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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december
13-án megtartott rendkívüli, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Pallavicini Kastély, Díszterem
Sándorfalva, Szabadság tér 6.
Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Szigeti Gábor,
dr. Sümegi Sándor
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
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett a
meghívóban szereplı napirendi pontoktól eltérıen a napirendi pontokra, melyet
szavazásra bocsátott.
A napirendi pontokra tett javaslatot 8 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
151/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. december 13-i
rendkívüli ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
1./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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3./ Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 30/2010. (III.
25.) Ör. rendelet módosításáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
4./ Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5/ Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú, nemzeti
eljárásrendben lefolytatásra kerülı, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
6/ Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő (KEOP-5.5.0/D) Környezeti és Energia Operatív Program
keretében megjelenı pályázati felhívásra beadandó pályázathoz kapcsolódó
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./

Az önkényuralmi rendszerekhez
elnevezések felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester

köthetı

közterületi,

ill.

közintézményi

9./ A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11
„Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezéső pályázata
beadásának támogatása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt:
10./ Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

1.

Napirendi pont

Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Sümegi Sándor 10 óra 3 perckor képviselı megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 9 fı
képviselı jelen van.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
A bizottsági ülésen lényeges kérdések az elıterjesztéssel nem merültek fel. Csak az
került pontosításra, hogy a Nádastó Szabadidıparknál a 270.000.- Ft.-os többlet
önrész vállalást mi indokolta. A másik a STAMI-nál szereplı 600.000,- Ft, ami
bérjellegő volt és szerepel az önkormányzat, valamint a STAMI tételei között is.
A bizottság egyhangú határozattal elfogadta a rendelet-tervezetet és elfogadásra
javasolta a Képviselı-testületnek is.
Darázs Sándor elmondta, hogy a 8. sz. mellékletben a 12-es sornál okmányirodai
munkaállomás bérleti díja 2013-2014.-re is szerepel. Úgy gondolja, hogy ez
félreértés, mert az okmányirodát átveszi az állam. Újszentes pályázatnál még mindig
szerepel, a 20-as sorban, 6 millió forint. Úgy tudja, hogy ez a pályázat nem nyert, és
ennek itt nem kellene szerepelnie. Kérdése, hogy az SFÜ Kft.-nél az áprilisi testületi
ülésen 5 millió forintos kötelezettségvállalást fogadtak el azzal, hogy a Kft-nél a nyári
idıszakban keletkezett bevételekbıl ezt vissza lehet pótolni. Megtörtént-e a
visszapótlás?
Dr. Kovács Beáta jegyzı az okmányirodai munkaállomás bérleti díjával
kapcsolatban elmondta, hogy amíg ezt nem adják át, addig benne kell szerepelnie az
eredeti elıirányzat szerint. A Magyar-román pályázat nem nyert.
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı a Magyar-Román pályázattal kapcsolatban
elmondta, hogy a kiadásoknál a 3. sz. mellékletnél visszatervezésre került, de
sajnálatos módon nem vezette át.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a tavalyi Leader pályázatnak az
elıfinanszírozására történt meg a Kft.-nél a folyószámlahitel háttérbiztosítása, ami
utófinanszírozott. A megérkezés pillanatában kivezetésre kerül.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy erre az SFÜ Kft. tud érdemi választ adni,
ami az SFÜ Kft. beszámolási kötelezettsége idıpontjában, februárban lesz.
Kónya József PTB elnök az elsı kérdéssel kapcsolatosan elmondta, hogy addig,
amíg az okmányirodára a szerzıdés nincs megkötve, addig a 2013. évi tervben
szerepel, utána már nem lesz benne. Nem lesz az önkormányzat tételei között.
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.
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Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
34/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)

