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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. március
28-án megtartott, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kamara terem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László Darázs Sándor, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, dr. Szigeti
Gábor
Igazoltan távol maradt: Kónya József
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı

Kakas Béla Sándorfalva Város Önkormányzat Polgármestere köszöntötte a
megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira. A napirendre tett
javaslatát szavazásra bocsátotta.
A napirendi pontokra tett javaslatot 8 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

22/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. március 28-i
ülésének napirendje
Határozat

Az ülés napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester

2./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete és
Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Sándorfalva Városi Önkormányzat feladat-ellátási szerzıdéseinek felülvizsgálata
és a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2003. (IV. 17.) önkormányzati
rendelet módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2013. (…. ….)
önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvetı szabályairól
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirıl
Elıadó: dr. Kovács Beáta jegyzı
5./

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet-tervezete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: dr. Kovács Beáta jegyzı

6./ Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
8./

Pályázati úton támogatott helyi
támogatásának elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

civil

szervezetek

2012.

évi

program

9./ Az önkormányzati Sportalapból pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek
2012. évi támogatásának elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Sándorfalva Városi Önkormányzat költségvetésbıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2012. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
2013. évi programjainak támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása az Mhötv. rendelkezéseinek
való megfelelés érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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14./ Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetıi (magasabb vezetıi) megbízás álláshelyének betöltésére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./ Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
16./ Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat, RMT
jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékérıl a közszolgáltatási díjra
gyakorolt várható hatásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
17./ 2013. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
18./ Az SFÜ Kft. ügyvezetı megbízásának és az AQUAPLUS Kft.-vel kötött szakmai
– mőszaki menedzsment szerzıdésének felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester

ZÁRT ülés
19./ Sándorfalva, Petıfi u. 91/3. sz. önkormányzati bérlakás-pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

1. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)

Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 2013. március 12-én ülésezett Sándorfalva
Város Helyi Választási Bizottsága. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény
értelmében döntött Dudás Zoltán sándorfalvi lakos helyi népi kezdeményezésérıl. A
HVB meghozta 1/2013 (III.12.) HB határozatát mely szerint, Dudás Zoltán sándorfalvi
lakos beadványozó által kezdeményezett népi kezdeményezés tárgyában a HVB az
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eljárást megszünteti. Indokolásában kitért arra, hogy a beadványozó a rendelkezésre
álló 30 napos határidın belül leadta a Polgármesteri Hivatalban az aláírásgyőjtı
íveket. A HVB megvizsgálta az aláírásgyőjtı íveket és megállapította, hogy a 10%-os
határ teljesült, továbbá azt, hogy 2013. február 14-i Képviselı testület ülésén
napirendre tőzte és tárgyalta az építmény- és telekadóról szóló rendelet
felülvizsgálatát. A testület részletesen felülvizsgálta és módosította a rendeletet,
ezzel megvalósította a népi kezdeményezésben megfogalmazott követelést. Erre
tekintettel a bizottság a rendelkezı rész szerinti határozatot hozta.
Kakas Béla polgármester ismertette az esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete)
Darázs Sándor kérdése, hogy lesz-e ebben az évben Sándorfalvát érintı Leader
fejlesztés? Az adósságrendezés kapcsán tudva levı, hogy 60%-ról nem sikerült
elmozdulni, pedig a február 14-i ülésen gyızelmi jelentést hallhattak, ami alapján
vélelmezhetı volt, hogy a február 6-i tárgyalást követıen sikerül elmozdulni a 60%ról. Ezt fájónak érzi, hiszen több település 5-15% tudott javítani. Errıl lehet-e valamit
tudni, hogy miért nem sikerült javítani? Március 11-én sem Sándorfalva zászló, sem
a lobogó nem volt kint a fıtéren, sem a Hivatal épületén. Székely, illetve magyar
lobogót látott, de sándorfalvit nem. Március 12-én az adócsoporthoz ment és
rákérdezett, hogy kaphat-e csekket befizetni az elsı félévi építményadó részletet, azt
a választ kapta, hogy 70-80%-a érkezett be a bevallásoknak és kb. 2 hónapba telik a
feldolgozás. Kérdése, hogy a maradék 20-25%-ot hogyan sikerül beszedni és ezek
elmaradása milyen jogkövetkezménnyel jár, illetve bizonyos bevételkiesést is jelent.
Többen kérdezték, hogy az önkormányzati lakások bérlıinek kell-e fizetni, azt
válaszolta, hogy majd itt, a testületi ülésen megkérdezi. Március 15-én havazás volt.
Sem 16-án, sem 17-én nem volt eldúrva a hó az adóiroda elıtti közterületen,
valamint a SZIKK-nél, ami önkormányzati tulajdonú, valamint a Kastély Ady E. utca
felöli részén. Többen kifogásolták, mondta, hogy továbbítja az illetékeseknek. Mai
nap folyamán is mondták, hogy a Kıvágó dőlıkben sem volt eldúrva a hó. 26-ára
sokat javult a helyzet, a Széchenyi utcában már el volt dúrva a hó. Többen jelezték,
hogy ha esı van, akkor a Könyvtár sarkán nem lehet eljárni, megáll a víz, illetve az
Ady E. utca felöli áteresz felett is víz van.
Kakas Béla polgármester a Leader pályázatok kapcsán elmondta, hogy ami most
folyamatban van az a strandfejlesztés kapcsán napi pályázatként értelmezendı. Amit
mondott az az, hogy a Leader tervezı csoport megalakulása van folyamatban, ami
tervezni fogja a következı idıszak pályázati lehetıségeit. Zászlók kapcsán elmondta,
hogy egy döntést kellett hozni, a fekete zászló kihelyezésével az egyik zászlót le
kellett venni. Tudomása szerint a Szabadság téren mindhárom zászló kint volt, kint
van. Az adósságkonszolidáció kapcsán a 60% egy nagyon szép nagyságrend.
Ilyenkor vizsgálják azokat az adóerı képességeket, amelyek alapján ez a százalék
közelíthet esetlegesen a 70% felé. Sándorfalvának úgy ítélték meg, hogy 60%-ot
kap. Ez reális volt és helytálló. Ha valaki kiszámolja a konszolidáció százalékát,
akkor érdekes számot fog találni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı az adósságkonszolidáció kapcsán elmondta, hogy nem
mindegy, hogy mihez képest emelt, hogyha emelt az arra jogosult. Darázs Sándor
képviselı úr által említett települések egyikében sem volt alapból 60%-os mérték. Az
adóval kapcsolatban, ha bement az adóhivatalba csekkért, akkor valószínő abban a

