıl
intézményhálózat zavartalanul mőködhetett.

összességében

az

c) hogy a meghatározott beruházási feladatok teljesítési szintje az elvárások
szerint alakult.
2) Elvárja:
a) hogy a beszámolási idıszak végéig változatlan takarékos gazdálkodással az
eredetiként
tervezett
dologi
elıirányzatok
keretein
belül
az
intézményüzemeltetési feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
b) hogy a beszámolási idıszak végéig a pályázatos beruházások lezáruljanak és
a pályázatoknál a támogatási összegek maradéktalanul lehívásra kerüljenek.
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c) hogy az önkormányzati intézmények a feladatellátáshoz elıirányzott saját
bevételeiket beszedjék, ezáltal az Önkormányzat 2013. évi mőködési
forráshiány mentes gazdálkodásának alapjait megteremtsék.
3) Továbbra is törekedni kell az éves terv takarékos végrehajtására, a kintlévıségek
maradéktalan beszedésére, illetve behajtására. Biztosítani kell az intézmények
további zavartalan mőködését és az elért ellátási színvonal megtartását.

Határidı: Folyamatos, a végrehajtásra: 2012. december 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester

A határozat végrehajtásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

A határozatról értesítést kap:
1.
2.
3.
4.

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Gazdálkodási Iroda helyben
Irattár helyben

8. Napirendi pont
Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I.
félévi beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnök elmondta, hogy Tímár Zoltán ügyvezetı az ülésen
kiegészítést tett. A tevékenység eredményessége negatív mindkét ágazatban, ezt
Ügyvezetı Úr azzal magyarázta, hogy a kiadási oldalon a számlák a fél év elıtt
érkeztek, a kifizetésük késıbbi idıben történt meg az 1-2 hónapos határidı miatt.
Szükséges, hogy az SFÜ Kft. ezen tevékenysége pozitív irányba lendüljön át. Az
SFÜ Kft. megkapta az Önkormányzattól a 44.767.000 éves támogatási összeget,
melynek közel 64%-át az elsı félévig, ezt közhasznú tevékenység finanszírozására
fordította. A bizottság arra hívta fel a figyelmet, hogy igyekezzenek a hátralévı
idıszakban azokat az elmaradásokat pótolni, amelyek a bevétel pozitív alakulását
fogják befolyásolni. Egyhangú határozattal elfogadta és javasolta a Képviselıtestületnek a beszámolót és határozati javaslatot elfogadni.
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Dr. Sümegi Sándor csatlakozott elnök úr véleményéhez, miszerint a
strandtevékenységet külön egységként kell majd kezelni, viszont a beszámolóban
több soron van, hogy az SFÜ Kft milyen tevékenységet végzett a
strandtevékenységhez. Úgy gondolja, hogy ezeket számszerősíteni majd akkor kell,
amikor majd tudják mennyi volt a bevétel, a ráfordítás. Ezt csak észrevételként
mondta. Nagyon részletes anyagot kaptak a Kft.-tıl, amely egy nem közgazdász
végzettségő embernek nehezen értelmezhetı. Könyvvizsgálót kérne segítségül, mert
nem értette, hogy melyik sor mit takar. Kérdése Igazgató úrhoz, hogy a kiküldetés és
a hozzá kapcsolódó szállás, bérlet, utazás költségei körülbelül 400.000.- Ft ez
pontosan mit jelent? Nem találta meg azt, hogy amikor a Kft. bérbe adja a színpadát
az iskolának, az melyik soron szerepel? Szintén nem találta meg a sorok között a
térburkoló üzemnek a költségeit és a bevételeit. Valahol szerepelnie kell az
értékesített térburkolat árának. Nagy fogyasztásnak tartja a 4000 liter gázolaj
elhasználását.
Tímár Zoltán ügyvezetı válaszában elmondta, hogy elég bonyolult rendszer. A
beszámoló a számviteli szabályok szerint készül, összesítve szerepelnek benne a
számok. Ha Képviselı urat ez tételesen érdekli, akkor meg tudja mutatni, de ezt
tételesen fejbıl nem tudja. Ez egy összesítés. A Pénzügyi Bizottsági ülésen
elhangzott Ambrus képviselı úrtól a gépi földmunkák kérdése. Elmondta ott is, hogy
összeszedte a könyvelıktıl tételesen azokat az anyagokat, amelyekben ezek benne
vannak. Ebben többek között, benne van a hó eltakarítás, a strand munkálatai, a
csıtörések utáni munkálatok, de mivel ez egy fıkönyvi kivonat, ezért csak a
fıszámok vannak benne, nem pedig a részletes, tételes bontás. Ha bejön képviselı
úr az SFÜ Kft.-hez, akkor meg tudja mutatni, bizonylatokkal alátámasztva.
Kakas Béla polgármester kérése, hogy képviselı úr a kıgyártással kapcsolatban is
tett fel kérdést, felkérte ügyvezetı urat, hogy erre is válaszoljon.
Tímár Zoltán ügyvezetı kıgyártással kapcsolatban elmondta, hogy a beszámolóban
ez is benne van. Van egy olyan sor, amely a nyers- és alapanyagok költségsorát
takarja. Ebben vannak benne a cementtel, sóderral és egyéb anyagokkal
kapcsolatos tételek.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy ebbıl milyen bevétel származott?
Tímár Zoltán ügyvezetı elmondta, hogy a nettóértékesítés magába foglalja.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a kérdése arra irányult, hogy melyik soron hol
találja meg a térkı értékesítésbıl származó bevételt. İ csak segítséget kért a
fıszámok értelmezéséhez.
Tímár Zoltán ügyvezetı elmondta, hogy 78.249.000.- Ft. Ez egy fıszám, és ezen
belül található.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy körülbelül mekkora ez az összeg?
Tímár Zoltán ügyvezetı elmondta, hogy 2,5 millió forint.
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Dr. Sümegi Sándor szerint ezek a számok nagy számok és nehéz ezekbıl
bárminemő következtetést levonni. Igazgató úr abban tud segíteni, hogy melyik
soron mi szerepel, mi tartozik hozzá. Köszöni megkapta a választ.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
117/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. I. félévi beszámolója
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gazdasági iroda
4. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester 11 óra 29 perckor technikai szünetet rendelt el.
Az ülés 11 óra 47 perckor folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 9 fı
képviselı jelen van.

9. Napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Megkérdezte igazgató
asszonyt, hogy kiegészítést kíván-e tenni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy polgármester úr mindent elmondott, a
bizottsági üléseken részt vett, az ott felmerült kérdésekre választ adott.

Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen részt vett
intézményvezetı asszony, ahol nagyon részletesen elmondta, hogy a két adott
rendezvény tekintetében milyen jövıbeni tervek vannak, melyet polgármester úr is
vázolt. A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a határozati javaslatot
változatlan tartalommal elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen a felmerült kérdésekre
igazgató asszony megadta a válaszokat. Olvasta a társbizottság jegyzıkönyvét és
abban és a PTB jegyzıkönyvében is van arra utalás, hogy a Betyárnapnak majd
adott esetben, ha ilyen lesz, akkor át kell helyezni. A MOESZ bizottságéban az van,
hogy elıbb, a PTB jegyzıkönyvében pedig késıbb. Majd el kell dönteni, hogy
konkrétan, valóban szükséges-e. A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
118/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Délalföldi Betyárnapok
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a 2012. évi kiemelt
rendezvényekrıl ( Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi Betyárnapok )
készült
beszámolót, a rendelkezésre álló keretösszeggel való elszámolást
az
elıterjesztéssel egyezı tartalommal elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla, polgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla, polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Bábi Tímea, gazdálkodási ügyintézı
4.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
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5.) Irattár.