2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta. Az Országgyőlés
késıi idıpontban fogadta el a 2013. évre vonatkozó költségvetési tervet, amihez már
számos módosító javaslat került benyújtásra. A bizottság véleménye az, hogy az
átmeneti rendelkezésre, ami a gazdálkodásra vonatkozik, mindenképpen szükség
van ahhoz, hogy azt a bizonyos megkötöttséget, féket tudja tartani a Polgármesteri
Hivatal és a felelıs gazdálkodó szervezetek, amelyek 2013-ban is folyamatosan
mőködnek. Csak olyan tevékenységet lehet folytatni, amelyek a 2012-es arányos és
korábban jóváhagyott összegeknek bizonyos részét fogja tartalmazni. Egy dolog
merült fel a Kft-vel kapcsolatban, hogy az idıarányos felhasználását csökkentett
költségek figyelembe vételével lehet igénybe venni. A bizottsági ülésen felhívták a
figyelmet arra, hogy a 2013-as költségvetési koncepcióban a Kft. igénye 33 millió
forint. Itt az idıarányos részhez kell igazítani. A bizottság egyhangú határozattal
fogadta el az elıterjesztést, és javasolja a Képviselı-testületnek is.
Darázs Sándor elmondta, hogy a II. § (4) bekezdése tartalmazza az ápolási díjakat
és idıskorúak járadékát. Ezt a jövı évi költségvetés elfogadásáig nem lehet
megállapítani, ilyen címen az ebben az évben megállapított támogatás fizethetı ki.
Véleménye szerint nem lesz jelentıs tétel, jövıre is lesz ilyen, javaslata, hogy vegyék
ki innen, hogy az ápolási díj, idıskorúak járadékát is lehessen megállapítani. Nem
hiszi, hogy ez gondot okozna és célszerőnek tartja, hiszen ápolni kell azokat a
személyeket.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem ért egyet vele, mert nincs fedezet
mögötte és törvényileg kizárt, hogy ápolási díjat és idıskorúak járadékát ebben az
idıszakban megállapítsanak. Átveszik ezt a feladatot, nem náluk fog megjelenni. Ez
elmenı feladat.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy azért nem okozott problémát, mert a 2012re megállapított elıirányzatok továbbra is élnek 2013-ban.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy lesz egy átmeneti idıszak, ebben az
idıszakban e tekintetben nem lesz feladat- és hatásköre sem.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy lehet, hogy kapnak az átmeneti idıszakra
elıirányzatot, hisz az Okmányirodát finanszírozni kell az elsı negyedévben.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
35/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi átmeneti gazdálkodásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 30/2010. (III. 25.)
Ör. rendelet módosításáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy bizottsági ülésen nem merült fel
kérdésként, de itt megteszi. A hatályba léptetéssel kapcsolatban a határidı
december 17. Kérdése, hogy ez január vagy december 17. Mert a rendelet 2012.
december 17-én lép hatályba.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a díjmegállapítás december 17-én lép
hatályba és azzal a lendülettel vissza is kell vonni, hogy egy napig se éljen a 6,6%.
Kónya József kérdése, hogy ez a visszavonás?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolta a rendelet-tervezetet a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

