Jegyzıkönyv
Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2012. december 12-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
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, képviselı
Molnár Szabolcsné, képviselı
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Csányi Sándor, mőszaki irodavezetı
Bábi Tímea, 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 Gajdosné Pataki Zsuzsanna és Molnár Szabolcsné képviselıket, Dr. Kovács Beáta
jegyzıt 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 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
164/2012 (XII.12.) PTB
Tárgy: Napirend
1. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
2. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
3. Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 30/2010. (III.
25.) Ör. rendelet módosításáról
4. Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
5. Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú, nemzeti
eljárásrendben lefolytatásra kerülı, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményérıl
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
7. Az önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületi, ill. közintézményi
elnevezések felülvizsgálata
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1. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézıt,
hogy kiegészítése van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban. Mivel kiegészítés nem
hangzott el, ezért megjegyezte, hogy a Fejlesztés pontban Nádastó Szabadidıpark
fejlesztése c. pályázat önereje a Kt. határozathoz képest 270 eFt-tal magasabb, mert
emelkedett a pályázható összeg, ezzel kapcsolatban pedig növelni kellett az önrészt is.
Megkérdezte, hogy az Intézmények közötti átvezetések között, Önkormányzatnál
szereplı kiadás, a STAMI Intézményfinanszírozása az intézmények szétválasztása miatt
szerepel.
Bábi Tímea, gazdálkodási ügyintézı tájékoztatott, hogy az Önkormányzatnál
kiadásként, az intézménynél pedig bevételként szerepel ez az összeg.
Kónya, József, a bizottság elnöke annyit tett még hozzá, hogy alakilag a rendeletben
elsıként a bevételeket indokolt szerepeltetni.
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 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
165/2012 (XII.12.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl
szóló 9/2012. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása

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
Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetésérıl szóló 9/2012. (II. 10.)
önkormányzati rendeletének módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.
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2. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy az elıterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése ill. módosítása van-e az elıterjesztınek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, nem szokványos gyakorlat Sándorfalva Város
Önkormányzatánál átmeneti gazdálkodásról rendelkezni, de a mostani bizonytalan
körülmények között és az ismeretlen finanszírozási összegek miatt szükséges volt ezt a
lépést megtenni.
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy az átmeneti gazdálkodásra vonatkozó
rendelet arra az idıszakra vonatkozik, amikor még nem született meg az Önkormányzat
költségvetése, alapos és részletes rendelet-tervezet készült, mely részletesen leírja, hogy
mire használhatók fel a bevételek. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Kft-nél az
idıarányos támogatási részt a módosításokkal együtt kell figyelembe venni, a
koncepcióban szereplı 33 millió Ft idıarányos részét.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e az elıterjesztést. Mivel kérdés nem
merült fel, szavazásra bocsátotta az elıterjesztést..
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
166/2012 (XII.12.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
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
Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodása átmeneti
szabályozására vonatkozó rendelet-tervezetet.

3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 30/2010. (III. 25.)
Ör. rendelet módosításáról
Kónya József, a bizottság elnöke elmondta, hogy az elıterjesztésbıl egyértelmően
kiderül, hogy a szilárd hulladékszállításra vonatkozó díjmegállapítás kerül hatályon
kívül helyezésre.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy a novemberi testületi ülés napján az
országgyőlés elfogadta az új Hulladékgazdálkodásról szóló törvényt, mely hatósági
árassá teszi a szilárd hulladékszállítás díjának megállapítását, így az Önkormányzat
jogköre megszőnik e tekintetben. Az új törvény kimondja, hogy a szilárd hulladék
szállításának díja maximum 4,2 %-kal emelhetı.
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A bizottság elnöke, megkérdezte a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e az elıterjesztést.
Mivel kérdés nem merült fel, szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
167/2012 (XII.12.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 30/2010. (III.
25.) Ör. rendelet módosításáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a elıterjesztést, a Képviselıtestület felé javasolja a szilárd és folyékony hulladékszállításról szóló 30/2010. (III.
25.) Ör. rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalását és
elfogadását változatlan formában.

