Jegyzıkönyv
Készült 2012. szeptember 25-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Tárgyalótermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2012. szeptember 25-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja
Ambrus László a bizottság tagja
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Kakas Béla, polgármester
Sebestyén András, alpolgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, képviselı
Hegedősné Istvánné, Szociálpolitikai csoport ügyintézıje
Balogh Viktor, jkv.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 5 tagja megjelent, a bizottság határozatképes.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent Sebestyén András alpolgármestert, Dr.
Kovács Beáta Jegyzı Asszonyt, Kakas Béla polgármestert, Gajdosné Pataki Zsuzsanna és
Molnár Szabolcsné képviselı asszonyokat.
A bizottság nem igényelte a napirendek felolvasását.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
123/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Napirend
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására
Rendelet-tervezet a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete állattartást
szabályozó önkormányzati rendeleteinek módosítására
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és
emlékeinek védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok
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9.

Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé köznevelési
intézmények vonatkozásában
10. A SFÜ Kft. szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX tv. végrehajtása érdekében
11. Szabályzat-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás
szabályairól
12. Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási
megállapodása
13. Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013-es fordulójához
14. Helyi hı, hőtési és villamos energia igény KEOP pályázat
Zárt ülés keretében:
15. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és módosítása

1. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy az elıterjesztés Bábi Tímea gazdálkodási
ügyintézı készítette. Megkérdezte, hogy kiegészítés, észrevétel, illetve kérdés van-e. Miután
meggyızıdött róla, hogy egyelıre nincsen, megjegyezte, hogy a rendelet 2.§-ának utolsó
részében a bevétel részletezésénél a 70.049.000 Ft elızı évi felhalmozási pénzmaradvány sor
nem értelmezhetı, és az alatta lévı sorban található 0 eFt elé kell írni, hogy a mőködési
pénzmaradvány 0 eFt-ról módosul 7.942.000 Ft-ra.
Miután kérdés nem merült fel, javasolta, hogy részletesebben vitassák meg a rendelettervezetet. Példaként említette, hogy a Sándorfalvi Kulturális Központ esetében a bevételi
célkitőzések nem valósultak, illetıleg nem valósulhattak meg. Felhívta a figyelmet, hogy míg
a módosítással kapcsolatos táblázat 8. pontjában a Sándorfalvi Kulturális Központ
intézményfinanszírozása 6.996.000 Ft, addig a 2. számú mellékletben 7.186.000 Ft. Ezt
pontosítani kell.
Dr. Szigeti Gábor megkérdezte, hogy a bevételek milyen okokból lettek túltervezve.
Dr. Kovács Beáta jegyzı asszony jelezte, hogy a 7.186.000 Ft már tartalmazza az
érdekeltségnövelıt.
Dr. Szigeti Úr kérdésére válaszában kifejtette, hogy amikor tervezték a Sándorfalvi Kulturális
Központ költségvetését, a várakozásoknak megfelelıen az intézmény életében megjelenı új
típusú szolgáltatások nagyobb bevételi lehetıségeket vetítettek elıre, azonban elsısorban a
globálisan rossz gazdasági helyzetbıl adódóan nem realizálódtak az elvárt mértékben.
További okként említette, hogy az intézménynél elıször jelentek meg ezen új szolgáltatások,
így nem lehetett pontos képet kapni az igényekrıl, illetve nem volt elızmény, valós
viszonyítási alap. Hozzátette, hogy a 2012. évben megjelennek azok a tényszámok, melyek
alapul szolgálhatnak a 2013. évi intézményi költségvetés tervezésénél. Megjegyezte még,
hogy a TMV Kft.-bıl való kilépés miatti üzletrész értékesítésébıl származó bevételt
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indokolatlan a kiadások között szerepeltetni, mivel 2012. évben nem kerül felhasználásra a
víziközmő-szolgáltatás átalakítására, így ez jelen esetben plusz forrásként tud funkcionálni.
Sebestyén András alpolgármester Úr megkérdezte Gajdosné Pataki Zsuzsannát, a
Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatóját, hogy a felsorolt kiadások és bevételek milyen
idıszakra vonatkoznak, aki válaszában kiemelte, hogy 4 hónapra, szeptember 1.-jétıl év
végéig, azaz december 31.-ig. Elmondta még, hogy a forráshiány 9.456.000 Ft, ezért kérik a
6.996.000 Ft megítélését a Képviselı-testülettıl. Emellett vannak még természetesen tervezett
bevételek.
Sebestyén András Úr aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy mi lesz a 2013. évben, ha csak a
bérköltségek nagyjából 26.000.000 Ft-ot emésztenek fel, és ha nem lesz pótlólagos forrás.
Elmondta, hogy a következı költségvetés összeállításánál nagyon sok tényezıt figyelembe
kell venni, hogy ne kelljen plusz forrást igényelni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna Asszony elmondta, hogy nem a bérkifizetések miatt kellett
igényelni a forrást, hanem a bevételeket nem tudta az intézmény teljesíteni. Túltervezték a
könyvtár e-Magyarország bevételeit, az emberek nem használják elég alkalommal a már
meglévı, új infrastruktúrát, a saját eszközök bérbeadásának bevételeit sem sikerült teljesíteni,
mivel általában ingyenesen szeretnék használni ezeket. A fizetıs rendezvényeken nincs
megfelelı látogató létszám, ha pedig ingyenes, akkor természetesen bevétel nincs. Igazat ad
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszonynak, hogy a 2012. év lesz a 2013. év kiindulópontja,
ténylegesen ezen adatok alapján lehet pontosabban tervezni.
Megköszönte még, hogy rendelkezésükre állhat 8 fı közmunkás, mivel nélkülük nehéz lenne
ellátni a feladatokat maradéktalanul, mivel az 5 telephely tekintetében mindössze 1 fı 8 órás
munkaidejő takarítójuk van.
A dologi kiadások tekintetében csak arra kérnek pénzt, amelyek olyan szerzıdésekkel
kapcsolatosak, melyek a Sándorfalvi Kulturális Központ mőködtetéséhez elengedhetetlenek.
Ilyen például a kötelezı liftüzemeltetés, mely nélkül az épület mőködési engedélye forogna
kockán. Elmondta, hogy mindösszesen 200.000 forint, melyet pontosan nem tud lebontani az
év hátralévı részére, ezen összeg fedezi a felmerülı postaköltségeket, irodaszereket. Ez havi
szinten 50.000 forintot jelent. Nyomatékosította, hogy a 2013. évre nem fognak túltervezni.
Kónya József Úr, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan
van-e kérdés, észrevétel. Mivel nem merült fel a bizottság többi tagja részérıl, jelezte, hogy a
módosításokat részletezı táblázat 3. pontjában a Szatymaz 0349/8 hrsz. ingatlan
értékesítésébıl (676.000 Ft) származó bevételbıl a fejlesztési kiadásokra jogosító Képviselıtestületi határozatról nincs tudomása.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony úgy reagált, hogy ezen kiadásokat a dologi kiadások
tartalmazzák, melyhez nem szükséges Képviselı-testületi döntés, mivel nem lépték túl az
elıirányzatot.
Kónya József Úr elmondta, hogy a 2. számú mellékletben az önkormányzat költségvetési
támogatása összesen soron az elıirányzott 142.354.000 forint 213.181.000 forintra módosult.
Ezt nagyrészt az okozza, hogy különbözı típusú normatív kötött felhasználású támogatások
eddig nem voltak szerepeltetve elıirányzatként, és most bevételként megjelentek.
Egyúttal javasolta az önkormányzati tulajdonú ingatlanok bérleti díjának felülvizsgálatát.
Megemlítette, hogy az elıterjesztés 6. számú mellékletében a göngyölített többlet/hiány soron
-23.653.000 forint olvasható, szemben a korábban említett gondolattal, hogy a 2011. évi
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költségvetést forráshiány mentesen sikerül teljesíteni. A 7. számú mellékletben pedig 29.888.000 forintra van prognosztizálva a költségvetés hiánya.
Kónya József Úr megkérdezte, hogy merült-e fel idıközben további kérdés az elıterjesztéssel
kapcsolatosan.
Mivel további kérdés, ill. megjegyzés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
124/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló
9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé az önkormányzat 2012. évi
költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 09.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet.

2. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József Úr felolvasta az elıterjesztést, majd megkérdezte Dr. Kovács Beáta Jegyzı
Asszonyt, hogy van-e kiegészítése, pontosítása.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony elmondta, hogy kötelezı gyakorlat a Képviselıtestületnek a jogszabályok, helyi rendeletek elıkészítésében a társadalmi részvételt
biztosítani, a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban ennek a társadalmi részvételnek a
lehetıségét az eljárásrend tekintetében szabályozzák.
Kónya József Úr megköszönte a kiegészítést, megkérdezte a bizottság tagjait, van-e
vélemény, észrevétel.
Mivel további kérdés, vélemény, ill. észrevétel nem hangzott el, a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
125/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselı-testület felé a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 5/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó
rendelet-tervezetet.

3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke utalt az elıterjesztésre, miért van szükség a módosításra.
Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, pontosítás ezzel kapcsolatosan.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı jelezte, hogy a 2012. évben úgy alakulnak a térítési díjak, hogy a
szolgáltatást igénybe vevık számára némileg kedvezıbb.
Kónya József Úr elmondta, hogy a korábban elfogadott díjakhoz képest nem egy
nagymértékő változás.
A bizottság elnöke megkérdezte, hogy további kérdés, ill. észrevétel felmerült-e az
elıterjesztéssel kapcsolatosan. Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
126/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
javasolja a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III.
29.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalását
és elfogadását változatlan formában.

4. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete állattartást
szabályozó önkormányzati rendeleteinek módosítására
Kónya József Úr felolvasta a napirendi pont címét, majd megkérdezte, hogy van-e
kiegészítés.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony elmondta, hogy praktikussági szempontokból is így volt
célszerő módosítani, fıként az állatok darabszám-korlátozása miatt.
Kónya József Úr megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatosan merült-e fel kérdés.
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Dr. Szigeti Gábor képviselı Úr megjegyezte, hogy a módosítás egy abszolút szükséges dolog
volt, mivel a sándorfalvi lakosok között komoly konfliktusok adódnak az állattartásból
kifolyólag. Messzemenıkig támogatta ezt a módosítást. Úgy gondolja, hogy ez a módosítás,
szabályzás minden lakos számára elfogadható.
Kónya József ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy korábban megkereste egy sándorfalvi
lakos állattartási ügyben. Elmondta, hogy egy hivatalos állattartási ellenırzés úgy történt,
hogy a tulajdonost már az ellenırzést megelızıen egy hónappal értesítették, ezalatt rendbe
tette az udvart, elkövetett mindent, hogy az ellenırzés ne találjon szabálytalanságot. Az
ellenırzés után pedig minden a régi, szabálytalan módszerekkel mőködött. Szerinte az
ellenırzésnek, ha nem is „szúrópróbaszerően” kellene mőködnie, de semmiképp nem
szerencsés ilyen tág idıtartamot hagyni az értesítés, valamint az ellenırzés idıpontja között.
Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
127/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete állattartást
szabályozó önkormányzati rendeleteinek módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testület
felé a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete állattartást szabályozó
önkormányzati rendeleteinek módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalását
és elfogadását.

5. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és
emlékeinek védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József Úr, a bizottság elnöke utalt rá, hogy egyértelmően le van írva az
elıterjesztésben, hogy mi teszi szükségessé, hogy mely ingatlanok kerüljenek ki, illetve be a
Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóságának nyilvántartásába.
Megkérdezte, hogy merült-e fel valamilyen kérdés.
Mivel további kérdés, észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
128/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Város helyi jelentıségő természeti területeinek és
emlékeinek védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Város helyi jelentıségő
természeti területeinek és emlékeinek védelmérıl szóló 14/2012. (III.29.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet.

6. napirendi pontban
Beszámoló az Önkormányzat
végrehajtásáról

2012.

évi

költségvetési

rendeletének

I.