8

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
36/2012. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
A szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 30/2012. (XI. 29.) önkormányzati rendelet egyes
rendelkezéseinek hatályba nem lépésérıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésében elmondta,
hogy ezt az összeget várták. Nem tudták, hogy a mőködési hozzájárulás mértéke
milyen szinten lesz megállapítva, mit fog eredményezni az Önkormányzat
adópolitikájának, illetve az önfenntartó képességnek a mutatói. Ez a 62 millió forintos
nagyságrend ez lefedi azt a költséget, ami az intézmények mőködtetéséhez eddig is
a dologi kiadásokat, illetve a mőködési költségeket fedezte. Ahhoz, hogy el tudják
dönteni, hogy fenntartják-e a kérelmüket a mentesítésre, illetve vállalják a
mőködtetési feladatot, elkezdtek számolni és a mőködtetés, fenntartást ellátó
Többcélú Társulás vezetıjével értelmezve, pontosítva azokat a számokat, amelyek
meghatározzák a valós költséget és kértek egy ajánlatot a két intézmény
mőködtetésérıl, amiben kérték, hogy vizsgálja meg a további takarékossági
lehetıségeket, hogy hogyan tudják 61 millió alá szorítani a mőködési költségeket.
Amennyiben talál olyan további lehetıségeket, akkor meg kell nézni, hogyan tudják
racionálisan mőködtetve vállalni ezt a kötelezettséget. Megvizsgálta a
közalkalmazotti jogviszony helyett a munkaviszony formában történı feladatellátást.
Felülvizsgálta a takarítási költségeket. A kisebb létszám és az egyéb összetevık
alapján egy 47.550.000.- Ft/év mőködésre tudott ajánlatot tenni. Azt is vizsgálta,
hogy a társulás jelenlegi apparátusa képes-e arra, hogy ezt a feladatot
maradéktalanul ellássa. Megtörtént a kapcsolatfelvétel Plesovszkiné Ujfaluczki
Judittal, aki a Csongrád Megyei tankerület igazgatójával. Az intézmény átadásátvétellel kapcsolatos egyeztetı tárgyaláson és az átadás kapcsán a megállapodás
aláírása december 14-re datálódott. Úgy gondolja, hogy a 47.550.000.- Ft-tal el kell
tudni vállalni ezt a feladatot. Most már minden olyan információ a birtokukban van,
amivel felelısen tudnak dönteni.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. Az ülésen részt vett Jegyzı Asszony, aki részletesen megindokolta az
elıterjesztésben szereplı információkat. Az új tankerületi igazgató december 6-án
volt Sándorfalván. Lényegesen kedvezıbb ez az ajánlat, ez 15 milliónál több
különbözetet tartalmaz, ez fedezi az óvodának a fizetési kötelezettségét. Az óvoda