4. napirendi pontban
Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt, hogy
kiegészítése van-e az elıterjesztéssel kapcsolatosna.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy a Képviselı-testület szeptemberben úgy
döntött, hogy az Iskola mőködtetését át kívánja adni a Klebersberg Intézményfenntartó
Központnak (továbbiakban KIK). Az Önkormányzat kíváncsi volt arra, hogy a KIK
milyen hozzájárulási kötelezettséget állapít meg. A végsı döntés megérkezett az
oktatásért felelıs minisztériumtól, hogy a mőködtetési kötelezettséget átvállalná
hozzájárulás fizetési kötelezettség mellett, ami Sándorfalva esetében 2013.01.01-tıl2015.08.31-ig havi 5093 eFt fizetési kötelezettséget jelent, ami éves szinten 61.116 eFtot jelent. A minisztérium vizsgálata egy mechanikus szempontrendszer szerint történt.
Nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat részérıl azonnal kérték az SZKTT
Munkaszervezetének elnökét, hogy az Iskola önkormányzati mőködtetése esetén, a
társulás felé milyen fizetési kötelezettséget jelentene a mőködtetés. Az SZKTT részérıl
megtakarítási lehetıség jelentkezik, melyek között szerepel az is, hogy az SZKTT
kisebb szervezettel lesz képes ellátni a feladatokat, ezáltal csökken a közös költség, a
takarítási költségek jelentıs mértékben csökkenthetık, a tankönyvekkel kapcsolatos
kiadások és a rehabilitációs hozzájárulás pedig a továbbiakban már az
intézményfenntartó költsége lesz. Összességében az SZKTT éves szinten 47.550 eFt
hozzájárulást állapított meg az Iskola mőködtetésére vonatkozóan. A gyermekétkeztetés
nélkül került kiszámításra az összeg, hiszen az mindenképp önkormányzati feladat
marad az önkormányzati törvény értelmében. A KIK által és az SZKTT által
megállapított mőködési hozzájárulás között markáns különbség mutatkozik az SZKTT
javára, így a határozati javaslatban is az SZKTT általi mőködtetés szerepel.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott arról is, hogy a szegedi tankerület vezetıje,
Plesovszkiné Ujfaluczki Judittal is sor került tárgyalásra, aki elkötelezett abban, hogy az
Önkormányzat, a KIK és az SZKTT együttmőködése továbbra is fennmaradjon, annak
érdekében, hogy a tanulók és az oktatók lehetıleg ne érezzenek semmit a változásokból.
Kakas Béla polgármester dec. 14.-én kedden 14h-kor írja alá a megállapodást a
Pallavicini Sándor Általános Iskola és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Intézmény
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vonatkozásában. Az iskola esetében az Önkormányzat adja át ingyenes használatra a
vagyonelemeket, az SZKTT pedig a szakmai feladatokat ellátók átadásáról
gondoskodik, a STAMI esetében pedig az Önkormányzat az átadó. A megállapodásban
a vagyonelemek ingyenes használatba adása történik meg, melyrıl részletes és pontos
kimutatásokat kell készíteni. A Képviselı-testület dönthet úgy, hogy a mőködtetést
átadja vagy megtartja és feljogosítja a polgármestert a megállapodás megkötésére. A
szerzıdés mintát illetıen módosítási lehetıség nincs, mert a nemzeti köznevelésrıl szóló
törvény mellékletét képezi.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, vélemény észrevétel van-e
az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Molnár Szabolcsné képviselı asszony megkérdezte, hogy az önkormányzati
feladatellátásban maradó funkcionális feladatok közé mely feladatok tartoznak, ha jól
tudja, akkor ık nem közalkalmazottak lesznek, hanem a munka törvénykönyve alá
fognak tartozni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ilyen feladat például a karbantartó, és ık már
nem lesznek közalkalmazottak.
Kónya József, a bizottság elnöke felhívta a figyelmet, hogy az állami mőködtetés és az
SZKTT-nek történı hozzájárulás között nagyjából 16 millió Ft eltérés van, ami az
óvodai feladatellátással kapcsolatos hozzájárulásnak felel meg.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy az SZKTT azzal számolt-e, hogy a
többi település is benn tartja majd intézményeit a társulási formában, és a költség
megtakarítás hogyan lehetséges.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy Szeged lép ki a társulási feladatellátásból
ezért lehetséges a közös költségen történı megtakarítás, így a környezı településeknek
megéri továbbra is az SZKTT berkeiben maradni.
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:
168/2012 (XII.12.) PTB
Tárgy: Döntés a köznevelési kérelem tárgyában
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja a
Képviselı-testület felé a köznevelési kérelem tárgyában c. elıterjesztés
megtárgyalását és elfogadását.
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5. napirendi pontban
Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú, nemzeti
eljárásrendben lefolytatásra kerülı, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás eredményérıl
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette, hogy két ajánlat érkezett a közbeszerzésre,
a két ajánlat közül egyértelmően kedvezıbb Pataki és Arany egyéni vállalkozók ajánlata
és megkérdezte, hogy kérdés, ill. vélemény van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban.
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:
169/2012 (XII.132.) PTB
Tárgy: Döntés meghozatala a „Települési folyékony hulladék elszállítása” tárgyú,
nemzeti eljárásrendben lefolytatásra kerülı, hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárás eredményérıl
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 a „Települési
folyékony hulladék elszállítása” tárgyú, nemzeti eljárásrendben lefolytatásra
kerülı, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
eredményére vonatkozó határozati javaslatot.