félévi

A bizottság elnöke, Kónya József Úr tájékoztatta a jelenlévıket, hogy a 6. napirendi pontot
Balogh Viktor gazdálkodási ügyintézı terjesztette elı.
Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, módosítás, illetve javaslat. Mivel nem volt kérdés,
vélemény, észrevétel a bizottság tagjai részérıl, így az ı észrevételét sorolta. Elmondta, hogy
az önfinanszírozó képesség tekintetében jelentıs azon költséghelyek száma, ahol ez az adat
romlott a korábbiakhoz képest, de vannak intézmények ahol stagnál ez az adat, például a
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézménynél. Reményét fejezte ki, hogy a
kiadási és bevételi oldalakon a teljesítések év végére rendezıdni fognak.
Megemlítette, hogy újságcikkben olvasta Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony nyilatkozatát,
melybıl kiderült, hogy azon adótartozással rendelkezık nevét, akik jelentıs ideje nem
fizetnek, nyilvánosságra hozhatják.
Dr. Kovács Beáta jelezte, hogy erre a jogszabály lehetıséget nyújt.
Dr. Szigeti Gábor Képviselı Úr az önfinanszírozó képesség alakulásához szólt hozzá.
Elmondta, hogy egyértelmően látszik, hogy szinte nincs olyan intézmény, ahol javulás
következett volna be ezügyben. Szerinte alaposan át kell gondolni a 2013. évi költségvetéstervezést ilyen mértékő önfinanszírozó-képesség romlás esetén.
Kónya József Elnök Úr elmondta ezzel kapcsolatosan a véleményét: nem biztos, hogy
lehetséges olyan intézkedéseket alkalmazni, amely javítaná ezen önfinanszírozó képességeket.
A bizottság elnöke ismét megkérdezte, hogy felmerült-e további kérdés, vélemény. Mivel
további kérdés, vélemény nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
128/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testület
felé az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének I. félévi végrehajtásáról szóló
beszámoló megtárgyalását és elfogadását.
Kakas Béla Polgármester Úr távozott.
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7. napirendi pontban
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I. félévi
pénzügyi, gazdasági beszámolója
Kónya József Úr éppen a 7. napirendi pontot ismertette, amikor Tímár Zoltán, az SFÜ
Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Ügyvezetıje megérkezett
a bizottsági ülésre. A bizottság elnöke köszöntötte az ügyvezetı Urat.
Megkérdezte Tímár Zoltánt, hogy van-e kiegészítése.
Tímár Zoltán Úr elmondta, hogy készített egy összefoglalót, melyet felolvasna. Eközben
átadta a bizottság tagjai részére a FEB bizottsági jegyzıkönyv másolatokat.
Kónya József elmondta, hogy egy rövid kiegészítést meghallgat a bizottság Tímár Úrtól.
Tímár Zoltán a beszámolójában kifejtette, hogy az SFÜ Kft.-nél is nagyon fontos feladat,
hogy az aktuális „közigazgatás reformjait” végrehajtsák, szakfeladatonként megvizsgáljanak
mindent, munkaköröket kell összevonni, ami bérköltség megtakarítást eredményez. Külön
kitért arra, hogy érintettek az építıiparban, külsıs munkákra nagy valószínőséggel nem
számíthatnak a rossz gazdasági viszonyok miatt. Elmondta, hogy 2012. évben három
munkavállalóval csökkent a társaság létszáma, ez megtakarítást eredményezett. A Kft.
Veszteségének fı okaként azt jelölte meg, hogy a Nádastó Szabadidıparkban magas értéket
„állítottak elı”, nagyjából 36.500.000 Ft a strandon az építmények értéke. A számlák nagy
része a 2012. év II. félévében kerülnek kiegyenlítésre a kedvezı tárgyalások miatt. Felsorolta
az idei évben készült építményeket a Nádastó Szabadidıpark tekintetében. Tájékoztatta a
bizottság tagjait, hogy idei évben 55.344 fı volt a látogató létszám a tavalyi kb. 24.000 fıvel
szemben. A 34.643.000 Ft árbevételbıl 23.279.000 Ft a pénztár, 9.644.000 Ft a büfé bevétele.
Kiemelte, hogy a jövıben a rendezvényszervezésre nagy hangsúlyt kell fektetni, valamint
egyelıre probléma a parkolók hiánya.
Az SFÜ Kft. 11 projektet koordinált.
Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte Tímár Zoltán Úr beszámolóját, majd
megkérdezte, hogy a veszteség oka valóban a 2012. II. félévben kifizetett beruházásokból
adódik.
Tímár Zoltán reagálásából kiderült, hogy a számlák az I. félévben keletkeztek, de
pénzügyileg késıbb teljesültek az 1,5-2 hónapos fizetési határidık miatt.
Kónya József Úr megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény, észrevétel a bizottság részérıl.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy a projektiroda tekintetében talált egy pályázatot, mely
Csongrád megyei regionális környezetvédelmi összefogásról szól az állatvédelem jegyében.
Ez a Tappancs Állatvédelmi Alapítványról szól.
Tímár Zoltán elmondta, hogy az SFÜ Kft. csak a pályázat menedzsmentjét látja el, ık írták a
pályázatot, de nem a Kft. pályázott.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony jelezte, hogy ez vállalkozásban történı pályázatírás.
Tímár Zoltán megerısítette ezt.
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Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy a 2013. évben az Önkormányzatnak lesz egy hasonló
kötelezettsége, amely tekintetében szerinte forráshiány fog fellépni. Megkérdezte, hogy ha ez
a pályázat adott volt, miért nem megpályázva.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı elmondta, hogy a szóban forgó pályázat egy határon átnyúló
pályázat, viszont lehetıség adtán az Önkormányzat is pályázni fog majd. Tisztázta, hogy ez
egy külsı cégtıl érkezett megbízás a Tappancs Állatvédı Alapítvány telephelyének
fejlesztésére. Sándorfalva Városi Önkormányzat nem vehetett részt a pályázatban. Örömét
fejezte ki továbbá, hogy az SFÜ Kft. kapacitása engedi a külsı megbízások elvállalását, és
hogy terjed a jó híre.
Kónya József Úr további kérdések felöl érdeklıdött.
Ambrus László Képviselı Úr a fıkönyvi kivonatban található 10.142.000 Ft-ról kért
tájékoztatást, ami egyéb kiadás, gépi földmunka költségeire lett felhasználva. Ezt sokallotta.
Tímár Zoltán elmondta, hogy ez az összeg nagyrészt a földmozgatást takarja, és szükség
esetén tételesen bemutatja a bizottság tagjának, miután a Kft. könyvelıitıl beszerzi az adott
bizonylatokat.
Dr. Szigeti Gábor arról érdeklıdött, hogy az értékesítés nettó árbevétele az elızı év azonos
idıszakához van hasonlítva, vagy a teljes 2011. év árbevételéhez.
Tímár Úr kiemelte, hogy ez a teljes 2011. évi adatokkal veti össze.
Kónya József Úr jelezte, hogy a 2012. év I. féléves adatait nem szerencsés az elızı év teljes
idıszakához hasonlítani.
Megkérdezte még, hogy a mérlegben a 2011. évi tényadatok helyett miért szerepelnek 2012.
évi adatok.
Tímár Zoltán ügyvezetı elmondta, hogy ezt a könyvelı állítja össze, ı ezért nem tud rá
válaszolni konkrétan.
Kónya József megkérdezte Sebestyén András Alpolgármester Urat, hogy a fent említett
esettel kapcsolatosan mi a véleménye.
Sebestyén András Úr, valamint Gajdosné Pataki Zsuzsanna Képviselı Asszony szerint is
csupán a dátum szerepel rosszul.
Hiányosnak tartja Kónya József Úr, hogy a gazdálkodás negatív eredménye nincsen
szövegesen magyarázva. Megemlítette még, hogy a bevételek és a ráfordítások nincsenek
arányban. Az 5. oldalon a követelések összesítésénél rávilágított egy hibára, amely
összeadásból adódhat. Elmondta, hogy a beszámoló tartalmazza, hogy az SFÜ Kft. nem adott
kölcsönt. Ennek ellenére az egyéb követelések összetételénél látszik 23.000 Ft adott
kölcsön+egyéb soron. Megkérdezte továbbá, hogy mit tartalmaz a dupla utalásból származó
követelések sor. A 14. soron a mérlegfıösszeg sor hibás (80.769.000 Ft), mert a közhasznú
tevékenység bevétele (32.876.000 Ft), és a vállalkozási tevékenység árbevétele (48.749.000
Ft) összege 81.625.000 Ft, ami a helyes összeg. Remélem, hogy a 2012. év végére pozitív
eredménnyel zár az SFÜ Kft.
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Tímár Zoltán Úr elmondta, hogy a dupla utalás esetében a bank rendszerében történt a
probléma, fizetéseket duplán utalt, ez dokumentálva van, a dolgozók természetesen
visszautalták a jogosulatlan összeget. Az adott kölcsön tekintetében elmondta, hogy a Kft.
egyik munkatársa kapott kb. 150.000 Ft összegő kölcsönt, melybıl 23.000 Ft még a 2012. év
I. félévében fennállt, de azóta rendezıdött már, csakúgy, mint a 190.000 Ft.
Kónya József Úr megkérdezte, hogy van-e további kérdés.
Sebestyén András, Kónya József, valamint Dr. Kovács Beáta megbeszélték, hogy a fentebb
említett mérlegfıösszeg valóban helyes.
Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
129/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja az SFÜ
Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. I. félévi
pénzügyi, gazdasági beszámolójának és elfogadását.
Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte Tímár Zoltán Ügyvezetı Úrnak a részvételt.
Tímár Zoltán távozott.