9

és iskola fenntartásáért kell annyit fizetni az SZKTT-nek, mint amennyit az állam kért
volna. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Darázs Sándor kérdése, hogy 2015. augusztus 31-ig nem változik meg 47,5 millió
forintos összeg?
Kakas Béla válaszában elmondta, hogy igen, nem változik.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy 47,5 millió forintos összeg ez a STAMI költségeit
is tartalmazza, mert a másik pontban 1.150.000.- Ft körüli tétel kerül felsorolásra, ami
dologi költsége a STAMI-nak. Az is benne van ebben a 47.5 millió forintban és a
további elképzelés, ha jól érti az, hogy a STAMI-t is a Kistérség fogja üzemeltetni. A
Klebersberg Intézményfenntartó Központ átveszi a személyi állományát és magát a
dologi kiadásait, üzemeltetését a Kistérség oly módon, hogy ez az összeg
tartalmazza a STAMI üzemeltetési, mőködési és egyéb költségeit.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Klebersberg Intézményfenntartó
Központ egységesen kezeli a két intézményt és mivel egy közös épületben van és
nem osztódnak meg, így ez a 47,5 millió a teljes mőködtetésre vonatkozik.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy akkor 3 intézményt fog a Kistérség üzemeltetni.
Kakas Béla polgármester pontosítás végett elmondta, hogy az óvodát nem csak
mőködteti, hanem fenntartja az Önkormányzat.
Dr. Sümegi Sándor kérdése, hogy 3 intézményt fog üzemeltetni?
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy igen.
Kónya József elmondta, hogy a táblázat elsı oldalán látszik, hogy a bér és a járulék
nincs benne. Nyilván nem mind a hármat fogja üzemeltetni magát kompletten, a
másiknál a fenntartási költségek lesznek.
Dr. Szigeti Gábor elmondta, hogy a költségcsökkentés elgondolkodtató. Miért most
lehet ennyivel csökkenteni? Jó üzlet ez a takarítás. Mi volt eddig és miért most?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ez neki is kérdés volt. Annak idején az
iskolát egy helyi takarító személyzet közalkalmazotti státuszban takarította. Akkor a
Kft. ajánlatot kért intézményi takarításra. Ez az ajánlat a SZIN Takarító Kft. ajánlata
volt. Akkor ezt a Kistérség összes intézményében ellátta. Csökkenek az intézmények
számai is. Most vizsgálja azt, hogy hogyan tudja nem közalkalmazotti, hanem
munkaszerzıdéses módon megoldani a takarítási feladatokat. Ebbıl tudta kihozni
ezeket a számokat.
Dr. Szigeti Gábor vita volt a múlkori ülésen az adórendelet kapcsán. Nem voltak
pontos összegeke, de ezt a közel 60 millió forintos összeget kell az iskolára
biztosítani. Realizálódott 14-15 millió forint. Úgy emlékszik, hogy a teljes helyi adó
átszervezésnek 17-18 millió forint hozadéka van. Kérése, hogy a jövı évi pontos
költségvetés megállapításakor ezeket a könnyítéseket ne felejtsék el.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı pontosítás végett elmondta, hogy a mellékletben
felsorolsára kerltek a STAMI mőködési költségei. aA Klebersberg Intézményfenntartó
Központ részérıl sem egyértelmő az, hogy a mővészeti iskola tekintetében,
bármennyire is a tankerületi igazgató asszony nagyon preferálja a mővészeti
oktatást, hisz dolgozott benne, nem egyértelmő, hogy mi minısül a feladatellátáshoz
közvetlenül kapcsolódó kiadásnak, és mi az, ami a funkcionális mőködéshez tartozó.
Az egyeztetés kapcsán eddig kiderült számukra az, hogy a mővészetoktatásban is a
közvetlenül a mőködéshez kapcsolódó dologi kiadások, jelesül az ebben a
mellékletben felsoroltak közül az irodaszer, postaköltség, fénymásolás és a
telefonköltség az, ami klasszikusan a mőködtetéshez közvetlenül hozzátartozó. A
tanügyi nyomtatványok az oktatáshoz tartoznak, a képzımővészeti anyag az
oktatáshoz tartozik, a hangszerjavítás, karbantartás szintén. Azért sorolták fel a