10. Napirendi pont
Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé köznevelési
intézmények vonatkozásában
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. A köznevelési törvény
alapjaiban változtatta meg az oktatást. Az új Ötv. a kötelezı feladat-ellátási körben
nem tartalmaz ilyen feladatot, annak ellenére, hogy a Köznevelési Törvény
feladatként írja elı a 3000 fıs lélekszámot meghaladó települések részére a
mőködtetést, illetve maga a Köznevelési törvény is azt mondja, hogy az
Önkormányzatnak a mőködtetést a saját bevételei terhére kell elvégeznie.
Elvégezték azokat a számításokat, amelyek a jelen körülmények között
rendelkezésükre állnak, ezt látja a tisztelt Képviselı-testület az elıterjesztés
mellékletében, mind abban az esetben, ha a mőködtetést vállalják, illetve ha nem.
Gyakorlatilag a mőködtetési kötelezettség jelen ismereteik szerint nem jelenti az
iskola mőködtetésével kapcsolatos tényleges „beleszólási” jogukat. Nem kérdeznek,
hogyan és milyen feltételekkel tudják vállalni a mőködtetést, ez törvényi
kötelezettség. A pedellusi feladatokról beszélhetne, akkor, amikor nincs ráhatásuk
arra, hogy a fenntartó milyen intézkedésekkel bírja rá a fenntartásában lévı
intézményt arra, hogy költséghatékonyan mőködjön. Két törvényi határidı van. Az
egyik szeptember 30-a, amíg megteheti az Önkormányzat azt, hogy
szándéknyilatkozatában mentesülési kérelmet adjon be a Magyar Államkincstáron
keresztül a tárcaközi bizottsághoz. Ez egy jogvesztı határidı. 30 nap áll
rendelkezésre, hogy a kérelmük elbírálódjék, hiszen a következı határidı október 30.
Eddig van joga és lehetısége az Önkormányzatnak arra, hogy annak függvényében,
hogy hogyan dönt a tárcaközi bizottság, visszavonhassa ezt a szeptember 30-ig
meghozandó és beadandó szándéknyilatkozatot. Jogszabályi lehetıségük van arra,
hogy idıt nyerjenek, másrészrıl van egy jogszabályi lehetıségük arra, hogy ha
számukra kedvezıen alakulnak a finanszírozási kérdések, akkor ezt a szeptember
30-ig meghozott határozatot a Képviselı-testület visszavonhassa. Jelen ismeretek és
körülmények között a mőködtetésben a képességeik nem adottak, hiszen látják a
mellékletekben, hogy milyen forráshiányokkal kell számolni. Mindezekre tekintettel és egyébként még az is várható, hogy a Köznevelési örvényt is módosítják- felelıs
képviselıi döntést kell hozni. Ha nem tesz szándéknyilatkozatot a Képviselı-testület,
akkor mőködtetni kell, és azt nem fogja megkérdezni senki, hogy mibıl.
Természetesen a saját forrás terhére.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy valóban nem egyszerő a döntés, és
felelıs döntést igényel.
Kérdés, hozzászólás:
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Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot.
Kónya József PTB elnök ismertette a bizottság véleményét. Meglepı az, hogy a
különbözı elvonások mellett olyan feladatokat adnak az önkormányzatoknak,
amelynek megoldása véleménye szerint kilátástalan. A bizottság elfogadásra
javasolta az elıterjesztést és a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Sümegi Sándor megköszöni a jegyzınek, hogy itt és a bizottsági üléseken is
teljes körő tájékoztatást adott errıl az elıterjesztésrıl. Itt pénzrıl van szó, tudja
mőködtetni az önkormányzat, vagy nem. Az elıterjesztésben is vannak számok.
Elvesznek azok a részletek a nagy törvényi módosításban, melyek alapvetıen
meghatározzák az Önkormányzatok döntését és egyirányú utcába terelik. Sokan
nézik a televíziót és kérdezik, hogy eladják az iskolát? Az iskola üzemeltetése a
fenntartói és mőködtetési terület, két részre oszlik. Fenntartóként, leegyszerősítve, a
pedagógus bérekre vonatkozó fedezetet fogja az állam biztosítani, a mőködtetési