9

stádiumban volt, hogy a határozatot is megkapta, tehát a kivetést, így nem tudja
értelmezni az aggályát. Ha megkapta a határozatot, akkor tudnia kell azt is, hogy
folyamatban vannak a kivetések postázásai is. Január 31. volt a bevallási határidı.
Vannak bizonyos emberi tényezık. 8 órában adott mennyiségő ügyintézı, adott
mennyiségő ügyet tud feldolgozni. Szeretné megköszönni Sándorfalva Város
lakosságának azt, hogy a bevallási kötelezettséget több mint 85%-osan teljesítették.
Úgy gondolja, hogy meg kell köszönnie azt a lakossági fegyelmet, amivel az
adóbevallási kötelezettségüknek eleget tettek. Ennek megfelelıen február elején
tudták megkezdeni az adóbevallások feldolgozását. A feldolgozás eredménye az,
hogy folyamatában el tudták kezdeni a határozatok meghozatalát és a lakossághoz
történı kézbesítését, amit annak érdekében, hogy minél hamarabb meg tudjanak
tenni, helyi kézbesítık bevonásával tudják megvalósítani. Ehhez azonban meg kellett
várni azt, hogy lehessenek helyi kézbesítıik, ezt a közfoglalkoztatási program
keretében tudták megvalósítani. Március 15-e körül a kivetések kézbesítésre
kerültek, és pontosan azért mert folyamatában tudták kivetni, illetve kézbesíteni, a
határozatok is úgy szólnak, hogy az elsı félévi adófizetési kötelezettség nem
meghatározott idıponthoz kötött, hanem a határozat kézhezvételétıl számítottan
indul.
Kakas Béla polgármester a hó eltakarítás kapcsán elmondta, hogy abban a
pillanatban mikor ekkora hó van, létrejön egy ügyeleti rendszer. Az ügyvezetı úr
óránként sms-ben vagy személyes hívással jelzi hol tart a hóeltakarítás. Beindulnak
a nagygépek, kisgépek. A kerékpárút takarításával indul, és ahogy indokolt
elindulnak a nagygépek is, megtörténik a terv szerinti végrehajtás. Ebben a hektikus
idıjárási környezetben elıfordulhat, hogy valaki elıtt magasabb hó marad. A
rendszer mőködıképes és teljes biztonsággal tudja az elvárások szerinti
katasztrófavédelmi helyzet megelızését biztosítani.
Sebestyén
András
alpolgármester
rossznak
találja
azt,
hogy
az
adósságkonszolidáció kapcsán a 60%-on vitatkoznak. Sándorfalva ennyire jogosult.
Jó aránynak tartja a 60%-os konszolidációt. Sándorfalva nagysága, mérete erre
jogosult.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy nem kapott választ a könyvtár sarkával
kapcsolatban, lesz-e helyreállítás? A piactér melletti telken sok csemete van
ledepózva, több éve, azzal van-e valami szándék?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy amennyiben ügyvezetı úrtól megkérdezve
nem kapott választ, akkor meg fogja felé tenni ezt a kérdést. Rögzítették a könyvtár
sarkával kapcsolatos kérdést, ki kell vizsgálni, így nem tud rá most választ adni.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
23/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
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Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, vélemény:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a jegyzıkönyvbıl is látszik,
hogy volt kérdés. Aljegyzını részt vett az ülésen és a felmerült kérdésekre választ
adott. A bizottság elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet, és a határozati
javaslatot.
Dr. Szigeti Gábor PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és egyhangú döntéssel elfogadta a bizottság, és azt változatlan
formában javasolta a képviselı-testületnek elfogadni.
Darázs Sándor képviselı módosító javaslata, hogy az SZMSZ 13.§ (3)
bekezdésében úgy szól a rendelkezés, hogy a közmeghallgatás idıpontját és helyét
30 nappal az ülés elıtt legalább a Közös Önkormányzati Hivatal hirdetı tábláján, és
internetes honlapján kell közzé kell tenni. Mivel ez több mint 30 nappal elıtte
ismeretes, javasolja, hogy kerüljön bele c) pontba, hogy a Sándorfalvi Kisbíróba.
Vélhetıen így többen fognak részt venni a közmeghallgatáson.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az SZMSZ-re vonatkozóan nem fogadja el
a módosító javaslatot. Amit az SZMSZ-ben rögzíteni kell, az a hirdetı tábla, és
Sándorfalva város önkormányzat hivatalos honlapja, egyebekben pedig különösen
SZMSZ szintjén indokolatlannak tartaná, mert egyrészt a képviselı-testület minden
évben amikor a munkatervét meghatározza, a munkatervben szerepelteti a
közmeghallgatás témáját, helyét és idıpontját. Másodsorban pedig, éppen talán az
Ön javaslatára az aktuális Kisbíróban mindig megjelentetjük a következı ülés
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témáját, helyét és idejét. A közmeghallgatás testületi ülés, igaz, hogy speciális
testületi ülés, de a Kisbíróban erre felhívják a figyelmet.
Kakas Béla polgármester ez azt jelenti, hogy nem kell SZMSZ szinten szabályozni.
Darázs Sándor képviselı elfogadta a választ.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
6/2013.(III.28.) önkormányzati rendelete
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete és Szervei
Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatára vonatkozó határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
24/2013. (III.28.) Kt.

Tárgy:

Sándorfalvi Közös
Szabályzata

Önkormányzati

Hivatal

Szervezeti

és

Mőködési

Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı – testülete a Sándorfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Mőködési Szabályzatát elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Irattár.
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3. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat feladat-ellátási szerzıdéseinek felülvizsgálata és
a lakások és helyiségek bérletérıl szóló 9/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és egyhangúlag, változatlan formában való elfogadását javasolta a
rendeletnek és a határozati javaslatnak is.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy vissza kell rendezni és helyre kell tenni a
dolgokat, amelyeket az alaprendeletben hiányosságként tapasztaltak. A bérlı
kiválasztására eddig is a Képviselı-testület volt jogosult, de az egyéb bérbeadói
jogok gyakorlása már kikerült a Képviselı-testület hatásköre alól. Ezért a feladat
visszavételével ezt meg kell jeleníteni a rendeletben. Pontosítani kell a pályázati
kiírás módját és idıtartamát, most már közös önkormányzati hivatalra és a hirdetı
táblán kell megjelentetni és közzétenni. A szolgáltatási díjak, a közös költségek
meghatározása eddig az üzemeltetı hatáskörébe tartozott, de mivel visszavették a
feladatot így ezt is szerepeltetni kell a rendeletükben. Ahol a Polgármesteri Hivatal
szerepelt, ott mindenhol a Közös Önkormányzati Hivatalt kell szerepeltetni. A
lakásrendelet, alaprendelet felülvizsgálata történt meg.
Darázs Sándor képviselı módosító javaslata, hogy a rendelet mellékletében a
Csongrádi u. 53. sz. alatti ingatlant vegyék ki, mert az már nem lakás, az megszőnt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy magát az ingatlant vissza kell venni az
Ingatlan-nyilvántartás szempontjából.
Darázs Sándor képviselı elmondta,
ingatlanhasznosítási szerzıdést érinti.

hogy

most

ez

nem

lakás.

Ez

az

Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy most nem lakás.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslatot.
A képviselı testület a módosító indítványt, mely szerint a Csongrádi u. 3. sz. alatti
ingatlan kikerül a módosító rendelet mellékletébıl, 8 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az elfogadott
módosító javaslattal együtt.
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testület
7/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl szóló
9/2003. (IV. 17.) önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az ingatlanhasznosítási feladatellátás felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
25/2013. (III. 28.) Kt.
Határozat
Tárgy: Ingatlanhasznosítási feladat-ellátás felülvizsgálata
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
szabályozott önkormányzati feladatok kapcsán felülvizsgálta feladat-ellátási
szerzıdéseit.
2. Annak érdekében, hogy a lakás- és helyiséggazdálkodás önkormányzati feladata
terén maradéktalanul érvényesülhessen a tulajdonosi szemlélet valamint a
központosított ügyintézés növelje a lakásgazdálkodás hatékonyságát és
csökkentse annak kiadásait 2013. április hó 01. napjától az Önkormányzat
közvetlenül látja el e feladatát.
3. Az 1. pontban írt felülvizsgálat eredményeként, a 2. pontban írtakra tekintettel a
Képviselı-testület 2013. március hó 31. napjával hozzájárul a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. jogelıdjével kötött,
119/2009. (IX. 24.) Kt. számú határozattal jóváhagyott ingatlanhasznosítási
szerzıdés közös megegyezéssel történı megszüntetéséhez a határozat
mellékletét képezı megállapodás szerint.
4. A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. - a
folyamatban lévı felújítási, karbantartási munkákra tekintettel – 2013. szeptember
hó 30. napjáig elszámol az ingatlanhasznosítási szerzıdésbıl eredı bevételekkel,
kiadásokkal az Önkormányzat felé.
5. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a határozat
mellékletét képezı megállapodás aláírására.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
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Felelıs a 4. pont tekintetében: Tímár Zoltán, SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
Határidı a 4. pont tekintetében: 2013. szeptember 30.
A határozatról értesítést kap:
1) Kakas Béla polgármester
2) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3) Tímár Zoltán, SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetı
4) Bábi Tímea mb. gazdálkodási irodavezetı
5) Katosné Koszó Matild mőszaki ügyintézı
6) Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sportfeladat-ellátási szerzıdés
felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
26/2013. (III. 28.) Kt.
Határozat
Tárgy: Sportfeladat-ellátási szerzıdés felülvizsgálata
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében
szabályozott önkormányzati feladatok kapcsán felülvizsgálta feladat-ellátási
szerzıdéseit.
2. Annak érdekében, hogy a sport, ifjúsági ügyek önkormányzati feladata terén a
csökkenı önkormányzati szerepvállalás mellett változatlan színvonalon
láthassa el az önkormányzat feladatát a kibontakozó és erısödı civil
szerepvállalás lehetıségével élve az önkormányzat 2013. április hó 01.
napjától a sportfeladatát a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület útján a határozat
mellékletét képezı feladat-ellátási megállapodás szerint látja el.
3. A 2. pontban írt sportfeladatellátásra az Önkormányzat a Sándorfalvi Sport
Klub Egyesület részére rendelkezésre bocsát 5 000 000 Ft feladat-ellátási
támogatást a sport-feladatellátási megállapodásban írt elszámolási
kötelezettség mellett.
4. Az 1. pontban írt felülvizsgálat eredményeként, a 2. pontban írtakra tekintettel
a Képviselı-testület 2013. március hó 31. napjával hozzájárul a SÖV
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
jogelıdjével kötött, 3/2009. (II. 05.) Kt. számú határozattal jóváhagyott feladatellátási és üzemeltetési szerzıdés közös megegyezéssel történı
megszüntetéséhez a határozat mellékletét képezı megállapodás szerint.
5. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a 2., 4.
pontokban írt szerzıdések aláírására.
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1) Kakas Béla polgármester
2) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3) Tímár Zoltán, SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetı
4) Bábi Tímea mb. gazdálkodási irodavezetı
5) Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
6) Irattár

4. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének …/2013. (…. ….)
önkormányzati rendelet-tervezete a közösségi együttélés alapvetı szabályairól
valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirıl
Elıadó: dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB elnökhelyettes elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elmondta, hogy szükséges ennek a rendeletnek a megalkotása, mert bizonyos
magatartási formák esetén a Ket. lehetıséget ad szankcionálni, de ezt külön is
szabályozni célszerő rendeletben. Ez ugyanazt tartalmazza, mint amilyet tavaly
ısszel is elfogadtak. A bizottság egyhangúlag az elıterjesztést elfogadta és a
Képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Darázs Sándor képviselı kérdése a rendelet 11.§ (1) bekezdése azt tartalmazza,
hogy a tevékenység kifejtıjének gondoskodni kell az érintett terület rendezésérıl, az
eredeti állapot visszaállításáról. Köztudott, hogy Sándorfalván 1 hónapon belül
elindul a szennyvízvezeték kiépítése, ami 80 km felszíni roncsolással jár. Úgy
gondolja, hogy erre a beruházásra is vonatkozik ez a korlátozás, az eredeti állapot
visszaállítás, ha már a rendeletben ez benne van. Kérdése, hogy felszíni
vízfelületnek minısül-e a Romafıi csatorna belterületi szakasza? Azért tette fel ezt a
kérdést, mert ha annak minısül, akkor ott sem mezıgazdasági mővelést, sem
állattartást nem lehet végezni, hiszen a trágya tárolása az akkor nem történhet meg.
Ez a 11. § (4) bekezdésében szerepel. A 12. § b) pontjában gépkocsival, kerékpárral
nem lehet bemenni a temetıbe. A temetések kivételével a temetı bejáróknak 2/3-a
kerékpárral járható. Nincs kívül kerékpártároló, sokan olyan fizikai állapotban vannak,
hogy kerékpárra támaszkodva mennek be a temetıbe. Javasolja, hogy ez kerüljön
kivételre, azért hogy kerékpárral be lehessen menni a temetıbe, hiszen ez sem
forgalmi akadályt sem egyéb negatív dolgot nem jelent.
13. § (2) bekezdéséhez javasolja levenni, hogy a gyúlékony anyag közterületen való
tárolásának tilalmát. Pl tőzrevaló, szalma. 14. § (3) bekezdésében a búcsúsok
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esetében életszerő az, hogy hétfın-kedden elmennek az elızı helyrıl, és szerdán
ide érkeznek. Javasolja, hogy a 72 óráról 96 órára módosuljon. Nem hiszi, hogy
különösebb gondot okozna ez. A 15.§ (5) bekezdésében a tároló edények mosása,
fertıtlenítése szerepel. Nyári idıszakban hetente, téli idıszakban ritkábban. Minden
rendelet annyit ér, amennyit sikerül betartani, vagy betartatni belıle. Nem hiszi, hogy
ezt a közel 3000 edényt bárki tudja ellenırizni, hogy ezt végrehajtja-e a lakosság,
vagy éppen azok, akik a szolgáltatást igénybe veszik. Olyan szabályozásnak tart,
melyet véleménye szerint nem célszerő bele venni, de tudja ez volna a jó, ez volna a
jövı. Lehet, hogy 5-10% betartja, de 90% biztos nem.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a gyúlékony anyag fogalmán gondolkodva, megfordítja: mi
nem minısül gyúlékony anyagnak. A jogszabályban amennyire lehet egzakt módon
meg kell határozni azokat a dolgokat, amiket szabályozni akarnak. Így
általánosságban gyúlékony anyag, az bármi lehet az. Elfogadja a javaslatot, de
kérése, hogy azért jogalkotási szempontból ezt vizsgáljuk felül. Ha meg tudják találni
az ennek megfelelı terminus technikusát, jogi definícióját, akkor visszahozzák a
következı testületi ülésre. Így átfogóan, gyúlékony anyagként bele venni, nem tartja
jogalkotási szempontból elfogadhatónak és megfelelınek. A piac, vásár rendjével
kapcsolatosan, a 14. § (3) bekezdésében rögzítetteket a búcsúsokkal egyetértésben
alakították ki. Mi javasoltuk, ık kérték. Amiben konszenzus van, azt nem szabad
megváltoztatni. A Romafıi csatornára írásban fog választ kapni, mert erre most nem
tud konkrét választ adni. Hulladékszállítás: Ha nem szankcionálják, akkor biztos nem.
Nem prejudikálna, és nem mondaná, hogy úgy se fogják megcsinálni. Van az a szag,
amit a közterület felügyelı messzirıl is ki tud szúrni és tudja azonosítani. A
környezetvédelem, mint fı szempont, ez is ebbe a körbe tartozik, ezért nem tartja
ezért indokoltnak, hogy kikerüljön a rendeletbıl.
Dr. Szigeti Gábor a PTB elnökhelyettese gyúlékony anyag: fa, összevágják,
behordják, tárolás az hosszabb idıt jelent. Ha ennek a tárolásnak bele írják a teljes
tilalmát, ez elég komoly problémát okozna.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a fa tárolására vonatkozóan van
rendelkezés a közterület-használatra vonatkozó rendeletünkben. Akceptálják a
javaslatot, megvizsgálják, hogyan lehet jobban körülírhatóan megfogalmazni ezt a
részt, úgy, hogy más rendeletünkkel ne legyen ellentétes. Meg kell vizsgálni, hogy
mik azok a dolgok, amelyeket az ön javaslatának figyelembe vételével be tudnak
építeni a rendeletbe és amint ezt megvizsgálták, azonnal visszahozzák ezt a
rendeletet módosítással.
Molnár Szabolcsné képviselı a szelektív hulladéktárolókkal kapcsolatban elmondta,
hogy ez nagyon jó dolog. Nem igazán úgy használják a lakosok, ahogy kellene vagy
kellett volna. Kéri ehhez képviselı-társai, és a jegyzı asszony segítségét is, hogyan
lehetne itt szabályozni. Ami most kikerült a központi buszpályaudvarhoz, akkor
felhívták az ott lakók. İ próbálta elmagyarázni, hogy ez nagyon jó dolog, hogy ott
van, és nyilván azért került oda, mert az egy nagyobb komplexum. Üvegek vannak
ott szétdobálva, itt lenne a helye annak, hogy errıl beszéljenek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez benne van a rendeletben, ez a 15. § (7)
bekezdésében van benne, ez az ingatlan tulajdonos köteles: Ez egy ISPA pályázat,
ennek rendbe tétele a Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. feladata.
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Molnár Szabolcsné képviselı kérdése, hogy itt nem szabályozhatjuk?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy sajnos nem, de napirenden van.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az Ady Endre utcában lévıt áttették az
Árpád utcára. Az Árpád utcait áttették a Hulladékudvar elé, a lakossági észrevételek
miatt. Nem tudnak a Buszpályaudvarnál lévıhöz hozzányúlni, mivel az ISPA
pályázat, azt folyamatosan ellenırzik. Adott helyrajzi számon lehet mozdítani.
Legszívesebben elvinné onnan addig, amíg nem változik a lakossági morál a
szemétkezelésével kapcsolatban, hiszen érkeznek a buszon lévı emberek és látják.
Azon dolgoznak viszont, hogy bekamerázzák ezt a részt és ezáltal tetten érhetıvé
tegyék azt, aki nem megfelelıen helyezi el a szemetet. A lakossági szelektívgyőjtést
háznál próbálja értelmezni az új rendszer, ezért Sándorfalva valamennyi
győjtıedényt fog kapni, a lakosság részére. Ez addig közösségellenes magatartás,
amíg közterületen egy szelektív győjtıedényt arra használnak, hogy oda tesznek
mindenféle kommunális hulladékot és bármit. Sajnos ez van ott.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a rendelet 12.§-ában szereplı kerékpár
kivételére vonatkozó javaslatára nem kapott választ. A gyúlékony anyaggal
kapcsolatban 2 dolog. A Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól elvi állásfoglalást lehet
kérni, hiszen a tőzoltóságok ebben otthon vannak és korábban a törvényerejő
rendelet és annak végrehajtási rendeletei szabályozták ezt a fogalmat. Ezt azért,
hogy jogszabályi hivatkozást lehessen tenni, amikor ez bekerül a rendeletbe.
Dr Kovács Beáta jegyzı a módosító javaslattal egyetértett, javasolta a kerékpár szót
törölni.
Darázs Sándor képviselı a módosító javaslataira kapott válaszokat elfogadta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a
kerékpártárolóra vonatkozó módosító indítvánnyal együtt.

rendelet-tervezetet

a

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület
8/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
a közösségi együttélés alapvetı szabályairól valamint
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirıl
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)

5. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.) önkormányzati
rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és az
elıterjesztéssel megegyezı tartalommal elfogadásra javasolta.
Dr. Szigeti Gábor a PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotta.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
9/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló
12/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)

6. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság is megtárgyalta
az elıterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
27/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve
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Határozat
1.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét
képezı Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az elfogadott 2013. évi
közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg és intézkedjen
Sándorfalva Város Önkormányzata honlapján történı megjelentetésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesítést kap:
3.
Kakas Béla polgármester
4.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
5.
Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
6.
Közbeszerzési Hatóság Budapest
7.
Polgármesteri Hivatal - rendszergazda
6.
Irattár.

7. Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Nem kívánta tételesen
ismertetni az anyagot. A 2012-es év valóban egy rendhagyó év volt, ami a
közigazgatás reformja jegyében telt el, ami nagyban befolyásolta az önkormányzatok
és önkormányzatok szerveinek életét. Gyakorlatilag egy olyan átfogó reformról van
szó, amely különösen a Polgármesteri Hivatalok létét és jövıjét írja és írta át. Így
2012. legfontosabb feladata a Polgármesteri Hivatal részérıl az volt, hogy
teremtıdjék meg az a struktúra és szervezeti rend, amely egyrészrıl a járások
kialakítása kapcsán feladatként megfogalmazódott és még is adja meg a közös
önkormányzati hivatalnak a lehetıséget arra, hogy a jövıben is az elvárt és
megszokott szakmai színvonalon tudják a feladataikat ellátni. Nem kérdés az, hogy
sokkal kevesebb feladat került át a járási hivatalokhoz, mint amennyi létszám elkerült
tılük. Így meglehetısen nehéz a megmaradó feladatokat úgy teljesíteni, hogy azok
zökkenımentesen továbbra is biztosítsák továbbra is ezen a színvonalon a
feladatteljesítést. Ugyanakkor nyilvánvalóan fegyelmezetten tudomásul kell venni,
hogy egy adott település létszámhoz egy adott hivatali létszámot állapít meg a
törvény. Kétségtelen tény, hogy a létszám meghatározása a képviselı-testület
jogkörébe tartozik, de az elvárt létszám kap állami támogatást. İk benne vannak az
elvárt létszámban, de már megvan ennek az ára. A beszámoló a 2012-es évre
vonatkozik.

20

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor PTB elnökhelyettes elmondta, hogy nagyon komoly, táblázatokkal
tarkított anyag. Meglepte az, hogy az okmányiroda kezdeti ügyiratforgalma mennyire
felfejlıdött, hiszen tavaly már 12 ezres ügyszámot produkáltak. Ez komoly feladatot
rótt az ügyintézıkre. Reméli, hogy az átalakított rendszerben is a jövıben is sikerül
ezt a feladatot ellátni. A bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy rendkívül értékes, szinte mindenre
kiterjedı beszámolót kapott. Ez hően bemutatja azt a rendkívül sokrétő és hatalmas
munkáját a hivatalnak, amit az elmúlt évben el kellett végezni a hivatalnak. A jegyzı
asszony elmondta, hogy kevesebb feladat került át a járáshoz, mint létszám. Ebben
az évben a hivatalra még nehezebb feladat fog hárulni, kevesebb létszámmal kell
megoldani a feladatokat. Néhány észrevételt azért mond, amellett, hogy a
beszámolót elfogadja és dicséret illeti a hivatal dolgozóit. Az adóbevételnél a hátralék
39%-kal nıtt. Sajnálja, hogy a pénzügyi bizottság ezt nem vette észre. Ezt félınek
tartja, hogy tovább növekedjen. Ha ez növekszik, akkor az már nehezen lesz
kezelhetı. Szerepel az anyagban a belterületi csapadékvíz elvezetı hálózat
külterületi befogadóinak tervezése, ez a mőszaknál jelenik meg a beszámolóban. Ez
mit jelent? Az önkormányzati tulajdonú mezıgazdasági rendeltetéső ingatlanok, ezek
hasznosítva vannak-e, mert ha nem, akkor célszerő lenne felülvizsgálni, mert ekkor
is valami bevételhez juthat az önkormányzat. Kérdése, hogy a közterület-felügyelık
összességében mennyi bírságot szabtak ki?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy utóbbira írásban meg fogja kapni a
választ. A belterületi csatornatervezés kötelezı gyakorlat és ebben az évben
fejezıdik be. Ezelıtt elindult a munka. Ez egy kötelezı tervezési folyama. A
képviselı-testület tavaly elıtt hozzárendelte a megfelelı költséget és errıl a tervezési
folyamatról van szó. A mezıgazdasági ingatlanok teljes egészében hasznosítva
vannak. Ezt is újra megvizsgálták, hiszen aktuális a földhasználati regisztráció.
Gyakorlatilag egyetlen egy ingatlan van, amely haszonbérleti szerzıdés vagy más
egyéb formában nincs hasznosítva. Azonban erre is van érdeklıdés. Az
adóbevételekkel kapcsolatos aggályát azért nem biztos benne, hogy ennyire
aggályosan kell kezelni. Azt vizsgálja, hogy mennyi a befolyó adó és milyen a fizetési
fegyelem. Ezek ciklikusan változnak. Nem folyamatosan tudják az adóvégrehajtást
csinálni, mindig a kampánymunkákban, ahogy az adódik. Az kétségtelen tény, hogy
egyre több a végrehajtásra kerülı kintlévıség. Ezeket is végzik. Véleménye az, hogy
lényegesen jobban állnak ebben a tekintetben más településekhez képest.
Dr. Török Éva aljegyzı közterületi helyszíni bírsággal kapcsolatban elmondta, hogy
a tavalyi hatáskörváltozás miatt a bírság csekkje egy speciális,: szigorú formai,
tartalmi követelményekhez van kötve és az a típusú helyszíni bírságolás, amelyet ık
tudnak alkalmazni, az egyelıre nehézségekbe ütközik, hogy ez szabályszerő legyen.
Amit itt tudnak, keresik azt a formát, ami itt alkalmazható. Keresik azt a formát és
tartalmat, amit alapján ez szabályszerően elindulhat. Ebben az évben letisztulnak
ezek a hatásköri dolgok. Pl. a szabálysértési eljárások egy része átkerült a
Kormányhivatalokhoz, utána probléma volt ezekkel a tiltott közösségellenes
magatartásokkal. Bízik benne, hogy ezek letisztulnak és lehetıség lesz a teljes
szabályszerő alkalmazására ennek a szankciós lehetıségnek.
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Dr. Szigeti Gábor képviselı Darázs képviselı úr által elmondottakra tekintettel, aki
elmondta, hogy a pénzügyi bizottság a kintlévıséget nem tette szóvá. Minden
képviselı számára nyitva áll a lehetıség, hogy részt vegyen a bizottsági ülésen. Ha
szeretné, hogy a pénzügyi bizottság ülés jegyzıkönyvében ez szerepeljen, el kell
jönni és el lehet mondani. Úgy gondolja, hogy a bizottság alaposan áttekintette a
beszámolót, és a lényegen nem változtat. Azt gondolja, hogy a hivatal végzi a
munkáját a jogszabályi kereteken és lehetıségeken belül.
Darázs Sándor képviselı a csatornák külterületi szakasza az a Vízgazdálkodási
Társulathoz tartoznak. Úgy gondolja, hogy a tervezési feladat és annak
finanszírozása is a Vízgazdálkodási Társulat feladata. İ kifejezetten a külterületi
szakaszokról beszélt.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a belterületi csapadékvíz elvezetı
csatornák fennmaradási vízjogi engedélyeztetése megtörtént. Annak kapcsán írta elı
a Hatóság, hogy a befogadókat meg kell terveztetni. Éveken keresztül kértek
türelmet, mert arra számítottak, hogy a csapadékelvezetéssel és kezeléssel
kapcsolatos pályázatnál ezt értelmezni tudják, és része kell, hogy legyen a
befogadók megtervezése is. Sajnos ez nem volt kivitelezhetı, ezért az utolsó
pillanatban a tavalyi évben erre költséghelyet teremtettek és megpályáztatták és
készülnek a tervek és meg is lesznek hamarosan. Gyakorlatilag utána ezzel a
fennmaradási vízjogi engedéllyel, - ami a csatornákra és befogadókra vonatkozik lesz alkalmas arra, hogy tudnak utána pályázni. A szennyvízberuházás kapcsán elı
fogják venni a csapadékelvezık helyzetét, az utak helyzetét, addigra ez komplett
lesz. Megköszönte a munkát a hivatal munkatársainak, jegyzı asszonynak,
aljegyzınek. Nap mint nap együtt dolgoznak, nem napi 8 árában és nagyon
fegyelmezett kollektíva. A fegyelmezett köztisztviselıi magatartás alap. Nagyon jó
kollektíva. Soha nem hallott a munkával kapcsolatban kifogást, akkor sem, ha a
határidı feszessége miatt, akár testületi anyag összeállítása vagy végrehajtása miatt
többletmunkát kellett végezni. A vezetésnek és csapatmunkának köszönhetı az,
hogy az elmúlt 2012-es évhez hasonlóan, az idei évet is így teljesíti a hivatal
kollektívája. Nem kaptak bírságot, teljesítettek minden olyan kötelezettséget, ami
egyrészt a képviselı-testület, másrészt az elöljáró szervek, illetve a jogszabályok
elıírtak számukra. Személyesen köszöni meg a 2012-es év munkáját a csapatnak,
Jegyzı asszonynak, Aljegyzınınek. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
28/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
2012. évi munkájáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2012. évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Határozatról értesül:
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1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár.