dologi kiadásokat, mert addig, amíg nem tudják elválasztani, addig célszerő egyben
kezelni. A 2012-es adatok ismertében 1.134.000. Ft. Ebbıl mennyi fogja a közvetlen
oktatáshoz kapcsolódó feladatellátást terhelni és mennyi a mőködtetés, az most fog
kiderülni február 15-ig. Minden tekintetben ezeknek a kérdéseknek február 15-ig kell
egyértelmővé válni, hiszen a tárgyalás most kezdıdött az igazgató asszonnyal.
Képviselı úr felvetésére elmondta, hogy azért dolgoznak, hogy az SZJA elvonásból
és a gépjármőadó 60% elvonásból származó közel 80 millió forintos hiány, az a
lehetı legkisebbre redukálódjon. Figyelemmel arra, hogy abban a pillanatban, amikor
látják az adóbevallásokból is a tényadatokat és látják azt a költségvetés végleges
elfogadásával és a még függı tárgyalások ismeretében az adópolitika átalakítását
úgy, ahogy az elhangzott egyébként az adórendeletek elfogadásakor is, a tények
ismeretében hogy hogyan tudják könnyíteni.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy a kérdése arra vonatkozott, hogy a jelenleg
kapott 47,5 millió forint tartalmazza ezeket a költségeket, amelyeket a Jegyzı
Asszony most felsorolt. Nem fognak úgy járni, hogy eltelik néhány hónap és
ismételten költségvetést kell módosítani azért, hogy a mővészeti iskola dologi
kiadásaihoz újabb összegeket csoportosítsanak át a kistérséghez.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
152/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy: Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete az Nkt. 74.§ (4) bekezdésében foglaltak
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek
terhére a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ által
2013. január hó 1. napjától fenntartott köznevelési intézmények – Pallavicini
Sándor Általános Iskola és Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola –
feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon mőködtetését vállalja,
egyúttal a 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet alapján benyújtott kérelmét
visszavonja.
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2. Sándorfalva Város Képviselı-testülete az Önkormányzatnak a Pallavicini Sándor
Általános Iskola mőködtetésére vonatkozó kötelezettségét 2013. január hó 1.
napjától kezdıdı hatállyal továbbra is a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása,
illetıleg a Társulás települései által alapított Szegedi Kistérség- és
Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. keretében látja el.
3. Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti
Iskola állami fenntartásba vételével összefüggı intézmény átadás-átvételrıl, a
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és Sándorfalva Város Önkormányzata,
illetıleg a Pallavicini Sándor Általános Iskola vonatkozásában az ingó és ingatlan
vagyon tekintetében
Sándorfalva Város Önkormányzata és az egyéb
feladatellátással kapcsolatos elemek tekintetében a Szegedi Kistérség Többcélú
Társulása között létrejövı megállapodásokat jóváhagyja.
4. Sándorfalva Város Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas Béla polgármestert –
illetıleg az SZKTT és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti
megállapodás tárgyában Dr. Botka László elnököt – a megállapodások aláírására.
Határidı:2012. december 15.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Bábi Tímea - gazdálkodási iroda
4.) az 1. pont vonatkozásában Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága
Szeged
5.) a 2. pont vonatkozásában SZKTT Szeged
6.)
a 3. pont vonatkozásában Klebelsberg Intézményfenntartó Központ –
Plesovszkiné Újfaluczki Judit Megyei Tankerületi Igazgató Asszony,
Szeged
7.)
Irattár