6. napirendi pontban
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
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte az elıterjesztés készítıjét Csányi Sándor
mőszaki irodavezetıt, hogy kiegészítése van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Csányi Sándor elmondta, hogy az elıterjesztés módosítása egy elızetes ajánlatkérés
kapcsán történt meg, ugyanis a projekt célja a főtéskorszerősítés, amely a 2.8 millió Ftos éves gázköltség csökkentését jelentené, elızetesen a fejlesztés nettó 25-30 millió Ftba kerülne, így körülbelül 5 millió Ft-os önerıre lesz szükség. A pályázat beadásához
elızetes közbeszerzésre is szükség lesz, mely keretében energetikai hatástanulmány
készül, mely a korszerősítés leghatékonyabb módjára mutat majd rá a mőszaki
számítások alapján. A pályázati kiírás rövid ideig van nyitva, ezért szükséges ezen
döntéseket elıre meghozni, hogy a pályázat beadása zökkenımentes legyen. A pályázat
mőszaki tartalmát illetıen a homlokzat hıszigetelése, a födém hıszigetelése,
nyílászárók cseréje, a kazánok cseréje szerepel a projektben.
Mivel további kérdés, vélemény nem volt, ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot a fent említett módosításokkal.
6

A bizottság 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
170/2012 (XII.12.) PTB
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
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé 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 biztosítására vonatkozó határozati javaslatot.

7. napirendi pontban
Az önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületi, ill. közintézményi elnevezések
felülvizsgálata
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés ill. vélemény van-e az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatott, hogy a törvény nem adja meg a keretét annak,
amely alapján eldönthetı, hogy mely elnevezések megváltoztatása szükséges, erre kérik
fel a Magyar Tudományos Akadémiát, ezáltal teljesítve a felülvizsgálat törvényi
kötelezettségét isA 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 5 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
171/2012 (XII.12.) PTB
Tárgy: Az önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületi, ill. közintézményi
elnevezések felülvizsgálata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja
változatlan formában a Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
az önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületi, ill. közintézményi elnevezések
felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslat megtárgyalását és elfogadását.

7

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
a Bizottsági elnöke

Bábi Tímea
a Bizottság titkára
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