Jegyzıkönyv
Készült 2012. november 27-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Tárgyalótermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2012. november 27-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László, a bizottság tagja
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Kakas Béla, polgármester
Sebestyén András, alpolgármester
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, képviselı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Dr. Török Éva, aljegyzı
Nagy Zsuzsanna, adóügyi ügyintézı
Bábi Tímea, jkv.
Kónya József, a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 4 tagja megjelent, a bizottság határozatképes. Molnár Róbert bizottsági tag jelezte
távolmaradását. Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent Kakas Béla polgármestert,
Sebestyén András alpolgármestert, Gajdosné Pataki Zsuzsanna és Molnár Szabolcsné
képviselıket és a megjelenteket. Az ülés megnyitása utána, a bizottság elnöke ismertette a
napirendi pontokat, módosító javaslat nem érkezett a napirendi pontok tárgyalásának
sorrendjére vonatkozóan, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsájtotta a napirendet.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
150/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Napirend
1. Tájékoztató a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve
4. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásának hatályon kívül
helyezésérıl
5. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
6. Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III.
25.) önkormányzati rendelet módosításáról
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7. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2003. (IV.
17.) önkormányzati rendelet módosítására
8. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete a piacokról és vásárokról szóló 20/2009. (IX. 24.) önkormányzati
rendelet módosítására
9. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének önkormányzati
rendelet-tervezetei a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról
10. Sándorfalva Városi Önkormányzat Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménye részére közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában
11. Az egészségügyi alapellátásról szóló feladatellátási szerzıdés felülvizsgálata
Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között
12. A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és módosítása
Zárt ülés keretében:
13. Polgármester részére az 1994. évi LXIV. törvény 4/A. § (1) bek. alapján történı
jutalom jóváhagyása

1. napirendi pontban
Tájékoztató a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette, hogy a 2012. évi I-III. negyedévi teljesítési
adatairól készült tájékoztatót Balogh Viktor készítette elı, láthatóan nem a megszokott
formában.
Megkérdezte a jelenlévıket, hogy merült-e fel kérdés, illetve megkérdezte, hogy a
gazdálkodási iroda részérıl további kiegészítés van-e..
Mivel további kérdés, megjegyzés, kiegészítés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
151/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Tájékoztató a 2012. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a 2012. évi
költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésére vonatkozó tájékoztatót.
Dr. Kovács Beáta jegyzı és Nagy Zsuzsanna Klára adóügyi ügyintézı megérkezett az
ülésre.
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2. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Kónya József, a bizottság elnöke megállapította, hogy a koncepciót illetıen több
tisztázatlan körülmény is van, melyek az országgyőlés késıbbi döntéseinek
függvényében állapíthatók meg, megkérdezte, hogy kiegészítése van-e a jelenlévıknek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı egyetértett abban, hogy alapvetı fontosságú ismeretek
hiányában kellett a koncepciót megalkotni. Jelen számok ismeretében az
Önkormányzatot 2013-ban megilletı feladatfinanszírozás összege 42,8%-a a 2012. évi
támogatási szintnek. A koncepció megalkotásánál igyekeztek a lehetı legjobb formában
összefoglalni az eddigi ismereteket. Jelenleg két támogatási forma rendeltetése még
nem tisztázott. A helyi önkormányzatok kiegészítı támogatása, mely az államháztartás
szerkezetátalakításával kapcsolatos elıre nem tervezhetı kiadásait hivatott fedezni, míg
a másik támogatási forma az önkormányzatok mőködıképességének megırzésére
szolgáló támogatásra képzett tartalék összege. Jegyzı asszony hozzátette, hogy a
jövedelempótló támogatás átminısül általános támogatássá, viszont ennek mértéke
jelentısen alacsonyabb az elızı évi szintnél. Elvonásként jelenik meg a gépjármőadó
60%, az szja részesedés teljes összege, közvetetten az iparőzési adó 25%-át is elvonják,
mivel ezt az összeget elvárt bevételként le kell vonni a támogatásokból. Sándorfalvát
illetıen, az adósság átvállalás nem történik meg teljes körően, az adósság 40-60%-át
konszolidálják várhatóan.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy az iskolával kapcsolatosan korábbi
határozatban a Képviselı-testület nyilatkozott, hogy a mőködtetést nem képes vállalni
az Önkormányzat. Egy tárcaközi bizottság döntésétıl függ majd, hogy az iskola
mőködtetését átvállalja-e az állam, ill. részleges átvállalás esetén mennyi hozzájárulást
állapít meg az Önkormányzat részére. Amennyiben a megállapított hozzájárulás nem
felel meg az Önkormányzat érdekeinek, a Képviselı-testület még dönthet úgy, hogy
önállóan vállalja a mőködtetést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy az országgyőlés döntése értelmében
2013.01.01-vel kerülnek állami fenntartásba a köznevelési intézmények, a dátum
korábban még kérdéses volt.
Ambrus László bizottsági tag megjegyezte, hogy a koncepció már tartalmazza a 9.
pontban tárgyalandó napirendi pont hatásait.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta, hogy mivel itt koncepcióról van szó, ezért
pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmaz.