8. napirendi pontban
Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok
Kónya József elmondta, hogy az aktuális napirendi pontot Gajdosné Pataki Zsuzsanna
készítette. Megkérdezte, hogy további észrevételt, pontosítást szeretne-e tenni az Igazgató
Asszony.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy át kell gondolni, hogy kell-e két ekkora
volumenő rendezvény. A látogatók távolmaradásának egyik oka a meleg idıjárás, a másik
pedig az, hogy manapság a legkisebb települések is szervez valamilyen fesztivált. Át kell
gondolni, hogy szükség van-e két ilyen nagy rendezvényre. Az igazgató asszony ígérete tett,
hogy a 2013. évre átgondolják ezt alaposan.
Kónya József Úr megköszönte Gajdosné Pataki Zsuzsanna érveléseit, és megkérdezte,
merült-e fel kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban. Kérdés nem merült fel, a bizottság
elnöke ismertette saját megjegyzését. Szerinte a Betyárnapot, ha jövıre is rendeznek, késıbbi
idıpontban kellene megtartani tekintettel a valószínősíthetı hıségre.
Molnár Szabolcsné képviselı is egyet értett a bizottság elnökével a késıbbi idıpont
tekintetében.
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Sebestyén András szerint elképzelhetı, hogy nem szimplán a meleg idıjárással van
probléma. Szerinte inkább a strandra járnak az emberek az adott idıszakban.
Dr. Kovács Beáta Jegyzı Asszony szerint is át kell gondolni, akár a helyszín tekintetében is.
Ezek után további kérdés nem merült fel, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
130/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi kiemelt rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi
Betyárnapok

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a 2012. évi kiemelt
rendezvényekrıl: Sándorfalvi Városnap, Dél-alföldi Betyárnapok vonatkozó beszámoló
megtárgyalását és elfogadását.