5. Napirendi pont
Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú, nemzeti
eljárásrendben lefolytatásra kerülı, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
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Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság is megtárgyalta az
elıterjesztést. Egyértelmő, hogy ki tette a legjobb ajánlatot. Miért érdekelt Kalapos
Attila? A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy ı a közbeszerzési tanácsadó.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a harmadik ajánlattételre felkért közszolgáltató nem tett
ajánlatot. Azt tudni kell, hogy ebben a közszolgálati szférában kevés olyan
vállalkozás van, amely rendelkezik azokkal a mőszaki paraméterekkel, amely
biztonsággal el tudja látni egy ekkora település igényeit.
Darázs Sándor kérdése, hogy hány %-os az emelés?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez a 2012-es infláció mértéke.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
153/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy: Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárással
kapcsolatban

Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
„Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyban kiírt közbeszerzési eljárás
nyertese – a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntése alapján – Pataki és
Arany Egyéni Vállalkozók Konzorciuma (6762 Sándorfalva, Tolbuhin u.
24/A.).
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas
Béla Polgármestert, hogy a nyertes szolgáltatóval a szerzıdést kösse meg és
írja alá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
4. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. –
Tímár Zoltán ügyvezetı
5. Perfekt-Tender Kft. – Kalapos Attila ügyvezetı
6. Irattár.
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6. Napirendi pont
Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő (KEOP-5.5.0/D) Környezeti és Energia Operatív Program
keretében megjelenı pályázati felhívásra beadandó pályázathoz kapcsolódó
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy az új anyaghoz kapott egy mőszaki kiírást
Csányi Sándor mőszaki irodavezetıtıl, nem tudja a többiek megkapták-e? Ez az
ötlet nem egy héttel ezelıtt született meg. Ha már tudott, hogy ilyen kiírások vannak,
akkor fel kellett volna készülni arra, hogy a Képviselı-testület elé kerüljön a számítás
és akkor biztos benne, hogy fel tudnak rá készülni. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és az 5 millió forintos önrészt a
Képviselı-testületnek.
Dr. Sümegi Sándor elnök úr felvetésére reagálva a beruházás mőszaki tartalmáról
zárt körben történt meg az ismertetés, ı nem kapott. Bizottsági ülésen jelen volt
Ambrus László képviselı, így ı kapott. Darázs Sándor sem kapott. Úgy gondolja,
hogy lett volna mód és idı arra, hogy az anyagról tájékoztatást kapjanak. Konkrét
kérése volna, ha ez a beruházás elkezdıdik, foglalja magában azt a nagyon régi
vágyukat és elképzelésüket, miszerint az épület homlokzatát a nyílászáró cserével
együtt olyan rekonstrukció történjen az épület elején és homlokzatán, ami méltó
lenne ehhez az épülethez. Úgy gondolja, hogy ha nyertes lesz ez a pályázat, akkor
ez lesz az utolsó alkalom arra, hogy a nyílászárók cseréje kapcsán a homlokzat is
valamikori formáját is visszanyerje. Erre vonatkozóan kéri Polgármester úron
keresztül Csányi Sándort, hogy készítsenek egy rövid tanulmányt, hogy az épületnek
milyen volt a homlokzata, megjelenése az egykori fıtér és térfalhoz.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy keretösszeget határoztak meg és azért
nincs mőszaki tartalom, mert nem régen zárult le. Ez egy gyors reagálás arra a
lehetıségre, ami meg fog nyílni. Az a fajta mőszaki háttere, hogy mi fér bele ebbe a
keretösszegbe, mekkora önerıt tudnak biztosítani, meg fogja határozni a mőszaki
tartalmát a pályázatnak. Ennek a kidolgozása, tervek, engedélyek beszerzése még
elıttük álló feladat. Itt egy szándékot és keretösszeget határoznak meg. Az elsı
anyagban 50 milliós keretnagyságot és a hozzá rendelhetı önerıt határozta meg
Csányi Sándor. Így egyértelmő azonban, hogy 50 milliót nem szeretnének költeni. A
33 millió és 5 millió önerı ez az elızetes felmérés alapján bele fér.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy azért mondta, hogy részletesebb
elıterjesztést kér, mert a bizottsági ülésen, Csányi Sándor részletesen el tudta
mondani az árra vonatkozó elképzelést, illetve azt is, hogy a most alkalmazott az
gáz, ez pedig napkollektor. İ ezekre gondolt, ezeket le kellett volna írni.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta:
154/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy: Az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással
kombinálva” címő (KEOP-5.5.0/D) Környezeti és Energia Operatív Program
keretében megjelenı pályázati felhívásra beadandó pályázathoz kapcsolódó
feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatása és az önerı biztosítása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az „Épületenergetikai
fejlesztések megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” címő (KEOP5.5.0/D)
pályázati
felhívás
keretében
a
Polgármesteri
Hivatal
energiakorszerősítésének céljából kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert
támogatás feletti költségigényt, legfeljebb 5.000.000
Ft-ot a 2013. évi
költségvetésben a Fejlesztési Tartalék terhére biztosítja.
2. Sándorfalva Városi 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: Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Bábi Tímea gazdálkodási iroda
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. – Tímár Zoltán ügyvezetı
7.) Irattár.

7. Napirendi pont
Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta 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.
155/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat által alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat által
alapított Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Alapító
Okiratának módosítását az elıterjesztéssel egyezı tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az Alapító Okirat módosítását,
valamint a módosítással egységes szerkezető Alapító Okiratot a Magyar
Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatóságának küldje meg.

Határidı:
Felelıs:

azonnal
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Kaszás László igazgató

Határozatról értesül:
1. Dr. Kovács Beáta jegyzı
2. Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága
3. Kaszás László Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény
igazgatója
4. Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı
5. Irattár.

8. Napirendi pont
Az önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületi, ill. közintézményi elnevezések
felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a Képviselı-testületnek.
Darázs Sándor elmondta, hogy a Tolbuhin után a Felszabadulás is ebbe a körbe
tartozhatna, illetve a Dózsa György is.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az nem a XX. századi.
Darázs Sándor elmondta, hogy így a Szabadság teret is ide lehetne sorolni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a listán lévı elnevezéseknek, egy
kivételével, meg van a régi elnevezésük is, mint ahogy Kónya József elnök úr
elmondta.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy 1990. követıen bementek az akkori
községházára, és vehemensen kérték, hogy változtassák meg az utca neveket.
Kérdezte, hogy melyiket s kiküldtek egy kérdıívet. 12% mondta azt, hogy
változtassanak, a többi 85-88% azt mondta, hogy jó neki úgy, nem akarja, hogy
megváltoztassák. Ha az MTA reagál, akkor mondhatja-e, hogy meg kell változtatni?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az MTA ajánlást fog megfogalmazni.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy valaki olyat mondott korábban, hogy ez
költségébe nem kerülhet a lakosságnak. Kérdése, hogy ezt ki fogja fizeti? Az
embereknek a személyes iratait, okmányait kell megváltoztatni.
Darázs Sándor elmondta, hogy a vállalkozók. A munkából való kiesés plusz költség.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
156/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy:

Az önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületi-, il. közintézményi
elnevezések felülvizsgálata
Határozat

1.)