Kalapács Zoltán bizottsági tag felvetette, hogy a Sándorfalván ideiglenesen mőködı
vállalkozások, melyek székhelye nem Sándorfalván van, akik a beruházásokban vesznek
részt, esetükben a helyi iparőzési adót már a vállalkozási díjból le lehetne vonni, ezáltal
javítani lehetne az iparőzési adófizetés hatékonyságát gondolva a Szennyvíz beruházásra
is. Koncepció szinten a vázolt lehetıséget is figyelembe kéne venni. Megkérdezte a
Jegyzı asszonyt, hogy lehetıség van-e hasonló megoldásra.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy a vállalkozási szerzıdések megkötésével
egyidejőleg a vállalkozások megkapják az Önkormányzat tájékoztatását, a helyi
iparőzési adókötelezettség feltételeirıl és mértékérıl. Az eddigi tapasztalatok alapján
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ezen vállalkozások be is fizették az adót. Sajnos arra nincs lehetıség, hogy a szóban
forgó összeget az Önkormányzat visszatartsa, de a szerzıdéses viszonynak
köszönhetıen közvetlenül lehet ıket nyomon követni és inkasszálásra is lehetıség
nyílik.
Sebestyén András alpolgármester egyetértett a jegyzıvel, hogy amennyiben az
Önkormányzat bíz meg egy-egy vállalkozást, úgy a tájékoztatás után nyilvántartás és
behajtás kérdése az iparőzési adó beszedése.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiemelte, hogy az adóhatóság különös figyelmet kell, hogy
fordítson a nem sándorfalvi székhelyő, de Sándorfalván ideiglenesen tevékenységet
végzı vállalkozások helyi iparőzési adó kötelezettségeinek teljesítésére.
Dr. Szigeti Gábor csatlakozott Ambrus László bizottsági tag véleményéhez, hogy a
koncepció tartalmazza a 9. napirendi pont hatásait, melyrıl jelenleg még nincs bizottsági
döntés, viszont egyet ért a magyarázattal, hogy a koncepció nem tartalmaz pénzügyi
kötelezettségvállalást. A tisztánlátás miatt, és mivel már a koncepciónál érdemes
végiggondolni a számokat, megkérdezte, hogy a 80 millió Ft-os elvonást hogyan
kompenzálja a 27 millió Ft-os többlet adó. Hozzátette még, hogy a 2013. évi
koncepcióban már szerepelnie kéne új feladatként az ebrendészetnek is, hiszen az
ebnyilvántartás új önkormányzati feladatként jelenik meg, amelynek költségvonzata is
van. Megkérdezte még Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézıt, hogy tényleg növekszik-e
az állami támogatás 17 millió Ft-tal több támogatás jut Sándorfalvának.
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı elmondta, hogy a 2012. évben normatív
támogatásként kapott összegnél jár több feladatfinanszírozásként 2013. évben, de a
támogatások többi részét illetıen az elvonások olyan magasak, hogy a 17 milliós többlet
egyáltalán nem kompenzálja azokat.
Kónya József, a bizottság elnöke reagált Dr. Szigeti Gábor kérdésére, hogy 83 millió
Ft-ot kéne ellensúlyoznia az Önkormányzatnak, melybıl 17 millió Ft a többlettámogatás
és 27 millió Ft a benyújtott adópolitikai változások hatása.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy az Önkormányzat hiteltörlesztése
milyen összeggel szerepel a koncepcióban, teljes összeg vagy az adósságátvállalással
már számoltak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy tervezésre került a teljes tıke- és
kamattörlesztés, hiszen az adósságátvállalás feltételeirıl még nincsenek pontos
információk.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag egyetértett, hogy az adósságállományból keletkezett
fizetési kötelezettség mértékét így nem lehet pontosan megállapítani.
Kónya József, a bizottság elnöke hozzátette, hogy adósságátvállalásnál azt sem lehet
tudni, hogy a törlesztı részleteket, ezen belül is a kamat- ill. tıketörlesztéseket milyen
mértékben érinti a változás. Megjegyezte, hogy az elvonásokkal az állam nem ró ki
plusz terheket a lakosságra, de az elvonásoknak köszönhetıen az Önkormányzatokat
belekényszeríti ebbe a helyzetbe.
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Dr. Török Éva aljegyzı megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester, hozzátette, hogy az 1650 millió Ft-os adósságállomány
esetében figyelembe kell venni a 400 millió Ft-os óvadéki betétet is, ilyen értelemben az
adósságállomány kisebbnek tekinthetı. 50%-os adósságátvállalás esetén 62 millió Ft-os
tıketörlesztés helyett,31 millió Ft-ot kell kifizetni, így a költségvetés már 30 millió Fttal javul.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megjegyezte, hogy a Polgármesteri Hivatal
költségvetésében látszik a jelentıs mértékő megtakarítás, mely 50 millió Ft-ot tesz ki.
Megkérdezte, hogy a Foglalkoztatást helyettesítı támogatás jelentıs mértékő
emelkedése minek köszönhetı, hiszen a szociális kiadások egy része átkerül a járáshoz.
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı elmondta, hogy betervezésre az Önkormányzat
önereje kerül, mely 25%-ot jelent, a további összeget támogatásként igénylik le. A
szociális juttatás jogosultjainak a köre is megváltozott, ezért növekedett az összeg, az
önerı pedig az utolsó 3 hónapban igénylık létszámának figyelembevételével történt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítette, hogy a szociális ellátásoknak mindössze 30%.-a
kerül át a járáshoz. A koncepcióban szereplı önkormányzati kiadások továbbra is
feladatot jelentenek.