9. napirendi pontban
Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé köznevelési
intézmények vonatkozásában
A napirendi pont tárgyalása elıtt a bizottság elnöke, Kónya József megkérdezte, tartsanak-e
szünetet. A bizottság tagjai nem tartották szükségesnek, így folytatódott az ülésezés.
Megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzıt, hogy van-e kiegészítése.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy igyekezett kellıen tájékozódni a rendelkezésre álló
információk és aktuális jogszabályok ismeretében.
Ismertette, hogy 2013. január 1.-jétıl a Pallavicini Sándor Általános Iskola fenntartója, a
Magyar Állam nevében a Klebersberg Intézmény Fenntartó Központ. Kihangsúlyozta, hogy a
fenntartói jog a munkáltatói jogot, és a hozzá tartozó finanszírozást jelenti, tehát a
pedagógusok, illetve a közoktatási tevékenységet ellátásához közvetlenül tartozó nem
pedagógus közalkalmazottak bérét, járulékait értjük ez alatt. Minden más költség a mőködési
költségek kategóriájába tartozik. Fontos hangsúlyozni, mivel a fenntartás a Magyar Állam
feladatkörébe tartozik, a mőködtetés azonban a 3000 fı létszámot meghaladó településeken a
helyi önkormányzat feladata. A másik fontos tényezı, hogy a mőködtetés kötelezı jellegő,
azonban semmilyen döntési, beleszólási jogot nem tartalmaz. Az önkormányzatok nem
határozhatják meg ez esetben, hogy mi szükséges egy épület, intézmény mőködtetéséhez.
Nem lehet átgondolni, hogy melyek azok a lehetıségek- a szakmai szempontok figyelembe
vétele mellett-, amelyek takarékosságot eredményezhetnének adott esetekben. Ez egy fontos
rész, mivel a mőködtetés szempontjából nem elhanyagolható a közüzemi számlák
nagyságrendje. Ez egy probléma, mivel az Önkormányzatnak nincs ebbe beleszólása.
Természetesen minden települési önkormányzatnak fontos, hogy a közoktatási intézmény
megfelelı színvonalon mőködjön. Végig kell gondolni, hogy a Sándorfalva Városi
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Önkormányzat költségvetésébıl biztosítsa-e azt a fedezetet, amely a mőködtetéshez
szükséges.
Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a Gazdálkodási Iroda elkészített két verziót, ami a
mőködtetési kötelezettség vállalása, illetve átadása mellett prognosztizálható jelen
pillanatban. Mindkettı esetében forráshiánnyal kell kalkulálni.
Kifejtette, hogy Magyarország 2013. évi költségvetés-tervezetének jelenlegi ismeretében
elmondható, hogy az Önkormányzat két jelentıs saját bevétele, a személyi jövedelemadó
helyben maradó része teljes mértékben, valamint a gépjármőadó 60%-a kerül elvonásra. Ez
Sándorfalva város tekintetében nagyjából 80.000.000 Ft-os bevétel kiesést jelent.
A másik fontos változás a feladatfinanszírozás lesz. Ennek csupán a számítási módját
ismerjük egyelıre: a település nagyságrendjének függvényében határozza meg az elvárt
bevételeket. Ennek ismeretében állapítja meg a feladatfinanszírozást. Konkrét számítási
adatokkal jelenleg nem rendelkezünk, a 2013. évi költségvetés-tervezet módosítások sem
tartalmazzák még a feladatfinanszírozást. Ismert, hogy a 2013. január 1.-jétıl hatályos új
Önkormányzati törvény a kötelezı önkormányzati feladatok között nem nevesíti a közoktatási
intézmény mőködtetését. Hangsúlyozta, hogy ez azt jelenti, hogy nem kötelezı
önkormányzati feladat annak ellenére, hogy a Magyarország köznevelésérıl szóló törvény
pedig kimondja, hogy a 3000 fıt meghaladó lakosságszámú településeken az iskolát az
önkormányzat mőködteti. Bízik benne, hogy megoldódnak ezen anomáliák, de kiemelte, hogy
dönteni kell, mivel 2012. szept. 30.-ig lehet nyilatkozni.
Megismételte, hogy az adatok ismeretében bármelyik döntés is születik, forráshiányos lesz az
Önkormányzat 2013. évben. Hozzátette még, hogy ezen szándéknyilatkozatot a Magyar
Államkincstár felé kell megküldeni, akik a rendelkezésre álló adatok alapján megvizsgálja,
hogy a számítások reálisan történtek-e, majd javaslatukkal együtt küldik egy erre a feladatra
kijelölt 6 tagú tárcaközi bizottságnak, akik megvizsgálják, hogy a szándéknyilatkozat helyese, és átveszik-e az iskola mőködtetését. Ennek függvényében állapítja meg az önkormányzat
hozzájárulás fizetési kötelezettségének mértékét. Miután az önkormányzat megkapja a
döntésrıl szóló értesítést, a Képviselı-testületnek lehetısége van, hogy az adott
szándéknyilatkozatot visszavonja.
Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte Dr. Kovács Beátának, hogy rendelkezésre
bocsátotta az eddig megismert tényeket.
Dr. Szigeti Gábornak adott szót elsıként a bizottság elnöke. Megkérdezte, hogy ezen
adatszolgáltatást be kell-e adni.
