Jegyzıkönyv
Készült, 2013. április 23-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2013. április 23-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László, a bizottság tagja
Molnár Róbert a bizottság tagja
Kakas Béla, polgármester
Molnár Szabolcsné, képviselı
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Tímár Zoltán, a SÖV Kft ügyvezetı igazgatója
Bábi Tímea, mb. gazdálkodási csoportvezetı
Lázár Margit, jkv.

Kónya József a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 3 tagja megjelent, a bizottság határozatképes. Dr. Szigeti Gábor és Kalapács Zoltán
bizottsági tagok jelezték távolmaradásukat.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent Kakas Béla polgármestert, Dr. Kovács Beáta
jegyzıt, és Molnár Szabolcsné képviselı asszonyt, valamint Bábi Tímea mb. gazdálkodási
csoportvezetıt.
Az ülés megnyitása utána, a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontokat, és javasolta a
meghívóban szereplı 4. napirendi pont törlését, tekintettel, arra hogy hétfıi ülésnapon döntött a
Parlament, hogy nem április 30-ig, hanem október 31-ig kell megalkotni a következı évi
költségvetési koncepciót, mivel jelenleg nem ismertek azok az adatok, amely alapján egy
megfontolt, alapos koncepciót lehetne készíteni. Javasoljuk a Képviselı-testületnek, hogy ezt a
napirendi pontot ne tárgyalják meg. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy elfogadják-e a
tárgyalandó módosított napirendet.
A Bizottság tagjai 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták a bizottság elnökének
módosító javaslatát és a következı határozatot hozták.
48/2013 (IV. 23.) PTB
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Szegedi Kistérség Többcélú
költségvetésének végrehajtása

Társulása Közoktatási

Intézménye

2012.

évi

2. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelete végrehajtásáról
3. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II. 14.) Ör. rendelet 1. sz. módosítása
4. 2012. évi belsı ellenıri jelentés megtárgyalása

1

5. Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
évi mérleg- és eredmény kimutatása, a 2012. évi tevékenységrıl szóló beszámolója,
valamint átalakulási vagyonmérlege
6. A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
évi mérleg- és eredmény kimutatása és a 2012. évi tevékenységrıl szóló beszámolója
(2012. december 13 – 2012. december 31.)
7. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl
szóló beszámoló és az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése
8. A 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott sportfeladat-ellátás módosítása
9. Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP
1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés
Zárt ülés keretében:
10. Sándorfalva, Petıfi u. 91. sz. alatti 4. számú önkormányzati költségalapú bérlakás
pályázatának elbírálása

1. napirendi pontban
Szegedi Kistérség Többcélú
költségvetésének végrehajtása

Társulása

Közoktatási

Intézménye

2012.

évi

Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy érkezett-e már anyag a Szegedi
Kistérség Többcélú Társulás munkaszervezetétıl az elıterjesztéshez kapcsolódóan.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a hétfıi napon érkezett meg az elszámolás,
melyet elektronikus formában továbbítottak. Pénzmaradvány keletkezett, így a határozati
javaslatot konkrét formában tudja a Képviselı-testület és a Bizottság is tárgyalni. A
pénzmaradvány összege 2.685 eFt. Erre tekintettel a határozati javaslat 3. pontját javasolja
úgy elfogadni, hogy Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a 2. pont szerinti elszámolás
eredményeként keletkezı pénzmaradványt az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló rendeletén vezesse át.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait, van-e kérdésük,
véleményük a napirenddel kapcsolatban.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy a mellékletben szereplı kísérılevél
szerinti személyes egyeztetés megtörtént-e hétfın.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy csak az anyag érkezett meg a hétfıi nap
folyamán, a személyes egyeztetésre ma délután folyamán kerül sor.
Ambrus László megkérdezte, hogy ez a 2.685 eFt az elszámolás vége, ez az elfogadott
mindkét fél részérıl.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette, hogy a gazdálkodási iroda most vizsgálja az
elszámolást tételesen, és ha esetlegesen talál benne valamit, a személyes egyeztetésen
értelmezzik, de nem valószínő, hogy az eredmény változni fog.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy az elszámolás eredménye milyen
címszó alatt kerül átvezetésre, mire fogjuk használni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy pénzmaradványként fog jelentkezni a
költségvetésben.
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Ambrus László megkérdezte, hogy a késıbbiekben, ha valamilyen költség felmerül, akkor
ez a pénz szabadon felhasználható.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy felhasználható. Jelenleg van egy kényszer 0-s
költségvetés, amely ténylegesen nem 0-ás, de most megjelenik egy kis tartalék is a
rendszerben.
Ambrus László bizottsági tag kinyilvánította, hogy örül neki, hogy van plusz pénz, mivel
polgármester úrral beszélgetve felmerült a piac beruházásnál, egy 430.000 Ft plusz költség,
akkor késıbbiekben erre is felhasználható ez az összeg, ha úgy dönt a polgármester vagy a
testület.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy tartalékként jelenik meg ez a pénz. A májusi
testületi ülésen a költségvetési rendelet módosítását követıen el lehet dönteni, hogy mire
fordítsuk ezt az összeget, beruházásra, vagy a mőködési hiány fedezetére fordítjuk.
Kónya József a bizottság elnöke észrevételezte, hogy akkor nem címkézett pénzrıl van
szó, tehát felhasználható azokra a feladatellátásokra, amelyek idıközben a tartalékkeretbıl
finanszírozhatók. A bizottság elnökének javaslata, hogy a bizottság javasolja a képviselıtestületnek a pontosított anyag elıterjesztésének tárgyalását.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy elfogadják- e az elıterjesztést a módosításokkal
együtt.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
49/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2012. évi
költségvetésének végrehajtása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a
Képviselı-testület felé a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási
Intézménye 2012. évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó elıterjesztést azzal a
módosítással, hogy az elszámolás szerinti pozitív pénzmaradvány összege kerüljön
átvezetésre a 2013. évi költségvetésben.

2. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelete végrehajtásáról
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte a Bábi Tímea mb. gazdálkodási
csoportvezetıt van-e az elıterjesztéshez módosítása, kiegészítése.
Bábi Tímea nem kívánta kiegészíteni az elıterjesztést.
Kónya József megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés az elıterjesztéssel
kapcsolatban. Nem volt.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte a gazdálkodási csoportvezetıt, hogy az
elıterjesztés 3. oldalán a kommunális adó kedvezmény mértéke 347 eFt-ban került
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meghatározásra, míg a 3. számú mellékletben ugyanezen adat vonatkozásában 300 eFt
szerepel, melyik adat helyes.
Bábi Tímea elmondta, hogy ez csak egy tájékoztató adat, azt az összeget jelenti, amely a
kommunális adóból kedvezményként biztosított összegként nem folyt be. A beszámoló
adatai ezt az összeget konkrétan nem tartalmazzák.
Kónya József megállapított, hogy ez az összeg csökkenti a 100 %-os kivetés összegét.
Megkérdezte, hogy a 3. számú mellékletben szereplı 300 eFt mire vonatkozik.
Bábi Tímea elmondta, hogy nem módosítja a beszámolót. A szöveges részben átvezetésre
került a pontos összeg, míg a 3. számú mellékletben egy korábbi adat szerepel.
Kónya József jelezte, hogy az elsı két táblán nem került jelölésre, hogy az adtok ezer
forintban kerültek feltüntetésre. Továbbá jelezte, hogy az elıterjesztés 5. oldalának utolsó
elıtti bekezdésében jelezni kellene, hogy a gazdálkodást milyen külsı gazdasági hatások
befolyásolták, negatív vagy pozitív hatások.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a negatív külsı gazdasági
hatások ellenére mégis eredményesen tudott az Önkormányzat a 2012. év során
gazdálkodni.
Kónya József bizottsági elnök a rendelet 5. §-ban részletezett pénzmaradvány
levezetésével kapcsolatban kérdezte, hogyan jön ki az ott szereplı végsı összeg.
Bábi Tímea elmondta, hogy a pénzmaradvány részletes levezetését a rendelet 8. számú
melléklete tartalmazza. A rendeletben csak kiragadott számok szerepelnek, a
pénzmaradványt a függı kiadások és bevételek összegei is befolyásolják.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés,
észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy megtörtént a 2012. évi
beszámoló könyvvizsgálata. A könyvvizsgálók eredményesnek minısítették a 2012. évi
beszámolót, záradékolták és elfogadásra javasolják Képviselı-testület felé. A beszámoló a
Magyar Államkincstárhoz is megküldésre került határidıben.
Kónya József elmondta, hogy összességében jónak tartja az értékelést, és jónak tartja a
gazdálkodás 2012. évi lefolytatatását, a zavartalan és biztonságos mőködés biztosított volt.
Újként jelent meg, hogy a számlaosztály szerinti bontás is megjelenik a beszámolóban, ami
eddig nem volt. Megkérdezte, hogy ez új eleme a végrehajtási rendeletnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a feladatfinanszírozásra történı átállás
eredménye.
Kónya József a bizottság elnöke a helyi dókkal kapcsolatban megállapította, hogy a
befolyt bevétel 96%-os teljesítést mutat, mely 3,4 millió forintos kintlévıséget jelent a
2012-es évre, mely az adótételekhez viszonyítva nem jelentıs összeg. A napirendi pontot
szavazásra bocsátotta.
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A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
50/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelete végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Városi Önkormányzat
2012. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról szóló rendelet-tervezetet.