Kónya József, a bizottság elnöke Kakas Béla polgármester megállapítására reagálva
felhívta a figyelmet, hogy az adósságállomány az 1. napirendi pontban tárgyalt
tájékoztatóban is 1.650 millió Ft-ként szerepelt, melyet a sajtó is közölt.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy az egészségügyi feladatokra
fordított összeg miért csökken 2 millióval 2013-ban.
Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı elmondta, hogy a 2012-ben a vérvételi feladat
ellátásával kapcsolatos személyi költségek ezen a soron szerepeltek, de a koncepcióban
a vérvétel ellátásával kapcsolatos személyi kiadások a Hivatal kiadásai között
szerepelnek, csupán más soron szerepel, de a költségek mértéke nem változik.
Kónya József, a bizottság elnöke felvetette, hogy a járásokkal kapcsolatos
megállapodási szerzıdés tartalmazza-e az ingyen és bérmentve használatba adott
eszközök és ingatlanok karbantartását, rezsiköltségeit, tehát a mőködtetéssel kapcsolatos
költségek hogyan alakulnak gondolva itt a köznevelési intézmények mőködtetésére is.
Dr. Kovács Beáta jegyzı javasolta, hogy a járási megállapodással és a köznevelési
intézmények kérdését külön ismerteti. A járási hivatal esetében személyi, épület és
eszköz átadás történik 2013-tól. Az átadandó létszám több, mint az átkerülı
feladatokhoz kapcsolódó létszám, ily módon igyekeztek a járásnak eleget tenni, hogy
létszámukat feltöltsék többek között a 2013. évi költségvetési bizonytalanságai miatt is.
A létszámmal együtt átadásra kerülnek, ingyenesen használatba kerülnek számítógépek,
asztalok, székek stb., ugyanúgy, mint a feladatellátáshoz kapcsolódó ingatlan is. Mivel
az okmányirodai tevékenység megmarad Sándorfalván, ezért az okmányirodai
ingatlanrész kerül átadásra a járás részére. Elcsúszik egymástól az ingatlan használatba
adása és a tényleges költségek viselése. Jogszabály megengedi – és ezzel a lehetıséggel
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él is a Kormányhivatal - hogy április 30-ig a mőködtetési kötelezettség az
Önkormányzatnál maradjon a kérdéses vagyonelemeket tekintve.
Az iskola vonatkozásában tárcaközi bizottság döntésétıl függ, hogy az állam átvállalja-e
az iskola mőködtetését ill. hozzájárulási kötelezettséget állapít meg. Ettıl függıen, ha a
Képviselı-testület vállalja a mőködtetést, akkor a rezsi és az eszközök beszerzése,
tárolása, elosztása önkormányzati feladattá válik, melyre jelenleg a Hivatal esetében
humán-erıforrás nincsen, erre plusz ember jelenleg nincs.
Kakas Béla polgármester kiegészítette, hogy a kistérség jelenleg is készül arra, hogy az
iskolát önkormányzati társulási formában tovább tudja vinni. Az iskola mőködtetés
magába foglalja ugyanis a bútorzat, eszközök biztosítását, oktatási referens
alkalmazását. Eldönthetı lesz, hogy mely rendszer hatékonyabb, az önkormányzati vagy
a társulási feladatellátás. Meg kell említeni, hogy az egyházak esetében a fenntartás
mindenre, a mőködtetésre is vonatkozott, míg jelenleg a felelısség megosztása a cél az
állam részérıl, mely felelısség megosztás mindig kockázatokat rejt magában.
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, amennyiben Sándorfalva esetében a
tárcaközi bizottság mőködtetési kötelezettséget állapít meg, akkor a város nagy gondban
lesz, hiszen támogatás nélkül kell ellátnia a feladatot, mely katasztrófához vezetne. A
bizottság elnöke nem is tudja elképzelni, hogy ezt hogyan lehetne megvalósítani.
Elmondta, hogy a jegyzıvel és polgármesterrel is folyamatosan egyeztetett a koncepciót
illetıen, de szerepel is benne, hogy az önként vállalt feladatokat szükséges
felülvizsgálni, a civil szervezetek támogatásainak racionális felhasználásra kell
törekedni. Lényegi dolog, hogy az önállóan gazdálkodó intézmények támogatása
hogyan alakul, például a Kft-nek a stranddal kapcsolatosan jelenleg egy Képviselıtestület által elfogadott határozata van, amely lehetıvé teszi a pályázati feladat
megvalósítását. Így a 2012. évi tevékenység ilyen értelemben befejezıdik, 2013-tól a
bevételeket már a mőködés biztosítására kell felhasználni.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e az elıterjesztést, nem tekintve a
számszaki részt az ismertetett bizonytalanságok miatt. Mivel kérdés nem merült fel,
szavazásra bocsátotta a koncepciót.
A bizottság 3 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
152/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciója
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé a Sándorfalva Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetési koncepcióját.