Kakas Béla polgármester 11 óra 36 perckor szünetet rendelt el.
11 óra 52 perckor a testületi ülés folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.

8. Napirendi pont
Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2012. évi program támogatásának
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB elnökhelyettese elmondta, hogy az Önkormányzati
Hivatalban az ügyintézı dr. Tülkös Mariann a rendelkezésére bocsátotta a teljes
terjedelmő beszámolókat. A beszámolókat külön-külön tételesen áttekintés után a
bizottság megtárgyalta és az elıterjesztést, a határozati javaslatokat elfogadásra
javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az ArtStab Kulturális Egyesület
2012. évi program támogatása elszámolásának elfogadására vonatkozó határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

29/2013. (III. 28.) Kt.

Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesület 2012. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
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Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális
Egyesületnek a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-35/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2012. évi program támogatása elszámolásának elfogadására vonatkozó határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

30/2013. (III. 28.) Kt.

Tárgy: A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2012. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Citerások
Egyesületének a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-36/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Citerások Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesület 2012. évi program támogatása elszámolásának elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

31/2013. (III. 28.) Kt.

Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2012. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesületnek a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-37/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalva, Kis krt 1.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesület 2012. évi program támogatása elszámolásának
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

32/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2012. évi
program támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesületnek a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-38/2012.

25

iktatószámú támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról
készített pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre
utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete 2012. évi program támogatása elszámolásának elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
33/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy:

A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
támogatása elszámolásának elfogadása

2012.

évi

program

Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesületének a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-39/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 2012. évi program támogatása elszámolásának
elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

34/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület 2012. évi program
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesületnek a 2012. évi programjára pályázati úton, 49640/2012. iktatószámú támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás
felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület, Sándorfalva, Tolbuhin utca
23.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a DÉLI BLOKK MOTOROS
EGYESÜLET 2012. évi program támogatása elszámolásának elfogadására
vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

35/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: A DÉLI BLOKK MOTOROS EGYESÜLET 2012. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a DÉLI BLOKK MOTOROS
EGYESÜLETNEK a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-41/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
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A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. DÉLI BLOKK MOTOROS EGYESÜLET, Sándorfalva,Ady Endre utca 7.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas
Egyesület 2012. évi program támogatása elszámolásának elfogadására vonatkozó
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

36/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2012. évi program
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi İszikék
Nyugdíjas Egyesületnek a 2012. évi programjára pályázati úton, 496-42/2012.
iktatószámú támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról
készített pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva,Ady Endre utca 7.
5. Irattár

9. Napirendi pont
Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2012. évi Sportalap támogatásának
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB tagja elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Civil Szövetségnek a
2012. évi Sportalapból pályázati úton nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
37/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Civil Szövetségnek a 2012. évi Sportalapból pályázati úton
nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Civil
Szövetségnek a 2012. évi Sportalapból pályázati úton, 2489-9/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Civil Szövetség, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesületnek a 2012. évi Sportalapból pályázati úton nyújtott támogatás
elszámolásának elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
38/2013. (III. 28.) Kt.

Tárgy: A Sándorfalvi Sport Klub Egyesületnek a 2012. évi Sportalapból
pályázati úton nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása
Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesületnek a 2012. évi Sportalapból pályázati úton, 2489-25/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület, Sándorfalva, Kis krt. 17.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az ArtStab Kulturális Egyesületnek
a 2012. évi Sportalapból pályázati úton nyújtott támogatás elszámolásának
elfogadásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
39/2013. (III. 28.) Kt.

Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesületnek a 2012. évi Sportalapból pályázati
úton nyújtott támogatás elszámolásának elfogadása
Határozat

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális
Egyesületnek a 2012. évi Sportalapból pályázati úton, 2489-24/2012. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
5. Irattár
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10. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2012. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB tagja elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat a Képviselıtestületnek.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Polgárır Egyesület Sándorfalva
2012. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
40/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Polgárır Egyesület Sándorfalva 2012. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgárır Egyesület
Sándorfalva rendelkezésére bocsátott 2012. évi, 500 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Polgárır Egyesület Sándorfalva
5. Irattár.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó
Egyesület 2012. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról szóló határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

41/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2012. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Önkéntes
Tőzoltó Egyesület rendelkezésére bocsátott 2012. évi, 400 000 Ft mőködési
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület
a támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
2012. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról szóló határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

42/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2012. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2012. évi, 3 000 000 Ft mőködési támogatás
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felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület és a szakosztályok
mőködtetésére és fenntartására fordította, így a Képviselı-testület részére
visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület 2012. évi támogatásának pénzügyi elszámolásáról szóló
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

43/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület 2012. évi támogatásának
pénzügyi elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület rendelkezésére bocsátott 2012. évi, 3 000 000 Ft
mőködési támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az
Egyesület a támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület
mőködtetésére és fenntartására, utánpótlás-nevelésre fordította, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
5. Irattár.

33

11. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
2013. évi programjainak támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést kiemelve, hogy az eljárási rend
nem változott az elızıekhez képest, csak a pályázati keretösszeg.

Dr. Kovács Beáta jegyzı javasolta felvenni a pályázati felhívásba: a pályázat célja,
támogatás tárgya fejezetben egy e) pontot, „Sándorfalva város sportkoncepciója”. Ez
a pont az, amely rögzíti, hogy a pályázatnak mi a célja. Nevezetesen olyan
sándorfalvi székhelyő civil szervezetek által szervezendı olyan rendezvények,
programsorozatok, amelyek illeszkednek Sándorfalva Város Önkormányzatának
Pallavicini tervéhez, az annak alapján kidolgozott önkormányzati programokhoz,
koncepciókhoz. Úgy teljes a felsorolás, ha a sportkoncepciót is tartalmazza a kiírás.
Tavaly azért nem szerepelt a pályázati kiírásban, mert volt külön sportalap. Ez évben
az önkormányzat anyagi lehetıségei nem tették lehetıvé sportalap tervezését a
költségvetésbe. Sporttal kapcsolatos rendezvények is itt pályázhatóak a civil
szervezetek részérıl.
Kérdés, hozzászólás
Dr. Szigeti Gábor a PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság a jegyzı
asszony által most ismertetett módosítás nélküli, eredetileg kiadott elıterjesztést
tárgyalta és annak határozati javaslatát javasolta elfogadásra a Képviselıtestületnek.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy véleménye szerint a civil szervezetek
egyre komolyabban veszik a pályázat készítést. A szempontrendszerek figyelembe
vételével állítják össze pályázatukat. Ügyelnek az elszámolási rend betartására.
Komoly, megalapozott elszámolásokkal támasztják alá kiadásaikat. Egyre aktívabb
résztvevıi a település rendezvényeinek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

44/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil
szervezetek 2013. évi programjainak támogatására

Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot ír ki a sándorfalvi székhelyő civil
szervezetek 2013. évi programjainak támogatására az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendeletében biztosított
1 500 000 Ft keretösszegig.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati felhívás nyilvánosságra hozataláról a
helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a Sándorfalvi Kisbíró c.
idıszaki kiadványban.

Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Irattár.

12. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB tag elmondta, hogy a koncepcióban átvezetésre kerültek az
új jogszabályi változások, így például a magasabb tornaóraszám. A bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést és változatlan formában elfogadásra javasolta a
Képviselı-testületnek.
Darázs Sándor képviselı véleménye, hogy a koncepció még aktualizálásra szorul,
mivel több helyen régi adatot tartalmaz. Tudomása szerint a sportegyesületnek van
nemzetközi együttmőködése, mégpedig a romániai testvértelepüléssel. A
Sportcsarnok építése is szerepel a koncepcióban. Ezzel kapcsolatban elmondta,
hogy sem az építésére, sem a mőködtetésére az elkövetkezendı néhány évben nem
lát reális esélyt, de mint távlati terv belefér a koncepcióba.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy ahol 2006-2007-es adatok
szerepelnek, azok KSH adatok. Ennél frissebb adataink nincsenek a KSH-tól.
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Kakas Béla polgármester azt sajnálja, hogy a koncepcióban megfogalmazott célok sportcsarnok, uszoda, különbözı sportpályák létesítése - megvalósítására az
önkormányzat nem kap állami támogatást.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot azzal, hogy
a képviselı úr által említett pontosítások elvégzésre kerülnek.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

45/2013. (III. 28.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Sportkoncepciójának felülvizsgálata
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogatja az
Önkormányzat 2013-2016 idıszakra vonatkozó Sportkoncepcióját.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Zónainé Kékesi Dóra - SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetı
5. Irattár

13. Napirendi pont
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása az Mhötv. rendelkezéseinek való
megfelelés érdekében
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Dr. Szigeti Gábor a PTB tagja elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

46/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodásának
felülvizsgálata
és
módosítása
az
Mhötv.
rendelkezéseinek való megfelelés érdekében
Határozat

1. A Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a-Szatymaz
Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester, elnök
2. Dr. Kormányos László polgármester, elnök-helyettes
3. Irattár.

14. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete pályázati kiírása az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény intézményvezetıi (magasabb vezetıi)
megbízás álláshelyének betöltésére
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı az elhangzottakhoz kiegészítésként elmondta, hogy a PTB
is tárgyalta az elıterjesztést és módosító indítványt tett.
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Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke tájékoztatta a Képviselı-testületet, hogy a
bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Dr. Szigeti Gábor a PTB tag elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta azzal a módosító indítvánnyal, hogy a
pályázati kiírásban szereplı vezetıi megbízás idıtartamának vége 2018. május 31-ig
szóljon.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a PTB által javasolt módosítással a
határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

47/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Pályázat kiírása az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
magasabb vezetıi beosztására szóló megbízásra

Határozat

1.)
Sándorfalva Város Önkormányzatának Képviselı-testülete
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/a §-a alapján
pályázatot hirdet
az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
intézményvezetı (magasabb vezetı)
beosztása betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
Határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama:
A vezetıi megbízás határozott idıre, 2013. június 01-tıl 2018. május 31-ig szól.
A munkavégzés helye:
6762 Sándorfalva, Szabadság tér 4/A
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A munkakörbe tartozó, illetıleg a vezetıi megbízással járó lényeges
feladatok:
Az Egészségügyi és Szociális Intézmény Alapító Okiratában foglalt
tevékenységek és feladatok ellátása; az intézmény szakmai programjának
végrehajtása; a szervezeti és mőködési szabályzatában, valamint egyéb
szabályzataiban
foglaltaknak
megfelelı
vezetése;
az
intézmény
gazdálkodásának, a feladatellátást szolgáló vagyonnak a vonatkozó jogszabályok
és a Képviselı-testület határozatai szerinti mőködtetése; az intézmény
közalkalmazottai és közfoglalkoztatottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.
Illetmények és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi ágazatban történı végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.)
Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.
Pályázati feltételek:
-

-

-

-

Büntetlen elıélet,
Cselekvıképesség,
Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás
és tartózkodás jogával rendelkezı, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személy,
A 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti szakirányú
végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser,
okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, konduktor,
mentálhigiénikus, igazgatásszervezı szociális igazgatás szakirányú
végzettséggel, gyógypedagógus)
Szociális szakvizsga
Legalább 5 év felsıfokú végzettséget, vagy felsıfokú szakmai képesítést
igénylı, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás,
illetve a közoktatás területén végzett munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat
tartalmát megismerhetik.
A pályázat elbírálásánál elınyt jelent:
Azonos, vagy hasonló szakterületen szerzett vezetıi gyakorlat.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes szakmai önéletrajzot
- 3 hónapnál nem régebbi teljes körő erkölcsi bizonyítványt
- a legmagasabb végzettséget, illetıleg végzettségeket igazoló dokumentumok
másolatát,
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- vezetési programot az intézmény vezetésére vonatkozóan a szakmai
helyzetelemzésre épülı
fejlesztési elképzelésekkel.
- Nyilatkozat, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatását,
- Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában részt vevık a pályázat
tartalmát megismerhetik.

A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A beosztás legkorábban 2013. június 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2013. május 6.
A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázatot a Sándorfalva Város Önkormányzata Képviselı-testületének
címezve, Sándorfalva Város Polgármesteri Hivatalában kell benyújtani (6762
Sándorfalva, Szabadság tér 1.) személyesen vagy postai úton. A borítékon
kérjük feltüntetni: „pályázat Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
magasabb vezetıi beosztására”, továbbá a KSZK pályázati adatbázisában a
pályázati kiírás azonosító számát.
A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást Dr. Kovács Beáta jegyzı ad a
62/572-966-os telefonszámon.
A pályázat elbírálásának rendje:

A benyújtás határidejét követıen a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A. § (9)(12) bekezdése alapján tartott bizottsági meghallgatást és javaslattételt követı
legközelebbi képviselı-testületi ülésen.
A pályázat elbírálásának határideje:
2013. május 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
KZK Személyügyi Szolgálat honlapja (https://kozigallas.gov.hu)
Szociális Közlöny 2013. áprilisi szám
Sándorfalva Város honlapja
2.)

A pályázatokat véleményezı bizottság tagjának felkéri a Képviselı-testület:
- Dr. Kovács Beáta jegyzıt, mint pályázat elıkészítıjét
Kakas Béla polgármestert
- 1 fıt a szakmai érdekképviseleti szövetség részérıl.
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3.) A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a területi szakmai
érdekképviseleti szövetség megkeresésérıl annak érdekében, hogy delegáljanak
képviselıt a pályázatokat véleményezı bizottságba.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1.Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4. Irattár.

15. Napirendi pont
Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás: Nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

48/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: A Helyi Választási Bizottság tagjának megválasztása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a választási eljárásról szóló 1997. évi C.
törvény 23. § (2) bekezdése alapján a Helyi Választási Bizottság tagjának
megválasztja:
Tóth Istvánné (szn.: Gémes Mária) 6762 Sándorfalva, Tolbuhin u. 27/A. szám. alatti
lakost.
A határozatról értesítést kap:
1. A HVB tagjai
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. Területi Választási Iroda
4. Tóth Istvánné Sándorfalva, Tolbuhin u. 27/A
5. Irattár