költségeket meghagyja az Önkormányzatoknak, ezzel párhuzamosan megszőnik a
fejkvóta. Megszőnik az, hogy az Önkormányzat az általános iskolás korú gyerekek
után normatívát kapjon és ebbıl az Önkormányzat refinanszírozni tudja a béreket és
ezzel ki is merítette az állami finanszírozását. Ez a pénz oda-vissza mozgás szőnik
meg azáltal, hogy a fenntartói feladatokat átveszi az állam. Ebben nincs döntési
jogkörük, ez mindenképpen az államhoz kerül. Marad a másik fele a pedellusi
feladatok, ami számszerősítve a sándorfalvi iskola éves költségvetése körülbelül 230
millió forint. Ebbıl 140 millió forint körül van a bér, járulék, közterhek. Ez az, amit a
fenntartó átvállal. Marad 90 millió forint, amit eddig is a saját forrásaiból biztosított az
Önkormányzat, de a Kistérséggel együttmőködve, odautalt. A döntésük most arról
szól, hogy néhány számot ismerve a következı évi költségvetésbıl ezt a 90 millió
forintot elı tudja-e teremteni az Önkormányzat vagy nem. A mostani döntésük arról
fog szólni, hogy az állami mőködtetésnek felajánlják a rendszerüket és a rendeletük
második felébe azt is kérik, hogy amennyiben nekik kell mőködtetni az iskolát, ehhez
kapjanak támogatást. A legkomolyabb feladata mostantól –ismerve azt, hogy 80
millió forintos elvonás lesz, illetve jövıtıl a kötvényt is el kell kezdeni visszafizetniazon kell lenniük, hogy ebbıl a 90 millió forintból minél nagyobb állami támogatást
kapjanak, illetve minél többet vegyen át az állam, mert az egyébként már hiányosnak
látszó jövı évi költségvetésük nem fogja tudni fedezni az iskola mőködtetési
költségeit. A mai döntés egy elıre elrendelt dolog, mert ha nem teszik meg ezt a
döntést, akkor kimondják, hogy a jövı évi költségvetésük terhére 90 millió forintos
tételt ık biztosítják a mőködtetésre. Elnézés kér, hogy újra ismételte jegyzı asszony
által is ismertetetteket, de próbálta leegyszerősíteni. Arról döntenek, hogy 90 millió
forintot ık biztosítják, vagy más, vagy az állam a 90 milliót nem adja meg, akkor
annak egy részét legalább megkapják és akkor azon kell gondolkodni, hogy a
maradékot mibıl fogják kigazdálkodni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az októberi ülésre már konkrétak lesznek
az iskola fenntartásával, mőködtetésével kapcsolatos feladatok.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 8 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
119/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé
köznevelési intézmények vonatkozásában
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. tv. 97. § (24) bekezdés b./ pontja alapján nyilatkozik arra vonatkozóan,
hogy az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint az Önkormányzat
rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonban álló
– az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény
feladatainak ellátást szolgáló – ingó és ingatlan vagyon mőködtetését nem képes
vállalni.
2. A Képviselı-testület az 1. pontban kifejezett szándéknyilatkozata alapján felkéri
és felhatalmazza Kakas Béla polgármestert, hogy a Sándorfalva Város
illetékességi területén mőködı köznevelési – általános iskolai nevelés-oktatási,
valamint alapfokú mővészet oktatási ellátást – biztosító intézmények tekintetében
a 229/2012. (VIII.28.) Korm. r. 39.§ (1) bek. alapján az Nkt 74.§. (4) bek. szerinti
mőködtetési kötelezettsége alóli mentesülés érdekében kérelmet nyújtson be a
Kincstár önkormányzat székhelye szerinti illetékes területi szerve felé.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) SZKTT – Dr. Ratkai Imre munkaszervezet vezetı
4.) STAMI Kaszás László igazgató
5.) Bábi Timea gazdálkodási ügyintézı
6.) Irattár.