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3. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kiegészítése van-e az
elıterjesztınek. Mivel kiegészítés nem volt, ismertette, hogy a terv 10 évre szól és
hozzátette, hogy törvényi kötelezettségnek tesz eleget az Önkormányzat.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
153/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási
terve
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a elıterjesztést, a Képviselıtestület felé javasolja Sándorfalva Városi Önkormányzat közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervére vonatkozó javaslat megtárgyalását és elfogadását
változatlan formában.

4. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásának hatályon kívül
helyezésérıl
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy a rendelet sajnos rövid életutat járt
be, hiszen az Alkotmánybíróság határozatban törölte az Önkormányzatok lehetıségét a
tiltott magatartások szabályozására és szankcionálására.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy lehet-e tudni az Alkotmánybíróság
indokait.
Dr. Kovács Beáta jegyzı véleménye szerint minden Önkormányzat és Képviselıtestület visszautasítja azt a valótlan és szubjektív megállapítást, miszerint az
Önkormányzatok önkényesen állapították meg a közösségellenes magatartásokat, hogy
azzal saját bevételeiket növeljék. A meghatározott magatartások „büntetıjogi”
fogalmak, de senki sem teszi ezt önkényesen. Hozzátette, hogy a kérdésben az
Alkotmánybíróság sem képviselt egységes álláspontot, viszont döntését tudomásul kell
venni. Az egyetlen használható rendeletet hatályon kívül kell helyezni, azonban bízik
abban, hogy a jogalkotók megtalálják a módot a megfelelı szabályozásra.
Mivel további észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
154/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet tervezete a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásának hatályon
kívül helyezésérıl
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-testületének,
a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásának hatályon kívül helyezésére
vonatkozó önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.

5. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
29/2009. (X. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette, hogy az elıterjesztés javaslatot tartalmaz
2013-ban alkalmazandó díjtételekre és az eljárásra vonatkozóan.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 10%-os díjemelést tartalmaz az elıterjesztés,
a rendeletet átfogóan vizsgálták, jogszabályi és praktikussági szempontok
figyelembevételével történt benne módosítás.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy a díjtételek közül a 1. mellékletben
szereplı 5. pontja szerinti díjtételt – közmő bekötı vezeték építése-az építı vagy építtetı
fizeti. Telekhatáron belül vagy kívül értendı.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy telekhatáron kívüli részre értendı és az
építtetıt terheli a kötelezettség.
Kalapács Zoltán bizottsági tag megkérdezte, hogy a 4. és 5. pontban szereplı díjak
tartalmaznak-e azonos elemeket, keletkezik-e kétszeres díjfizetési kötelezettség.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy kétszeres kötelezettség nem keletkezik,
hiszen a 4. pontban közérdekő intézményekrıl van szó.
Mivel további kérdés, észrevétel és hozzászólás nem volt, ezért a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
155/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet tervezete a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló
29/2009. (X. 29.) 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 a Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Képviselı-testületének,
közterület-használat
engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 29/2009. (X. 29.) önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet.
6. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III. 25.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte Dr. Török Éva aljegyzıt, hogy
kiegészítése van-e az anyaggal kapcsolatosan.
Dr. Török Éva tájékoztatott, hogy a szilárd hulladékszállítási díj meghatározásával
kapcsolatosan pontosítást kértek a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft-tıl,
hangsúlyozta, hogy a díj megállapítását továbbra is a 64/2008 sz. Kormány rendelet
szabályozza, az új hulladékgazdálkodási (továbbiakban Hgt.) törvényt a parlament
november 8-án fogadta el, de a köztársasági elnök megfontolásra visszaküldte azt.
Ezután ismertette a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. levelét. A Kft. a díjemelés
indokaként a még ki nem hirdetett törvényre hivatkozik, 3000 Ft/tonna deponálási
járulék, további 1500 Ft/tonna deponálási járulék a visszamaradt hulladék után és 100
Ft/lakos felügyeleti díjfizetési kötelezettség keletkezik a Kft-nél, mely költségek
fedezete a szolgáltatónál hiányzik. A levélben kiemelik a kintlévıségek növekedését és
a szolgáltatást igénybevevık romló fizetési morálját. A Kft. tehát a fenti okokra
hivatkozik a díjemelés tekintetében.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiemelte, hogy a romló lakossági fizetési morálra minden
évben hivatkozik a szolgáltató, viszont erre hivatkozva nem lehet díjemelést véghez
vinni. 2011. év végén a Polgármesteri Hivatal felajánlotta, hogy segítséget nyújt a Kftnek az adók módjára történı behajtásban, a Kft. 2012. szeptemberére állította össze az
anyagot a behajtásra. Kérdés, hogy a szolgáltató addig mit tett, hogy behajtsa
kintlévıségeit. 2011-ben 168 adós volt, tartozásuk 7 millió Ft-ot tett ki, míg idén már 11
millió Ft a hátralék. A Hivatalban október-novemberben kezdıdött el az ügyintézés a
behajtásokat illetıen, 1 hónap alatt 147 eFt került behajtásra. Az ügyintézés
megkezdésével egyidıben a lakosok gyakran a szolgáltatónál személyesen befizetik a
hátralékukat. Több, mint udvariatlanságnak tartja a fent említettek okán díjat emelni. A
felügyeleti díj, deponálási járulék is adónak tekintendı, nem tartozik az Önkormányzatra
és a szolgáltatást igénybevevıkre sem, ráadásul a törvény még nem lépett hatályba. A
szolgáltató gazdasági társaságként mőködik, profitot termel, melynek fedeznie kellene a
plusz költségeket. A szektorban ráadásul 7,9% a fogyasztói árindex, ennél magasabb
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díjemelés nem indokolt. Sándorfalva ráadásul éveken át speciális helyzetben volt, 2011
év végére zárkózott fel a szilárd hulladékgazdálkodási díj tekintetében.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy a Kft. ráadásul a nyugdíjas kedvezményt is
követeli az Önkormányzattól.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy a korábbi nyugdíjas díjkedvezményt már
többszörösen is kérte kifizetni a Kft. annak ellenére, hogy az Önkormányzat már rég
kifizette a rá esı részt.