A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Sándorfalva Közigazgatási területén lévı
közterületek elnevezése tárgyában a 2012. évi CLXVII. törvényben foglaltaknak
való megfelelés érdekében a közterületnek minısülı Tolbuhin, Felszabadulás,
Partizán és Úttörı utcák elnevezése tárgyában az Önkormányzat kérje ki a
Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását.
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2.)

A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban felsorolt
közterületek elnevezései Tv-nek való megfeleltetése tárgyában a Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalását szerezze be.

Határidı: azonnal
Felelıs: Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Balogh Viktor gazdálkodási iroda
5.) Csányi Sándor mőszaki irodavezetı
6.) Érintett
7.) Irattár.

9. napirend
A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11 „Szegedi
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezéső pályázata beadásának
támogatása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy elnézést kér a helyben kiosztott anyagért.
Este még folyamatosan egyeztettek a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft
munkatársával, Lukács Attilával. A határozati javaslat elvi támogató javaslat, amiben
a pályázati kiírás oldaláról nyilatkozni kell, hogy ilyen pályázatot nem ad be önállóan
az Önkormányzat. Igazgató úrnak az volt a kérése, hogy az új hulladéktörvény miatt
ki kell egészíteni még egy ponttal a határozati javaslatot, hiszen a Társulás, mint a
projekt kedvezményezettjének a közszolgáltatóval történı egyeztetés alapján
tájékoztatnia kell a Magyar Energia Hivatalt arról, hogy ilyen pályázat beadásra kerül.
Kónya József PTB elnök kérdése, hogy szerepel benne 638.770,- Ft. Ezt kellene
vállalni?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy nem, ez a Szegedre esı.
Kónya József elmondta, hogy Jegyzı Asszony mondta, hogy 33 települést érint.
Közvetlen Sándorfalva nincs felsorolva a megvalósítási helyszínek között. A
megvalósítás a többi településeket is fogja érinteni. Ez milyen formában történne
meg? A határozati javaslat 1. pontjában az van írva, hogy „kijelenti, hogy a jelen
projekthez,
projektelemhez kapcsolódóan
más pályázatban,
támogatási
konstrukcióban nem vesz részt”. Véleménye szerint az is kellene, hogy más
pályázóval más pályázatban nem vesz részt.