11. Napirendi pont
A SFÜ Kft. szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX tv. végrehajtása érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottsági ülésen nem volt ilyen részletes
tájékoztató, de már nem elıször foglalkoznak vele. A korábban már tárgyalt dolognak
a befejezéshez közeledı része. Az árak megállapítása állami monopólium. A
bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a Képviselı-testületnek változatlan
formában javasolja elfogadni.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy eddig a víziközmő szolgáltatás SFÜ Kft-n
keresztül történt, annak költségvetésében a bevételek között szerepelt. Ha létrejön
ez a szétválás, akkor az SFÜ Kft., mint anyavállalat pénzügyi eredményeiben és
elszámolásában fog-e szerepelni a víziközmő, vagy ez teljesen független dolog.
Számára ez egy megnyugtató dolog és egy tisztább képet fognak kapni az SFÜ Kft.nek a tevékenységérıl, hiszen az eddigi beszámolókból is jól kivehetı, hogy a
víziközmő szolgáltatás pozitív szaldós dolog, amely jelentısen hozzájárult az SFÜ
Kft. szép eredményeihez és innentıl tisztábban fogják látni az egész éves
tevékenységet.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
120/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: A SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX
tv. végrehajtása érdekében

Határozat
1.
Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testülete 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 folyamatos, biztonságos és szakszerő, a jogszabályi
környezetnek megfelelı ellátása érdekében a SFÜ kft. szétválását rendeli el a
viziközmő üzemeltetés és települési közmőves ivóvízellátás tevékenységi körre
vonatkozó gazdasági társaság kiválással történı létrehozásával.

2.
Sándorfalva Város Képviselı-testülete felkéri és felhatalmazza Kakas Béla
polgármestert a szétválással kapcsolatos eljárás elindítására, mind a szétváló
társaság, mind a szétválás utáni jogutódok tekintetében a vagyonmérleg- és
vagyonleltár-tervezeteket és a kiválással kapcsolatos okiratokat, - a fennmaradó
gazdasági társaság alapító okiratában szükséges módosítások tervezetét, valamint
a kiválással létrejövı társaság alapító okiratának tervezetét – terjessze a soron
következı testületi ülés elé.
Határidı: munkaterv szerinti soros testületi ülés
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán SFÜ Kft. ügyvezetı
4. DTH Holding Kft. – Priváczki-Juhász Zsolt ügyvezetı igazgató
5. Irattár

12. Napirendi pont
Szabályzat-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás
szabályairól
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a szakszervezet elfogadta és nem tett
észrevételt.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
121/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: Szabályzat Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai
eljárás szabályairól
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal köztisztviselıivel szemben támasztott
hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás szabályairól szóló szabályzatot az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

27

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a Szabályzat
szövegének köztisztviselıkkel történı megismertetésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens

13. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási
megállapodása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. A szerzıdés újbóli tartalmi
átvizsgálása során értelmezési problémát vettek észre. Kéri a munka megállapodási
tervezet I.2. A költségvetés módosításának rendje 5. pont (1) bekezdésénél az alábbi
módosítást, mely szövegszerően így hangzik: „Önállóan mőködı költségvetési
szerv vezetıje, igazgatója az elıirányzatok feletti rendelkezési jogosultságból
kifolyólag a kiemelt elıirányzaton belül csoportosíthat el a jogszabályok
elıírásait figyelembe véve.” A Képviselı-testület elıtt lévı szövegben csak a
személyi juttatások szerepelnek, ez viszont vonatkozik a dologira is, hiszen ez a két
kiemelt elıirányzat van. Ekként kéri az elıterjesztést megvitatni és a
munkamegosztási megállapodást elfogadni szíveskedjenek.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a felmerült
kérdésekre jegyzı asszony megadta a felvilágosítást. Az egyik az éves beszámoló
volt, a tárgyévet követı április 30-ig, a helyzetérıl pedig szeptember 30-ig számol be.
A másik, hogy az önállóan mőködı intézmény tervének készítéséhez a
Polgármesteri Hivatal szolgáltja az adatot. A bizottság elfogadásra javasolta az
elıterjesztést és a határozati javaslatot.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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122/2012. (IX.27.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
mőködı és gazdálkodó közhatalmi szerv és az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény, Sándorfalvi Kulturális Központ, Sándorfalva Térségi
Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény mint gazdasági szervezettel nem
rendelkezı önállóan mőködı közszolgáltató közintézmény között a
gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztási és felelısségvállalás rendjérıl
szóló megállapodás