Kónya József, a bizottság elnöke javasolta, hogy a szilárd hulladékszállításra vonatkozó
díj emelésével kapcsolatos indokolást és a díjak emelését a bizottság ne fogadja el,
újratárgyalást javasol abban az esetben, ha a Környezetgazdálkodási Kft. elfogadható
számokat, adatokat biztosít és megfelelı indokolást. Az új Hgt. országgyőlési
tárgyalását meg kell várni ebben az esetben.
Dr. Szigeti Gábor, a bizottság tagja kiemelte, hogy érthetı módon a gazdasági társaság
át kívánja hárítani az ıt terhelı adót, mivel az Önkormányzattal kell szerzıdést kötnie,
ezért jelen esetben a Képviselı-testület megteheti azt, hogy az ajánlatot nem fogadja el,
így akadályozni lehet a folyamatot.
Mivel további kérdés, vélemény nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot a fent említett módosításokkal.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
156/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 7/2010. (III.
25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és a folyékony hulladékszállításra vonatkozó elıterjesztés
részt egyhangúlag elfogadta és javasolja megtárgyalását és elfogadását a Képviselıtestület felé. A rendelet-tervezet szilárd hulladék szállításra vonatkozó részét a
PTB nem fogadta el és javasolja a Képviselı-testület felé, hogy az elıterjesztés ezen
részét ebben a formában ne fogadja el.
Dr. Török Éva aljegyzı távozott az ülésrıl.
7. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2003. (IV. 17.)
önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy a díjak 5,8%-os emelése szerepel az
elıterjesztésben, ami az infláció mértékének megfelelı.
A bizottság elnöke, Kónya József megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény.
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Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, ezért a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
157/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet tervezete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2003. (IV.
17.) önkormányzati rendelet módosítására
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének, az önkormányzati
lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet tervezet elfogadását.
8. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelet
tervezete a piacokról és vásárokról szóló 20/2009. (IX. 24.) önkormányzati rendelet
módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy a díjak 5,8%-os emelése szerepel az
elıterjesztésben, ami az infláció mértékének megfelelı.
A bizottság elnöke, Kónya József megkérdezte, hogy van-e kérdés, vélemény.
Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, ezért a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
158/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet tervezete a piacokról és vásárokról szóló 20/2009. (IX. 24.) önkormányzati
rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének, a piacokról és
vásárokról szóló 20/2009. (IX. 24.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó rendelet tervezet megtárgyalását és elfogadását.
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A bizottság elnöke 10 perces szünetet rendelt el.
9. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének önkormányzati
rendelet-tervezetei a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt, hogy
kiegészítése illetve módosító javaslata van-e az elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy az elıterjesztés elıkészítése közel 1,5-2
hónapot vett igénybe. A munka, melyet a Hivatal ráfordított erre a feladatra, a 86 milliós
direkt elvonást, valamint az iparőzési adóbevétel beszámításának eredményeként
csökkenı támogatások elvonásának kompenzációjára irányult. Az Önkormányzat
kénytelen változtatni a saját bevételek 90%-át produkáló helyi adó rendszerhez. Az
elmúlt egy hétben a polgármester, az alpolgármester és a pénzügyi bizottság elnöke is
részt vett az elıkészítésben arra vonatkozóan, hogy milyen alternatíva teszi kezelhetıvé
a problémát. A kommunális adó ténylegesen nem tölti be Sándorfalván a hivatását,
hiszen társadalmi differenciákat nem veszi figyelembe, igazságtalannak tekinthetı,
hiszen tételes adóról van szó, mely az ingatlanokat terheli, az alapterületet nem veszi
figyelembe. Az ingatlanok alapterülete nagy szórást mutat Sándorfalván, átlagos
lakásnagyság 70 m2. A kommunális adót jelenlegi formájában nem érdemes megtartani.