Dr. Kovács Beáta válaszában kiemelte, hogy be kell adni, ha kívánunk szándéknyilatkozatot
tenni.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy megdöbbentınek tartja a nagymértékő elvonásokat, annak
ismeretében, hogy forráshiányosra nem tervezhet az Önkormányzat a jelenlegi törvények
szerint költségvetést.
Dr. Kovács Beáta megerısítette, hogy az Államháztartásról szóló törvény értelmében
valóban nem engedélyezett a forráshiány a költségvetésben.
Elmondta még, hogy a járási rendszer kiépítésével kapcsolatos munkák megkezdıdtek.
Tájékoztatott, hogy a járási hivatalokat úgy kell felépítenie a kormányhivatalnak, hogy a
lakosság a szolgáltatások színvonalában ne érezzen csökkenést. A járási hivatalokat a
polgármesteri hivatalok állományából kell feltölteni. Sándorfalva Városi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatalából 4 kolléganı az okmányirodából, 1-1 fı a Szociális és a Mőszaki
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irodáról, 1 fı a dóci körjegyzıségbıl, valamint 1 kolléga a Gazdálkodási Irodából fog
átkerülni az újonnan felállítandó járási hivatalhoz. Ez érezhetı költségcsökkenés lesz a
személyi jellegő kiadásokban. Problémás lehet ezek ismeretében a Polgármesteri Hivatal
szolgáltatási színvonalának fenntartása. Másik nagy probléma, hogy a gépjármőadó nagy
része elvonásra kerül, mivel ezt az adónemet a legkönnyebb behajtani, biztos forrásként
szerepel.
Hangsúlyozza továbbá, hogy október végéig remélhetıleg a feladatfinanszírozással
kapcsolatos tények közismertté válnak, jelenleg nagyon gyorsan történik a jogalkotás, így
újabb átgondolásokkal, módosításokkal idıvel „letisztulnak” a feltételek. Azért fontos a
szándéknyilatkozat tétele, mert hiányában biztosan nincs választási lehetıség, mőködtetı
marad az Önkormányzat.
Dr. Szigeti Gábor Képviselı Úr elmondta: úgy értesült az Állami Számvevıszék által kiadott
közleménybıl, hogy a járási rendszerek kialakításának a Magyar Állam számára nincs költség
megtakarítása.
Molnár Szabolcsné Képviselı Asszonynak adott szót a bizottság elnöke. Elmondta, hogy
jelenleg a közoktatási intézmény fenntartója jelenleg az SZKTT, és eddig sem igazán volt
lehetısége az Önkormányzatnak sem szakmai, sem egyéb szempontok alapján
megnyilvánulást tenni. Úgy gondolja hasonló helyzet állhat elı az esetben is, ha a
Klebersberg-féle oktatási rendszerbe kerül át. Megkérdezte, hogy szándéknyilatkozat tétele
esetén, ha mégsem ezen opció mellett döntünk, milyen más mőködési szerkezeti forma
váltásra van lehetıség.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában kifejtette, hogy csak és kizárólag arra van lehetıség,
hogy az Önkormányzat mőködteti az intézményt, avagy nem, visszavonja a
szándéknyilatkozatot, vagy nem.
Tisztázta, hogy a Szegedi Kistérség Többcélú Társulásnak hozzájárulási díjat fizettünk,
viszont volt „beleszólása” az Önkormányzatnak pedagógiai programok és egyebek
tekintetében is. Jelen állás szerint ez állami feladat lesz. Ratkai Imrével, az SZKTT ügyvezetı
igazgatójával fontos, komoly tárgyalásokat folytatott az Önkormányzat ezidáig, ez is
bizonyítja, hogy igenis volt beleszólási lehetısége a Sándorfalva Városi Önkormányzatnak.
Jelen állás szerint a többcélú kistérségi társulások megszőnnek a hatályos törvények szerint,
ennek ellenére az SZKTT szeretné megırizni a társulási formát, ebben az idıszakban van
lehetıség arra, hogy átalakítsák, hogy megmaradhasson. Vannak olyan önkormányzati
feladatok, amelyek a továbbiakban is elláthatóak társulási formában, pl. az óvodai oktatás, és
számos szociális terület. Alkalmasnak kell lennie a Társulásnak 2013. január 1.-jétıl
feladatellátásra. Ezek még jelenleg nem tekinthetık biztosnak, kérdéses a folytatás, dolgoznak
rajta.
Kónya József Úr megköszönte a tájékoztatást, további vélemény, észrevétel iránt érdeklıdött.
Mivel nem volt, elmondta, hogy konzultált a napirendi ponttal kapcsolatosan Dr. Kovács
Beáta Jegyzı Asszonnyal, ezek alapján javasolja a határozati javaslat változatlan formában
való elfogadását.
Dr. Szigeti Gábor érdeklıdött, hogy ezen negatív számok ismeretében is van-e realitása,
hogy úgy az erre kijelölt bizottság, hogy átvállalja a mőködést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy természetesen dönthetnek így.
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Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy vannak-e további észrevételek,
vélemények.
További kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
131/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Fenntartói szándéknyilatkozat az Állami Intézményfenntartó Központ felé
köznevelési intézmények vonatkozásában