16. Napirendi pont
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat, RMT
jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékérıl a közszolgáltatási díjra
gyakorolt várható hatásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB tag elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek.
Kakas Béla polgármester az elıbbiekhez még kiegészítésként felhívta a figyelmet és
ismertette az elıterjesztés azon részét, mely tartalmazza a fejlesztések
elmaradásának várható következményeit. Ezek valós és vélelmezhetı problémák, de
jó irányba haladunk a kiküszöbölésükre, illetve csökkentésükre.
Darázs Sándor képviselı véleménye szerint a szilárd hulladék-gazdálkodás óriási
problémát jelent az önkormányzatnak, szolgáltatónak és lakosságnak. Kérdés, hogy
a tervezett 10%-kos szemétszállítási díj-csökkentést a szolgáltató hogyan fogja
érvényesíteni. Bízik abban, hogy a szolgáltató kigazdálkodja és nem fog kérni az
önkormányzattól hozzájárulást. Amennyiben a pályázat beadásra kerül vagy éppen a
megvalósítás szakaszában van, akkor lehet-e mentességet, vagy valami könnyítést
kérni? Ez érinti a szolgáltató gazdálkodását, másrészt valószínő, hogy a lakossági
díjat, vagy legalább is a közüzemi díjakat és közvetve az önkormányzatot is. Az
anyagból az derül ki, hogy Mórahalmon lesz hulladékválogató. Ezzel párhuzamosan
Szegeden bıvítésre kerül-e a már meglévı, vagy ott az jelenlegi státuszában fog
tovább mőködni? Elszomorító, hogy Sándorfalván sem hulladékhasznosító, sem
traktor, sem egyéb jármő nem kerül letelepítésre. Sándorfalva lélekszáma indokolná
ezt, hiszen a Társulásban Sándorfalva a második legnagyobb település Szeged után.
Véleménye szerint, éppen azért mert Sándorfalván nem lesz beruházás, nem
emelhetı olyan mértékben a díj, mint pl. Mórahalmon vagy éppen Szatymazon, ahol
jelentıs beruházások lesznek. Sándorfalva jelenleg is a hetedik legdrágább a
szemétszállítási díj tekintetében ebben a 33 települési társulásban. Számára ez
érthetetlen. Ha úgy nézzük, akkor Dóc messzebb van a lerakási helytıl, 18.856,- Ft
az egységre jutó éves díj, Sándorfalván 29%-kal több. Arra kellene törekedni a
következı társulási üléseken, hogy Sándorfalva kedvezıbb pozícióba kerüljön.
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Konkrétan ebben az évben 14 millió forint többletkiadást jelent Sándorfalva
lakosságának. Jó lenne ha Polgármester úr a következı társulási üléseken próbálna
ez ügyben lépni, annak érdekében, hogy Sándorfalvának kevesebbet kelljen fizetni.
Javasolja az elıterjesztés elfogadását, de ez egy kényszerhelyzet.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a társulás és a Kft. által mőködtetett
közszolgáltatás két különbözı dolog. Most a pályázat RMT-jének elıterjesztése a
téma. Az, hogy mennyi az aktuális szemétdíj, az a Környezetgazdálkodási Nonprofit
Kft-vel kötött szerzıdés alapján történik. A Társulásban ellátott feladatokba nem
keverik be a Kft. feladatait. Ez a város tulajdonában lévı Kft., ıt érinti majd az a
törvény, amely a hulladékszállítási díjat, vagy az esetleges 10%-os csökkentést
határozza majd meg. Aktuális kérdés. Mindig is vizsgálandó, hogy miért ennyi és
miért annyi, de ennek az anyagnak ez most nem témája.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem ık fogják vizsgálni, hanem mint
minden közszolgáltatás esetében miniszteri hatáskörbe kerül, így a díj megállapítása
is. Annak van azonban jelentısége ebben a pályázatban, hogy milyen
környezetvédelmi és az aktuális szemétmennyiséget csökkentı beruházás valósul
meg, mivel nyilvánvaló, így a díjképzés is ezeknek a szempontoknak a mentén kerül
megállapításra. Az uniós szabványokat be kell tartani. Ez a miniszter által
megállapított díjban fog megtestesülni. Egyébként attól, hogy földrajzilag nem valósul
meg beruházás Sándorfalván, attól még ez társulási formában történı projekt és a
társulás valamennyi tagja kell, hogy részesülhessen a projekt eredményébıl. Az,
hogy közvetlenül, konkrétan mi valósul meg Sándorfalván, a szelektív hulladékgyőjtı
edényeknek házhoz történı kihelyezésérıl van szó, az egy dolog, de összességében
mind a 33 település e tekintetben közvetett módon részesül a pályázat
eredményébıl. Ezért nem is csak a Szegedi Környezetvédelmi Társulás vesz részt,
hanem ebben egy Dél-alföldi összefogás valósul meg, Mórahalom, Kisteleki járások
bevonásával.
Dr. Sümegi Sándor távozott az ülésrıl 12 40 perckor.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fı
képviselı jelen van. Elmondta, hogy ott ahol járásszékhely van, és több településben
gondolkodnak, ott valósulnak meg ilyen célt elérendı beruházások. Az arányokból
látszik, hogy önerıt igényel. Ott ahol mőködik szelektív győjtısziget, ott már
könnyebb a helyi szelektív hulladékgyőjtést megfelelı szintre hozni. Késıbb ha kell,
akkor tud Sándorfalva is szerepet vállalni ebben.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
49/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési
szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat, RMT
jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékérıl a közszolgáltatási díjra
gyakorolt várható hatásáról
Határozat
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1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a KEOP1.1.1/B/10-11 pályázat benyújtását. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon”
kötelezı mellékleteire vonatkozó V. 26. pontja alapján jelen határozatával
igazolja, hogy az üzemeltetési koncepció alátámasztásához felhasznált,
illetve a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányban (RMT) feltüntetett
adatok, információk a valóságnak megfelelnek. Az Önkormányzat ezúton
igazolja, hogy az intézkedésen kívül más pályázatban, támogatási
konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan
nem vesz részt.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány
általános sablon” kötelezı mellékleteire vonatkozó V. 26. és 27. pontja
alapján az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát
támogatja, a díjképzést megismerte és annak betartását – az irányadó
jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri rendelet) által
biztosított keretek között vállalja a projekt befejezését követı öt évig.
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja és
elfogadja a Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által
benyújtani tervezett, KEOP-1.1.1/B/10-11 Települési szilárdhulladék
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú pályázat Részletes
Megvalósítható Tanulmányát.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4. Dr. Koltainé Farkas Gabriella munkaszervezet vezetı
Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. Szeged, Városgazda sor 1.
5. Irattár.
Dr. Sümegi Sándor képviselı visszaérkezett az ülésre 12 óra 43 perckor.

17. Napirendi pont
2013. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat beadása és önrész
biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna igazgató elmondta, hogy ez már benne van a
költségvetésükben, viszont csak akkor tudnak pályázni, ha ezt külön költségvetési
soron jelenítik meg és errıl testületi határozat van. Nem 351.000. Ft-ra pályáznak.
Minél kevesebben pályáznak, annál többet fognak nyerni.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek.
Dr. Szigeti Gábor a PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
50/2013. (III. 28.) Kt.
Tárgy: 2013. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önrész
biztosítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete kötelezettséget vállal arra,
hogy a 800.000 Ft-ot önrészként a 2013.évi költségvetésében biztosítja a
Sándorfalvi Kulturális Központ költségvetésében.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az 1. pontba foglalt önrész mértékét az
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében vezesse át.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat aláírására
és benyújtására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna
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4. Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
5. Irattár.