Figyelemmel kell lenni arra, hogy a lakosok egy része kis ingatlanban lakó nyugdíjas,
míg más szegedi munkahellyel rendelkezı nagy ingatlanban lakó lakos. Ráadásul a
kommunális adó kommunikációja sem volt megfelelı, a lakosok úgy emlékeznek, hogy
a vízelvezetı árkok rendbetételére teszik félre a pénzt. Így a végsı konklúzió az
adópolitika változtatásával kapcsolatban a kommunális adó kivezetése lett, azzal, hogy
építményadó és telekadó bevezetése javasolt. Meg kell állapítani azt is, hogy a
vállalkozásokat eddig csak a helyi iparőzési adó terhelte, építményadó nem. Az
elıkészítés során vizsgálták a környezı települések adómértékeit is, melynek során
megállapításra került, hogy jelentıs mértékben eltérıek. Szegeden közelíti meg, de ott
sem éri el az adó mértékének maximumát az építményadó. Az adópolitika kialakításánál
három szempontot is figyelembe kell venni, egyrészt az adófizetık terhelhetıségét, az
önkormányzat mőködtetésének biztosítását, és mőködési hiányt 2013-tól nem lehet
tervezni. Egyik lehetıség tehát, hogy a kommunális adó megmarad, ezáltal fennmaradna
az igazságtalan gyakorlat, másik lehetıség pedig, hogy az építményadó bevezetésével
meghatározható a kedvezményezetti kör is, ezáltal a differenciálás A javaslat értelmében
a lakás céljára szolgáló építményadó, figyelemmel az átlagos alapterületre, 150 Ft/m2.
Nem lakás és nem vállalkozás céljára szolgáló ingatlanra 300 Fft/m2 a javasolt
adómérték, azzal, hogy 70 év feletti lakosok 50%-os kedvezményre lennének
jogosultak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a vállalkozási célú építményadóra vonatkozó
javaslatot, mely 112 m2-es átlagos alapterülető ingatlanok figyelembevételével történt.
A javaslat sávos építményadó bevezetésére vonatkozik, azzal, hogy a kis alapterületet
igénylı vállalkozások esetében a minimális alapterület 6m2. Sávosan 150m2-ig 750
Ft/m2, míg 150 m2 alapterület feletti részre 500 Ft/m2 a javasolt adómérték. A
kommunális adó kivezetése esetén pedig az üres telkekre vonatkozó telekadó mértéke
15 Ft/m2 a javasolt adómérték, nagyjából 150 üres telek van jelenleg Sándorfalván.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy véleménye ill. észrevétele van-e a
javaslatot illetıen.
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Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy milyen szándékok
körvonalazódnak más településeken az adópolitikát illetıen. Tudomása szerint ugyanis
Szegeden jelenleg csak üzleti célú ingatlanokra vonatkozó adó van. Az adókivetésnek a
lakosok körében mindenképp visszhangja lesz. Véleménye szerint, ha nagyjából 3000
ingatlan 70m2-es alapterülettel számítva, 30-31 millió bevételt jelenthet. A kivetendı
építményadó várható bevétele ezek szerint megegyezik az elıterjesztésben szereplı
magasabb mértékő kommunális adó várható bevételével. Az üzleti célú építményadónál
az elıterjesztés szerinti mérték 1000 Ft/m2, 18 millió bevételt jelentene, míg a javasolt
sávosnál a bevételek 11 millió Ft körül alakulnának. tehát a módosított javaslat
körülbelül 7 millió Ft-tal kevesebb adókivetést jelentene.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy még az elıterjesztésben szereplı javaslat
is kevesebb bevételt jelent, mint amennyi az elvonás, de a javaslathoz még hozzá kell
adni a telekadóból származó 1,6 millió Ft-os bevételt, így összesen a módosított javaslat
szerinti kivetés körülbelül 6 millió Ft-tal kevesebb az eredetileg javasoltnál.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag egyetértett jegyzı asszonnyal abban, hogy a
kommunális adó megállapítása igazságtalan, az építményadó esetében pedig
differenciálni is lehetıség van, az elıterjesztés és a javaslat szerinti adómértékek
nagyjából ugyanazt a bevételt jelentenék az Önkormányzat számára. Megkérdezte, hogy
az adót mi alapján állapítanák meg.
Nagy Zsuzsanna Klára adóügyi ügyintézı tájékoztatott, hogy az épületek hasznos
alapterülete alapján állapítják meg.
Dr. Kovács Beáta jegyzı Dr. Szigeti Gábor kérdésére válaszolt a környezı települések
adópolitikáját illetıen. Jelenleg több településen is adókivetésen gondolkodnak, például
Csongrádon az üdülıkre terveznek adót kivetni, Szatymaz is tervezi, a helyi iparőzési
adó 2%-ra emelését, vállalkozási célú építményadó pedig már van. December 2-ig
azonban mindenkinek lépnie kell, aki adót akar kivetni, hiszen a Stabilitási törvény
kimondja, hogy adókivetés esetén a kihirdetés és hatálybalépés között 30 napnak kell
eltelnie. Évközi módosítás naptári éven belül csak akkor lehetséges, ha az csökkenti a
terheket.
Ambrus László bizottsági tag nem ért egyet az új adó kivetésével és adómértékek
növelésével sem. Véleménye szerint gondolkodni kell Önkormányzaton belül is a
racionálisabb gazdálkodására, gondolva a Petıfi utcai épülettel kapcsolatos költségekre
és bevételekre, hiszen az Önkormányzat hitelbıl valósította meg a beruházást, errıl
kimutatást kellene készíteni, a hitelrıl, az épülettel kapcsolatos kiadásokról és
bevételekrıl. Továbbá megkérdezte, hogy a vállalkozási célú építményadó milyen
épületekre vonatkozna.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy az építési engedélyhez kötött épületek
hasznos alapterületére vonatkozna az adókivetés.