Határozat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgármesteri
Hivatal és az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, a
Sándorfalvi Kulturális Központ, és a Sándorfalva Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény között, a gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztási megállapodást az elıterjesztéssel egyezı tartalommal
fogadja el és határozza meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt a munkamegosztási megállapodás
aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Vári Istvánné intézményvezetı
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
Kaszás László igazgató
Határozatról értesítést kap:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Vári Istvánné intézményvezetı
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató
4. Kaszás László igazgató
5. Gazdasági Iroda helyben
6. Irattár helyben

14. Napirendi pont
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Ez a rendszer is átalakítás
alatt áll, a megyei lépcsı kiesett a rendszerbıl. Úgy gondolja, hogy azt a szándékot
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kell elhatározniuk, hogy ha feláll a teljes ösztöndíjrendszer ügyrendje és az ehhez
kapcsolatos folyamat, akkor a mai határozati javaslatban teremtsék meg azt a
hátteret, hogy ebben a rendszerben bent tudjanak maradni úgy, hogy ezért ne kelljen
egy rendkívüli testületi ülést összehívni. Egy szándékot kell elhatározni. Felkéri
jegyzı asszonyt, hogy ismertesse a határozati javaslatot.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez egy szándék, és ahogy polgármester úr
elmondta, hogy arra tekintettel, hogy még nem látják a pályázati kiírást ez egy
eshetıleges szándék kell, hogy legyen. Feltételhez kötöttnek kell ezt a szándékot
kinyilvánítani és az a feltétel, hogy amennyiben a 2013-as pályázati forduló
tartalmában megegyezik az eddigi gyakorlat szerinti kiírásokkal, akkor abban az
esetben fejezi ki csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica pályázathoz. Ha változik
a pályázati kiírás, akkor rendkívüli ülést kell tartani. A probléma az, hogy amikor
kiírják, olyan rövid idı van a csatlakozási szándék kinyilvánítására, hogy nincs idı és
lehetıség arra, hogy a soron következı testületi ülést megvárják. Így próbálják meg
áthidalni a mai napon rendelkezésükre álló információk alapján. A pályázatkezelı
személyében változás történt, hiszen azt a tájékoztatást kapták, hogy a Wekerle
Sándor Alapkezelı Emberi Erıforrások Miniszterének hatáskörét érintı feladatai
külön megállapodással átkerültek a Nemzeti Közigazgatási Intézethez, melynek neve
Emberi Erıforrások Támogatáskezelı névre változik. Ekként a határozati javaslatot
az alábbiak szerint kéri módosítani: „Sándorfalva Város Önkormányzata a pályázat
kiírása esetére és amennyiben a pályázati feltételek változatlan tartalommal kerülnek
meghatározásra, már most kifejezi csatlakozási szándékát a Bursa Hungarica
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázati rendszer 2013-as fordulójához és
erre tekintettel felhatalmazza Sándorfalva Város polgármesterét, hogy a csatlakozási
nyilatkozatot aláírja és határidıre eljuttassa az Emberi Erıforrások Támogatáskezelı
részére. A jelenlegi 2. pontra nincs szükség, a 3. pont pedig az eddigieket
tartalmazza a Képviselı-testület a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013-as pályázati fordulójában a pályázati feltételeknek megfelelı
hallgatók „A” és „B” típusú pályázati támogatását egységesen 2000.- Ft./ fı/hó
összegben állapítja meg.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a Képviselıtestületnek megtárgyalásra és elfogadásra javasolta.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta Dr. Kovács Beáta jegyzı módosító
javaslata szerint az új határozati javaslatot.

A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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123/2012.(IX.27.) Kt.
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013-as fordulójához
Határozat

1.

Sándorfalva Város Önkormányzata - a pályázat kiírása esetére és amennyiben
a pályázati feltételek a 2012 évi feltételekkel egyezı, változatlan tartalommal
kerülnek meghatározásra – már most kifejezi csatlakozási szándékát a „Bursa
Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2013-as
fordulójához, és Sándorfalva Város Képviselı-testületének a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl szóló szabályzatának
megfelelıen felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét, hogy írja alá a
csatlakozási nyilatkozatot, valamint a megadott határidıre juttassa el azt az
Emberi Erıforrás Támogatáskezelı részére.