18. napirendi pont
Az SFÜ Kft. Ügyvezetı megbízásának és az AQUAPLUS Kft-vel kötött szakmai
mőszaki menedzsment szerzıdésének felülvizsgálta
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiemelte, hogy az SFÜ Kft-t alkalmassá kell tenni és ehhez
hozzátartozik az is, hogy a humán-infrastruktúrát egyértelmően és bizonyítható
módon kell értelmezni az SFÜ Kft-ben. A Kft a tevékenységét úgy láthatja el a
jövıben, hogy ha rendelkezik felkészült és a kötelezı szakmai elvárásoknak
megfelelı képzettséggel, képességgel, végzettséggel. A másik oldala az AQUAPLUS
Kft-vel kötött szakmai mőszaki menedzsment szerzıdésének felülvizsgálata,
amelyben megállapítják azt, hogy mik azok a szolgáltatások, amelyeket továbbra is
az AQUAPLUS Kft. rendszerében szükséges tartani, hiszen ott egy kialakult, jól
mőködı rendszer van, és nem indokolt áttenni az SFÜ Kft-be. Az SFÜ Kft. jövıbeni
sorsa ez a bizonyos integráció, melyet Polgármester úr is említett ebben az SFÜ Kft.
és az AQUAPLUS Kft. által kötött szerzıdésben azt feltételezi, hogy a rendszert is
tudja tovább vinni és tud Sándorfalván akár, mint telephely akár, mint
üzemmérnökség olyan szolgáltatást nyújtani, ami az egész integrált rendszer
számára értelmezhetı szolgáltatás, számlázás, ügyfélszolgálat. Átmeneti állapotról
beszélnek, hiszen ennek az SFÜ Kft-nek a jövıbeli sorsa nagyon rövid idın belül el
fog dılni, hiszen ott van a májusi törvényi határidı. Magyarország valamennyi
önkormányzata ebben a lépéskényszerben van, és látva a jogalkotói szándékot,
amik egyértelmőek a viziközmő törvény végrehajtási rendeletébıl, melybıl kiderül az,
hogy a jogalkotó egy egységes Csongrád-megyei nagy gazdasági társaságot tud,
mint szolgáltató értelmezni. Ezért született meg már korábban Makón az a
szándéknyilatkozat, önkormányzati testületi szinten, amely arról szól, hogy a MakóTérségi Víziközmő Kft. fogadóképes és képes arra, hogy ennek az integrált
rendszernek a részeként elérve a jogszabályban szükséges mértéket eleve tudja
produkálni azt a legalább 150.000 felhasználói egyenértéket, amivel létre lehet hozni
adott határidıig a társaságot. Már nem lehet anyavállalat, leányvállalat,
holdingrendszer, hiszen a végrehajtási rendelet nem ad erre lehetıséget, van ennek
más jogi megoldása, ez a gazdasági társaságokról szóló törvény, amely módot és
lehetıséget ad egy gazdasági társaságnak egy másik gazdasági társaságba történı
beolvadására.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ahhoz, hogy ezt a tárgyalást be tudják
fejezni, a testületnek fel kell hatalmazni a polgármestert arra, hogy ezeket a
tárgyalásokat lefolytassa. Amennyiben olyan döntési kényszerbe kerülnének, amit a
jelenlegi helyzet generál, akkor rendkívüli testületi ülést kell összehívni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy naponta változnak a dolgok, illetve nap,
mint nap alakulnak ki, és lesznek egyértelmőek azok a feltételek, amelyek
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következtében legkésıbb május 31-ig létre kell hozni azt a társaságot, ami képes és
alkalmas arra, hogy a mőködési engedély iránti kérelmet a hivatalhoz be lehessen
nyújtani. Ezek a beolvadó társaságok valamennyien önmagában rendelkeznek
mőködési engedéllyel, de a nagy cégnek kell mőködési engedéllyel rendelkeznie
ahhoz, hogy jogosult legyen a viziközmő szolgáltatás teljesítésére. Most három
dologról beszélnek. Az elsı, hogy felül kellett vizsgálni az AQUAPLUS Kft-vel kötött
szerzıdését az SFÜ Kft-nek. Ennek kapcsán megállapításra került az, hogy az
AQUAPLUS Kft-nél maradó szolgáltatás alapvetıen az ügyfélszolgálat, a számlázás
és a vízmérıóra csere programra szorítkozik. Ez szerzıdés szintjén úgy jelenik meg,
hogy megszőntetik az AQUAPLUS Kft-vel kötött szerzıdésüket és visszakötik azt a
megbízási szerzıdést, ami az eddigi szerzıdésüknek a számlázásra,
ügyfélszolgálatra vízmérıóra csere programra vonatkozó részét tartalmazza.
Ugyanakkor meg kell teremteni az SFÜ Kft-nél az ügyvezetıi szintő alkalmas
humánhátteret, ezért tesznek javaslatot a jelenlegi ügyvezetı, Tímár Zoltán
ügyvezetıi megbízásának visszavonására és tesznek javaslatot ezzel egyidejőleg
Tatai Miklós mérnök úr személyében az új ügyvezetıre. Tatai Miklós személyi
anyaga rendelkezésükre áll, amibıl látható az, hogy egyrészt eddig is részt vett, mint
az AQUAPLUS Kft. alkalmazottja a menedzsment szerzıdés SFÜ Kft-nél történı
teljesítésében, másrészt a szakmai alkalmassága okán javasolják az SFÜ Kft.
ügyvezetıjének. A harmadik az SFÜ Kft-nek a jövıbeni integrálódása, ami a jelenlegi
tárgyalások alapján egy tényleges irányba látszik megvalósulni. Ez pedig nem más,
mint az SFÜ Kft-nek és a többi Csongrád-megyei önkormányzatnak, illetve
elsısorban a Kisteleki, Mórahalmi, Szentesi és a TMV Kft. általi tagok
önkormányzatainak a Makó-Térségi Vízmő Kft-be történı beolvadásával
létrehozandó Csongrád-megyei Vízmőszolgáltató Kft vagy Zrt ezt majd a
szakemberek eldöntik.
Kakas Béla polgármester hozzátette, hogy maguk a szolgáltatási jogosultsággal
rendelkezı cégek fognak beolvadni. Köszöntötte Priváczky Juhász Zsoltot, a DTH
Kft. ügyvezetıjét.
Priváczky Juhász Zsolt DTH Kft. ügyvezetıje köszöntötte a testületet, elmondta,
hogy polgármester úr és jegyzı asszony helyesen vázolta fel a viziközmő szakma
Csongrád megyére gyakorolt hatását. Azért a makói viziközmőbe kell beolvadni, mert
megállapításra került, hogy a Makói a legfelkészültebb társaság. Szó szerinti
beolvadás lesz, az SFÜ Kft. a kisteleki szolgáltató, a mórahalmi vízmő, a szentesi
vízmő mind beolvad a makói vízmőbe, így jön létre a Csongrád megyei egység.
Csongrád városa még bizonytalan, Hódmezıvásárhely nem lesz ebben partner. A
TMV potenciális jelölt ebben. A létrejövı társaság 160.000 felhasználói egyenértéket
fog eredményezni és ez azt jelenti, hogy meg fog felelni a törvény által elıírt
kritériumoknak. Az ügyvezetı változása kapcsán elmondta, hogy Tatai Miklós
személyében Sándorfalva olyan embert tud delegálni, aki szakmailag helyt áll.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Szigeti Gábor a PTB elnökhelyettese elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta
az elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek.
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Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy hogyan lettek meghatározva ezek a díjak,
amelyek a szerzıdésben vannak? A szivacs lövedékes tisztítás is szerepel ebben a
megállapodásban. Úgy tudja, hogy ez az ivóvízjavító programban benne van, és a
gerinchálózat szivacslövedékkel ki lesz tisztítva. Akkor ez itt okafogyottá vált. Tatai
Mikós a mőszaki menedzsment feladatok ellátására szakmailag megfelel, akkor
mőszaki menedzsmenti feladatok ellátásáért az önkormányzatnak külön nem kell
fizetni. Kérdése, hogy van-e elképzelés azzal kapcsolatban, hogy késıbb a
szennyvíz mőködtetése kapcsán hogyan fog ez alakulni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy árajánlat nem azt jelenti, hogy ez a
szolgáltatás igénybe van véve. Természetesen szivacslövedékes tisztítást nem
fognak igénybe venni, tudják mennyi az ára. A közmőszolgáltatást emelte ki, mert
mikor fogyasztói egyenértékrıl beszélnek és Sándorfalva csak vízfogyasztással
kapcsolatos fogyasztói értéket jelez. Ha megjelenik a szennyvíz, akkor ez
duplázódik. A víz és a szennyvíz összekapcsolódik a mennyiség kapcsán, és
feltehetıen ez a cég lesz jogosult arra, hogy ezt a közmőszolgáltatást is ellássa.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ezek opciók, melyek meg vannak
határozva, tehát nem befolyásolja magát a szerzıdést vagy annak megvalósítását.
Amikor készítette a tervezetet, akkor nem volt egyértelmő a továbblépése az SFÜ
Kft-nek, ezért az AQUAPLUS Kft-vel kötött szerzıdés tervezetben módosítást
javasol. A 6. pontnál a szerzıdés megszőnése, jogviták rendezése pontjában az
alábbi szövegrészre javasolja módosítani: A szerzıdı felek megállapodnak abban,
hogy jelen szerzıdést határozott idıtartamra 2013. április hó 1. napjától az SFÜ Kftnek a Vktv. alapján létrehozott viziközmő szolgáltató gazdasági társaságba történı
beolvadásának napjáig tart.
A Képviselı-testület Dr. Kovács Beáta jegyzı módosító javaslatát egyhangúlag
elfogadta .
Kakas Béla polgármester ismertette a határozati javaslatot az alábbi 4.-es és 5-ös
ponttal kiegészítve és szavazásra bocsátotta.
„4. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgári Törvénykönyvrıl
szóló 1959. évi IV. törvény VI. fejezet 7. címében és a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény VI. fejezetében foglaltak alapján az SFÜ Kft.-nek a MakóTérségi Víziközmő Kft.-be történı beolvadását határozza el.
5.A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Makó-Térségi Víziközmő Kft.
e tárgyban összehívott taggyőlésein a szükséges képviseleti tevékenység ellátására
és arra, hogy a beolvadás ügyében teljes jogkörben eljárjon.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
51/2013. (III.28.) Kt.
Tárgy: Az SFÜ Kft. ügyvezetı megbízásának és az AQUAPLUS Kft.-vel kötött
szakmai – mőszaki menedzsment szerzıdésének felülvizsgálata
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Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testülete Tímár Zoltán ügyvezetıi megbízását
2013. március hó 31. napjával visszavonja, ezzel egyidejőleg társaság
ügyvezetıi feladatainak ellátásával munkaviszony keretében, bruttó 320 000
Ft/hó munkabérrel, határozatlan idıtartamra, 2013. április hó 1. napjától
kezdıdıen Tatai Miklóst nevezi ki.
2. A Képviselı-testület felkéri és felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az
alapító okirat módosításával kapcsolatos eljárás lefolytatására, az alapító
okirat és az ügyvezetıvel kötendı munkaszerzıdés aláírására.
3. A Képviselı-testület a SFÜ Kft. és az AQUAPLUS Kft. között 2010. augusztus
hó 27. napján létrejött, a Sándorfalva Városi Vízmő szakmai – mőszaki
menedzsment feladatainak ellátására vonatkozó megbízási szerzıdés
módosítását 2013. április hó 1. napjától kezdıdı hatállyal a jelen határozat
mellékletét képezı módosító okirattal egyezı tartalommal fogadja el és
felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a szerzıdésmódosítást tartalmazó
okirat aláírására.

4. Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Képviselı-testülete
a
Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény VI. fejezet 7. címében és
gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény VI. fejezetében foglaltak
alapján az SFÜ Kft.-nek a Makó-Térségi Víziközmő Kft.-be történı
beolvadását határozza el.
5. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a Makó-Térségi Víziközmő
Kft. e tárgyban összehívott taggyőlésein a szükséges képviseleti tevékenység
ellátására és arra, hogy a beolvadás ügyében teljes jogkörben eljárjon.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
SFÜ Kft. ügyvezetıje
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán SFÜ Kft. ügyvezetıje
4. Dr. Búzás Péter- Makó város polgármestere
5. Makó-Térségi Víziközmő Kft. ügyvezetıje
6. Irattár
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 13 óra 27 perckor bezárta.
A testület zárt ülésen folytatta munkáját.
K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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