Molnár Szabolcsné megjegyezte, hogy az ıstermelıkre ezek szerint nem vonatkozna a
vállalkozási célú építményadó.
Dr. Kovács Beáta jegyzı megerısítette, hogy az ıstermelıkre nem vonatkozik, mivel
nem vállalkozók.
Kakas Béla, polgármester Ambrus László bizottsági tag felvetésére elmondta, hogy a
Petıfi utcai ház költségalapú bérlakás, a lakók a teljes rezsiköltséget kifizetik, a
beruházást 10 évig kell fenntartani.
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Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy Ambrus László javaslata az
értékesítést jelentené.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kifejtette, hogy ingatlan értékesítésére csak áron alul lenne
lehetıség, az épület plusz költséget nem jelent az Önkormányzatnak.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag hozzátette, hogy ingatlanértékesítés egyszeri bevételt
jelentene az Önkormányzat számára.
Kakas Béla polgármester is elmondta, hogy az ingatlanértékesítés csak tüneti kezelést
jelentene, lényegi kérdés az Önkormányzat bevételi oldalának helyretétele, fájdalmas
kérdésekrıl kell dönteni. A lakosság terhei magasak, az Önkormányzatoktól történı
elvonásoknak sajnos kényszerítı hatása van a helyi adókat illetıen is. A számtalan
kérdéses elem hatását még vizsgálni kell, de az eddig elért vagyongyarapodást nem
követheti kiárúsítás.
Molnár Szabolcsné, képviselı véleménye szerint a vállalkozókat nem lehet további
adókkal sújtani. Sokan kényszerbıl váltak vállalkozókká, kénytelenek voltak az
önfoglalkoztatásra. A terheik további növelésével azt érhetjük el, hogy képtelenek
fizetni az adót, visszaadják vállalkozói igazolványukat és a továbbiakban
tevékenységüket szabálytalanul végzik. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy sok
vállalkozó hitelbıl finanszírozta az épületét.
Ambrus László összefoglalta, hogy ezek szerint az elıterjesztéssel ellentétben már egy
másik javaslat tárgyalása folyik, mely szerint kivezetésre kerül a kommunális adó és
bevezetésre kerül az éptmény- és a telekadó. Hozzátette, hogy a kommunális adó kis
mértékő emelését a lakosság jobban elfogadná, hiszen meglévı adóról lenne szó.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag kiemelte, hogy az Önkormányzat mőködésének
biztosítása az elsıdleges cél az adópolitika kialakításánál.
Kalapács Zoltán bizottsági tag hozzátette, hogy vizsgálni kell, hogy mely vállalkozás
távozna Sándorfalváról és ki lenne az, aki ténylegesen befizeti majd az adót.
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy korábban adó bevezetésére év
közben is volt lehetıség. Sok olyan dolog van, amirıl jelenleg semmit sem tudni, a
koncepciónál is említésre került. Javaslata, hogy az építményadó mértéke 130 Ft/m2, a
válallkozási célú építményadó 150 m2 alatt 650 Ft/m2, afelett pedig 400 Ft/m2, a
telekadó 15 Ft/m2, külterületi ingatlanra 250 Ft/m2, ez átlagosan 13%-kal kevesebb az
eredetileg javasolt mértéknél.
Kalapács Zoltán bizottsági tag megjegyezte, hogy az Önkormányzat jobban jár, ha a
Dr. Kovács Beáta jegyzı által bemutatott javaslatot fogadja el, hiszen adó bevezetése
esetén a visszhang az adó mértékétıl függetlenül rossz.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag hozzátette, hogy a kommunális adót ráadásul a
lakosság nem is érti, hogy miért fizeti.
Ambrus László bizottsági tag tájékoztatott, hogy annak idején a kommunális adó
bevezetésénél úgy fogadták el, hogy az a csapadékvíz elvezetı árkokra lesz fordítva, azt
követıen az akkori jegyzı tájékoztatott, hogy nem volt jogszerő a döntés és kikerült a
határozatból a cél meghatározása.
Kónya József, a bizottság elnöke megjegyezte, hogy azon lakosok, akik kis épületben
laknak várhatóan egyetértenek az építményadó bevezetésével, míg a nagy ingatlannal
rendelkezık nem.
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Molnár Szabolcsné képviselı asszony véleménye, hogy a kommunális adó mértékének
emelése és az új adó bevezetése sem jó megoldás, a vállalkozási célú építményadó
hatására pedig a kisvállalkozások vagy visszaadják vállalkozói igazolványukat, vagy
nem fizetik be az adót.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a kommunális adó kis mértékő emelése nem
oldana meg semmit, a visszhangja pedig ugyanolyan rossz lenne. Jelenleg az
Önkormányzat fenntartásáért folyik a küzdelem, legérzékenyebb kérdés, hogy a
lakosságot terhelı adót kell kivetni.
Ambrus László bizottsági tag felvetette annak lehetıségét, hogy 1 év várakozási idı
után kellene adót emelni, miután látható az államháztartási változások tényleges hatása.
Ezután megkérdezte, hogy a nem mőködı vállalkozásokra milyen szabályok
vonatkoznak majd építményadó tekintetében.