3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II. 14.) Ör. rendelet 1. sz. módosítása
Kónya József elnök ismertette a napirendi pontot és megkérdezte Bábi Tímeát van-e
kiegészítése az elıterjesztéshez kapcsolódóan. Nem volt.
Kónya József elmondta, hogy indoklással fel vannak sorolva miért szükséges a rendelet
módosítása. Megkérdezte a bizottság tagjait kérdés, vélemény merült-e föl. Hozzászólás
nem volt, így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
51/2013. (IV.23.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II. 14.) Ör. rendelet 1. sz. módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 14.) Ör. rendelet 1. sz. módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetet.

4. napirendi pontban
2012. évi belsı ellenıri jelentés megtárgyalása
Kónya József elnök az írásos elıterjesztés pontosítását kérte, mivel a 100 %-os
önkormányzati tulajdonú SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Nonprofit
Közhasznú Kft. ellenırzése fejezetnél nem egyértelmő, hogy a vizsgálat melyik idıszakra
szólt. Az ellenırzött idıszaknál 2010-2011. intervallum szerepel, a szöveges részben
azonban 2010-2012-es idıszakot jelöl a belsı ellenır. A jelentés utolsó oldalának
mondatából – „A kft-t a felügyelı bizottság az alapító foglaltaknak megfelelıen
rendszeresen ellenırizte.” - hiányzik egy szó, ezt kéri javítani.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a 2010-2011-es idıszak vonatkozásában folyt le
belsı ellenırzés.
Kónya József elnök megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés, vélemény az
elıterjesztéssel kapcsolatban. Kérdés, észrevétel nem merült fel, így szavazásra bocsátotta
az elıterjesztést.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
52/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: 2012. évi belsı ellenıri jelentés megtárgyalása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
javasolja 2012. évi belsı ellenıri jelentés megtárgyalására vonatkozó határozati
javaslatot.