2.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013- as pályázati fordulójában
a pályázati feltételeknek megfelelı hallgatók „A” és „B” típusú pályázati
támogatását egységesen 2 000,- Ft/fı/hó összegben állapítja meg.

3.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a 3.) pontban foglaltakat az
önkormányzat 2013. évi költségvetésének kidolgozásánál vegye figyelembe.

Határidı: 2012…………………… ( Csatlakozási nyilatkozat postázása)
2012……………………( „A” és „B” típusú pályázatok kiírása)
Felelıs: Kakas Béla- polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla- polgármester
2. Dr. Kovács Beáta- jegyzı
3. Irattár

15. Napirendi pont
Helyi hı, hőtési és villamos energia igény KEOP pályázat
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
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Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy Nyugat-Európában jól látható tendencia a
napelem telepítés, a napenergia hasznosítása nem csak állami intézményeken,
hanem egyéni vállalkozások tetején is megjelenhet, ugyanígy pályázati körben ez az
energiatermelés. Arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy ha ilyen irányú lehetıség
nyílik, akkor a pályázatíró csoport tájékoztassa a sándorfalvi vállalkozókat,
szolgáltatókat, vagy akár közös pályázaton esetleg nyílik erre lehetıség, akkor
koordináltan, az Önkormányzat segítségével közösen vagy az egyéni pályázatokat
önkormányzati segítséggel az önkormányzati pályázatíró cég kapacitásának
kihasználásával segítsék elı.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy 25 év garancia van erre. Információi
szerint jövıre ki fogják írni a lakosságnak, várhatóan nem ilyen támogatási
intenzitással.
Dr. Kovács Beáta jegyzı közös pályázatra azért nincs lehetıség, mert nem engedi a
pályázati rendszer az Önkormányzat és vállalkozások közös pályázatát, ilyen
konzorcium nincs. Amíg az Önkormányzatok magas intenzitású támogatást kapnak,
addig a vállalkozásoknál az Európai Uniós trendnek megfelelıen ezek 40 maximum
60%-os támogatási intenzitásúak lehetnek. A lakosság vonatkozásában nem tudja,
hogy a jövıben napelem telepítésére lehet-e pályázni. Eddig is lehetett
vállalkozásoknak napkollektoros rendszerre pályázni, a jövıben lehet majd
napelemre is. Az SFÜ Kft. projektmenedzsment részlegében már most is vannak
üzleti alapon olyan külsı, jelen pillanatban kettı megrendelés, amiben a
pályázatírást és a projektmenedzselést végzik. Ha a jövıben ilyen igény a
vállalkozások oldaláról felmerül, akkor már referenciával rendelkezı pályázati
menedzsment áll rendelkezésükre.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

124/2012. (IX. 27.) Kt.
Tárgy: A 2012. évben kiírásra kerülı Helyi hı, hőtési és villamos energia igény
kielégítése megújuló energiaforrásokkal címő (KEOP-4.2.0) Környezeti és
Energia Operatív Program keretében megjelenı pályázati felhívásra
beadandó pályázathoz kapcsolódó feltételes közbeszerzési eljárás
lefolytatása és az önerı biztosítása

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 2012. évben kiírásra
kerülı Helyi hı, hőtési és villamos energia igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal címő (KEOP-4.2.0) pályázati felhívás alapján kötelezettséget
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vállal arra, hogy az elnyert támogatás feletti költségigényt, legfeljebb
10.000.000,- Ft-ot a 2012. évi költségvetésben a Fejlesztési Tartalék terhére
biztosítja.
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas
Béla Polgármestert, hogy a pályázat elıkészítési szakaszában a feltételes
közbeszerzési eljárást folytassa le és a kiválasztásra kerülı kivitelezıvel a
szerzıdést írja alá.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
4. Kakas Béla polgármester
5. Dr. Kovács Beáta jegyzı
6. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
7. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. –
Tímár Zoltán ügyvezetı
8. Irattár.

Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 13 óra 03 perckor bezárta.
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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