Sebestyén András alpolgármester tájékoztatott, hogy mivel társas vállalkozás nem tud
szünetelni ezért fizetési kötelezettsége keletkezik, egyéni vállalkozók viszont tudnak
szüneteltetni, ekkor nem keletkezik adófizetési kötelezettség.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy egyéni kérelem esetén, adóhatósági
jogkörben könnyíteni lehet a terheken.
Kalapács Zoltán bizottsági tag emlékeztetett, hogy a koncepciónál felmerült az
adósságátvállalással kapcsolatosan, hogy az Önkormányzatot vizsgálják a tekintetben,
hogy mit tett meg az adósság csökkentésének érdekében. Nem lehet tudni, hogy az
adókivetést hogyan veszik majd figyelembe.
Kakas Béla polgármester egyetértett az elızı véleménnyel, de azt sem tartja kizártnak,
hogy a vizsgálat során a maximálisan kivethetı mértékeket veszik figyelembe, és azt
tekintik az Önkormányzat esetében elvárható bevételnek. Elmondta, hogy
visszamenılegesen nem volt következetes az Önkormányzat adópolitikája, mert nem is
volt szükség rá. Egyetért, hogy a meglévı adó emelése nem olyan fájdalmas, viszont
arányos közteherviselést kell kialakítani és figyelemmel kell lenni arra, hogy a 2013. évi
költségvetésben nem lehet hiány.
Kónya József a bizottság elnöke tájékoztatott, hogy a 2013. évi költségvetés februárra
kell, hogy elkészüljön. Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, kérdés, vélemény,
észrevétel. Mivel nem volt egyik sem, így a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
saját módosító javaslatát, melyet a bizottság 2 igen szavazattal és 2 ellenvéleménnyel
nem fogadott el. Ezután szavazásra bocsájtotta Dr. Kovács Beáta jegyzı asszony által
ismertetett javaslatot.
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A bizottság 3 igen szavazat és 1 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozta:
159/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének önkormányzati
rendelet-tervezetei a magánszemélyek kommunális adójáról és az építményadóról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta a módosító javaslatot, és javasolja
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı- testületének, a magánszemélyek
kommunális adójáról és az építményadóról önkormányzati rendelet-tervezetek
megtárgyalását és elfogadását a következı módosításokkal:
Javasolja, a magánszemélyek kommunális adójáról szóló önkormányzat rendelet
hatályon kívül helyezését.
A bevezetendı építményadó tekintetében az adó mértékét 150 Ft/m2-ben javasolja
megállapítani a lakáscélú ingatlanokra vonatkozóan.
Nem lakás és nem vállalkozás céljára szolgáló ingatlanokra vonatkozóan az adó
mértékét 300 Ft/m2-ben javasolja megállapítani.
Sávosan
megállapítandó
vállalkozási
célú
építményadó
mértékre
150m2alapterületig 750 Ft/m2, az e feletti részre pedig 500 Ft/m2 a bizottsági
javaslat.
Az üres telkekre vonatkozó telekadó mértékét 15 Ft/m2-ben javasolja
megállapítani.
Nagy Zsuzsanna Klára adóügyi ügyintézı távozik az ülésrıl.

10. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat Egyesített Egészségügyi és
Intézménye részére közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában

Szociális

Kónya József,a bizottság elnöke megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzıt, hogy kíván-e
kiegészítéssel élni az elıterjesztés tekintetében.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy az EESZI Sfood Kft-vel kötött szerzıdése
lejár, ezért szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása.
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Mivel kérdés, vélemény nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
160/2012 (X.24.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézménye részére közbeszerzési eljárás kiírása étkeztetés tárgyában
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Sándorfalva Városi Önkormányzat Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézménye részére, közbeszerzési eljárás kiírása
étkeztetés tárgyában, határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Ambrus László bizottsági tag távozik az ülésrıl.
11. napirendi pontban
Az egészségügyi alapellátásról szóló feladatellátási szerzıdés felülvizsgálata
Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kiegészítés van-e az
elıterjesztéssel kapcsolatosan.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy az elıterjesztés hosszan tartó folyamat
eredménye, egyeztetéseket folytattak, hogy a költségek viselése igazságosabb legyen, de
mivel eredmény nem született, a szerzıdések felülvizsgálati kötelezettségének eleget tett
az Önkormányzat, változás nem történik bennük.
Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, ezért a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
161/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: Az egészségügyi alapellátásról szóló feladatellátási szerzıdés felülvizsgálata
Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában az egészségügyi alapellátásról szóló feladatellátási szerzıdés
felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását
Sándorfalva Városi Önkormányzat és az egészségügyi szolgáltatók között.
12. napirendi pontban
A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
felülvizsgálata és módosítása
Kónya József, bizottsági elnök röviden ismertette az elıterjesztés lényegét, majd
megkérdezte, hogy a jelenlévıknek kérdése, véleménye ill. észrevétele van-e.
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Mivel további kérdés, vélemény, észrevétel nem volt, ezért a bizottság elnöke
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
162/2012 (XI.27.) PTB
Tárgy: A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító
Okiratának felülvizsgálata és módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány Alapító Okiratának felülvizsgálatára és módosítására vonatkozó
határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy van-e kérdés, észrevétel. Mivel
nem merült fel, megköszönte a megjelenést és bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József sk
a Bizottsági elnöke

Bábi Tímea sk
a Bizottság titkára

18