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a az Állami
Intézményfenntartó Központ felé köznevelési intézmények vonatkozásában fenntartói
szándéknyilatkozatra vonatkozó határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

10. napirendi pontban
A SFÜ Kft. szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX
tv. végrehajtása érdekében
Kónya József Úr a napirendi ponttal kapcsolatos kérdések felöl érdeklıdött. Mivel egyelıre
nem merültek fel, emlékeztette a jelenlévıket, hogy a korábbi elfogadott határozatokból
kiderül, miért nem lehet az önkormányzatok saját tulajdonát tovább mőködtetni.
Röviden ismertette a napirendi pontot. Ismét megkérdezte, merültek-e fel idıközben
kérdések, vélemények.
Mivel nem voltak, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
132/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: A SFÜ Kft. szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCIX tv. végrehajtása érdekében

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan
formában a SFÜ Kft. szétválásának elıkészítése a víziközmő-szolgáltatásról szóló 2011.
évi CCIX tv. végrehajtása érdekében - vonatkozó határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását.

11. napirendi pontban
Szabályzat-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás
szabályairól
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A bizottság elnöke, Kónya József felolvasta a napirendi pont címét. Megkérdezte Dr. Kovács
Beáta jegyzıt, hogy szeretné-e szóban kiegészíteni.
Dr. Kovács Beáta elmondta, hogy gyakorlati változás nem következik be, a Polgármesteri
Hivatal dolgozói eddig is ugyanazt az alapelveket követték, csupán törvényváltozás miatt van
rá szükség.
Kónya József megkérdezte a bizottság tagjait, hogy a van-e kérdésük?
Mivel nem voltak kérdések, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
133/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Szabályzat-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
köztisztviselıivel szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás szabályairól

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan
formában Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala köztisztviselıivel
szemben támasztott hivatásetikai alapelvekrıl és etikai eljárás szabályaira vonatkozó
szabályzat-tervezetet megtárgyalását és elfogadását.

12. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı és
gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási
megállapodása
Kónya József megkérdezte, hogy a napirendi ponttal kapcsolatosan van-e kérdés, észrevétel,
illetve vélemény. Kérdése a bizottság elnökének volt a féléves és az éves költésvetési
beszámolási kötelezettség határidejérıl.
Dr. Kovács Beáta megerısítette a munkamegosztási megállapodásban foglaltakat.
A bizottság elnöke, Kónya József megkérdezte, hogy van-e további kérdés.
Mivel nem voltak kérdések, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
134/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan mőködı
és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei munkamegosztási
megállapodása
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan
formában a Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint önállóan
mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı költségvetési szervei
munkamegosztási megállapodására vonatkozó határozati javaslat megtárgyalását és
elfogadását.

13. napirendi pontban
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013-es fordulójához
Kónya József Úr felolvasta a napirendi pont címét.
Dr. Kovács Beáta elmondta Hegedő Istvánné szociálpolitikai ügyintézı tájékoztatása
alapján, hogy a pályázat még nincsen kiírva. Kérdéses, hogy a Bursa Hungarica pályázat
kiírója pontosan mely intézmény lesz, de továbbra is valószínősíthetı a Wekerle Sándor
Alapkezelı részvétele. Nem tudni, hogy a Csongrád Megyei Önkormányzatnak lesz-e benne
szerepvállalása.
Kónya József, a bizottság elnöke a további ismeretek hiányában is megkérte a bizottság
tagjait, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
135/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2013-es fordulójához

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan
formában a Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013-es fordulójához - vonatkozó határozati javaslat
megtárgyalását és elfogadását.

14. napirendi pontban
Helyi hı, hőtési és villamos energia igény KEOP pályázat
Kónya József ismertette a napirendi pontot. Kérdést tett fel azzal kapcsolatban, hogy a
beruházási önerıt, mely 10.000.000 Ft-ban van maximalizálva, honnan teremti elı az
Önkormányzat, tekintettel a fentebb tárgyalt költségvetési ismert adatokra.
Dr. Kovács Beáta válaszában kifejtette, hogy van rá fedezet, mivel ez a „Napelemespályázat” folytatása. A benne foglalt összköltségek jelenleg még nem hatályosak. Ismert,
hogy rendkívül nagy a jelentkezés a napelemes pályázatokra. Mindenképpen célszerőnek
tartja, hogy Képviselı-testületi döntés alapján elinduljon a pályázat, mert folyamatos beadású
a pályázat, így elınyösebb helyzetbe kerülnek azon önkormányzatok, melyek hamarabb

16

nyújtják be. Tényadatok állnak rendelkezésre arról, hogy a már telepített napelemek mennyi
energiát termelnek, számszerősíthetı a nagymértékő megtakarítás. A Pallavicini Kastély
tetején található napelemek lehetıvé teszik, hogy a teljes fogyasztást „kitermeljék”, a
Polgármesteri Hivatal épületének vonatkozásában a teljes fogyasztás 2/3-át termelik meg,
valamint az Egészségház tekintetében is tapasztalható némi megtakarítás. Egyértelmőnek
tartja, hogy a pályázat folytatása célszerő a költséghatékonyság szempontjából. Jelenleg is
folyamatban van annak a felmérése, hogy hová célszerő újabb napkollektorokat felszerelni.
Hozzátette, hogy a pályázat elindulása elıtt még egy közbeszerzéses eljárást is le kell
folytatni.
Kónya József Úr megköszönte a tájékoztatást, majd a bizottság tagjai felé fordult, hogy van-e
kérdésük, véleményük, illetve észrevételük.
Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.

A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
136/2012 (IX.25.) PTB
Tárgy: Helyi hı, hőtési és villamos energia igény KEOP pályázat

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja változatlan
formában a helyi hı, hőtési és villamos energia igény KEOP pályázatra vonatkozó
határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Kónya József, a bizottság elnöke megköszönte a megjelenést, az aktív részvételt és bezárta az
ülést. Tájékoztatott, hogy a Pénzügyi-és Településfejlesztési Bizottság zárt ülés formájában
folytatja munkáját.

K.m.f

Kónya József
Viktor
a Bizottsági elnöke

Balogh
a Bizottság titkára
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