18

Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az, hogy Sándorfalva közvetlenül nem
szerepel a pályázatban az valóban azt jelenti, hogy azokból a beruházási elemekbıl,
amelyek tervezésre kerülnek a pályázatban Sándorfalva közigazgatási területén nem
építenek. Egyébként pedig négy fı fejezete van magának a projektnek. Egy a
hulladékképzıdést megelızı szakasza, amelyben újrahasználati központok
kialakítása történik meg konténerek beszerzésével 12 településen. Ebben a
fejezetben történik meg a házi komposztáló edények beszerzése, itt már megvan az
érintettségük. A másik részben a szelektív hulladékbegyőjtı kapacitás fejlesztése
valósul meg, egy lakossági hulladékgyőjtı udvar kialakításával Szıregen, házhoz
menı szelektív hulladékgyőjtés fejlesztésével a csomagolási hulladékok
begyőjtésének fokozása érdekében 70 ezer hulladékgyőjtı edény beszerzésével
szintén érintettek, zöld hulladék szervezett begyőjtésének kialakítása, hulladékgyőjtı
edények beszerzése ugyanígy a csomagolási hulladék és a zöld hulladék
vonatkozásában gépjármővek, kukachip azonosító rendszer.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy sárgazsák is kellene. Többen jelezték,
hogy lopják a sárga zsákokat.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy amikor létrejön a szelektív feldolgozás,
akkor annak automatikusan részévé válik mind a 33 település.
Darázs Sándor kérdése, hogy önrésszel be kell-e szállni? 250 ezres ez a 32
település. Ez azt jelenti, hogy 2,5 ezer Ft/fı. Ez nem 20 milliót jelent Sándorfalvának,
mert itt semmi sem épül. Milyen hulladékra vonatkozna? Újrahasznosító komplexum
a központban valósul meg vagy településeken? 2005-ben vagy 2006-ban a zöld
hulladék feldolgozó rész átadásra, beüzemelésre került. Ez mennyivel fogja majd
emelni a szilárdhulladék szolgáltatási díjat? Hatósági ár, de nekik kell majd
elmagyarázni. Mennyivel emelkedik a szemétszállítási díj? Ha úgy fog emelkedni,
ahogy a Környezetgazdálkodási Kft. az Energetikai Hivatalhoz beterjeszti, akkor
elképzelhetı, hogy óriási, nem 12%, hanem magasabb összeggel fog emelkedni a
szemétszállítási díj.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a szelektív győjtés vezérgondolata az,
hogy hasznosíthatóvá válik. Lényegesen kevesebb lesz az a hulladék, amely kezelés
nélkül kerül be. Annak a lerakási bírsága nagyságrendekkel több lesz. Az generálja
ezt a folyamatot, hogy az UNIO-s elvárás szerinti lépéseket tegyék meg. A nagyobb
fenyegetettség az, ha nem teszik meg a szelektív győjtés és újrahasznosítás
lépéseit, mert ez olyan, hogy tisztított szennyvízrıl van szó, vagy pedig szennyvíz
kibocsájtásról. Ugyanolyan elbírálás alá esik. Nekik megvan a szelektív
hulladékgyőjtı udvaruk, ez ıket nem érinti. Senki nem tud a 32 településbıl ekkora
önerıt biztosítani.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a fejlesztések elmaradásával a Társulást
alkotó Önkormányzatok hulladékkezelési közszolgáltatási díjának az inflációt
jelentısen meghaladó növekedése várható, a tervezett lerakási adót igénybevételi
járulék alkalmazása miatt. A lerakási adó a jogalkotó jelenlegi tervei alapján minden
hulladéklerakóban elhelyezett hulladék után 2013-ban 300/Ft/tonna, mely
fokozatosan fog emelkedni 12.000.Ft/tonna értékig, 2016-ig prognosztizálja. A
fejlesztés megvalósításának elmaradása esetén a nem hasznosítható hulladékok
lerakás elıtti elıkezelési kötelezettsége nem teljesíthetı, mely a várható hatósági

19

kötelezések miatt már kizárólag saját forrásból megvalósítandó új hulladékkezelı
létesítmény kialakítását vonná maga után.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
157/2012. (XII. 13.) Kt.
Tárgy: A Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/B/10-11
„Szegedi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer” elnevezéső pályázata
beadásának támogatása
Határozat
1.

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a KEOP-1.1.1%/B/10-11 Szegedi
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése elnevezéső pályázat
Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által történı benyújtását
támogatja és kijelenti, hogy a jelen projekthez, projektelemhez kapcsolódóan
más pályázatban, támogatási konstrukcióban nem vesz részt.

2.

A Képviselı-testület a pályázat részletes megvalósíthatósági tanulmányában
bemutatott üzemeltetési koncepciójára, díjpolitikájára, díjképzésére és
fenntartási kötelezettségére tekintettel felkéri a Társulást, hogy projekt
gazdaként a közszolgáltatókkal történı egyeztetés alapján a Ht. 47.§ 7
bekezdésben foglaltak szerint tájékoztassa a Magyar Energia Hivatalt a
fejlesztési projektrıl, figyelemmel a Ht. 91. § (4) bekezdésében foglaltakra.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás, Szeged
4./ Irattár.
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 11 óra 33 perckor bezárta.
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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