5. napirendi pontban
Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
évi mérleg- és eredmény kimutatása, a 2012. évi tevékenységrıl szóló beszámolója,
valamint átalakulási vagyonmérlege
Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató érkezik a bizottsági ülésre.
Kónya József elnök köszöntötte Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató urat.
Tímár Zoltán jelezte, hogy kérdés esetére meghívta a Kft. könyvvizsgálóját az bizottsági
ülésre, jelenleg úton vannak.
Kónya József elnök megkérdezte, hogy a bizottság tagjainak van-e kérdése észrevétele a
beszámolóval kapcsolatban. Az elnök elmondta, hogy a beszámolót átnézve az alábbi
megállapításokat tette. A nettó árbevétel 156,2 %-os volt, jelentıs növekedést mutat.
Javult a személyi ráfordítások 145,4 %-ot tesz ki, aránya a nettó árbevételhez képest a
2011. évben 68,4 % volt, 2012-ben 63,7 % volt, javulást mutat. Az anyagi jellegő
ráfordítások 133,9 %-ot mutat e tekintetében is javulás figyelhetı meg, 2011-ben 75,8 %os, 2012-ben 65 %-ot tett ki a nettó árbevételhez viszonyítva. Az egyéb ráfordítások 173 5os teljesítést mutatnak, az árbevétel vonatkozásában 2011-ben 4,1 %, 2012-ben 4,6%-ot
tettek ki. Itt is javulás figyelhetı meg. Az eredmény pozitív elıjelő, jelentıs növekedést,
553 %-ot mutat. 2011-ben 1,1 %-a a nettó árbevételnek, 2012-ben ez az arány 4%-os. A
nyereségadó tekintetében jelentıs emelkedés figyelhetı meg. 2011. évre 76 eFt volt, 2012.
évre 3.328 eFt szerepel. A gazdálkodás adózott eredménye 620 eFt a 2012. évre. Kónya
József megkérdezte, hogy mi indokolja azt, hogy a nyereségadó aránya 84,3 % a 2012.
évben.
Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató elmondta, hogy a mérleg a 2012. december 31.-i
állapotot tükrözi. 2012. december hónapban keletkezet Áfa fizetési kötelezettségünk,
amelyet az SFÜ Közhasznú Nonprofit Kft. január 8-án teljesítet a Nemzeti Adóhivatal felé,
amely a 2012. évi nyereségadó megállapítása során adóalap növelı tételként szerepel. A
társasági adó levelezetésénél látható ez. Ezért lett a társasági adó fizetési kötelezettség
magas a 2012. évre.
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Kónya József elnök megköszönte a tájékoztatást. A társasági adó befizetésének
megállapításáról szóló melléklet tartalmazza a számolt eredmény kimutatást. 6.873 eFt az
adózás elıtti eredmény a növelı tételekkel együtt. Ez a csökkentı tételek után a 84,3%-os
aránynak a számítása és a vetítési alap véleménye szerint nem helyes, mivel itt is 10 %-os a
társasági adó fizetési kötelezettség. A vetítési alap számítására vonatkozóan a
könyvelıkkel fogunk egyeztetni. Az alpolgármester úrral átbeszéltem, és szerinte is a
vetítési alap számítása helytelen. Maga a számítás és a pozitív eredmény helyes.
Megkérdeztem Tímár urat, hogy a 3.328 eFt pénzben rendelkezésre áll, ki tudják-e fizetni
májusban. Tímár Zoltán arról tájékoztatott, hogy teljesíteni tudják a befizetési
kötelezettséget. A bizottság elnöke megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a beszámolóval
kapcsolatban. Nem volt. Javasolja, hogy a vetítési alapra vonatkozó számítást a
könyvvizsgálókkal, ha megérkeznek, utólag átbeszélik, az elıterjesztést elfogadásra
javasolja.
Tímár Zoltán ügyvezetı igazgató kiegészítésként tájékoztatta a bizottságot, hogy az SÖV
Közhasznú Nonprofit Kft. árbevételébıl az alaptevékenység árbevétele 29 %, a
vállalkozási tevékenységbıl származó árbevétel 71 % volt. A korábbi évben ez az arány
40-60 %-ot tett ki, tehát a 2012-es év vonatkozásában 10-11 %-os vállalkozási
tevékenységbıl származó árbevétel növekedés realizálódott. Ez nagyságrendileg a strand
üzemeltetésének köszönhetı. A tavalyi év folyamán volt Felügyelı Bizottsági ellenırzés,
ami pozitív eredménnyel zárult. Az Alapító által elrendelt belsı ellenırzés 2010-2011.
évek vonatkozásában vizsgálta a gazdálkodást, mely szintén pozitív eredménnyel zárult.
Összességében megállapítható hogy közhasznú, nonprofit társaság révén a mostani
gazdasági helyzetben talpon tudott maradni és gazdaságosan tudott mőködni.
Kónya József elnök megköszönte a tájékoztatást és szavazásra bocsátotta a napirendi
pontot.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
53/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi mérleg- és eredmény kimutatása, a 2012. évi tevékenységrıl szóló
beszámolója, valamint átalakulási vagyonmérlege
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú
Nonprofit Kft. 2012. évi mérleg- és eredmény kimutatását, a 2012. évi tevékenységrıl
szóló beszámolóját, valamint átalakulási vagyonmérlegét.

6. napirendi pontban
A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
évi mérleg- és eredmény kimutatása és a 2012. évi tevékenységrıl szóló beszámolója
(2012. december 13 – 2012. december 31.)
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, és megállapította, hogy a
SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. jó tevékenységi eredménnyel zárta a 2012-es évet. Adózott
eredménye 1,566 eFt. Saját teljesítmény értéke 4.546 eFt. Anyagjellegő ráfordítások 8,3 %7

ot tesznek ki, személyi jellegő ráfordítások 48,9 %-os, üzleti tevékenység eredménye 35,2
%. A bizottság elnöke megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel merült-e fel. Nem volt kérdés,
így szavazásra bocsátotta a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú
Nonprofit Kft. 2012. évi mérleg- és eredmény kimutatását és a 2012. évi tevékenységrıl
szóló beszámolóját.
A bizottság 3 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta:
54/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi mérleg- és eredmény kimutatása és a 2012. évi tevékenységrıl szóló
beszámolója (2012. december 13 – 2012. december 31.)
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
változatlan formában történı megtárgyalásra és elfogadásra javasolja a SÖV
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi
mérleg- és eredmény kimutatását és a 2012. évi tevékenységrıl szóló beszámolóját
(2012. december 13 – 2012. december 31.).
7. napirendi pontban
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl
szóló beszámoló és az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése
Kónya József elnök megkérdezte, hogy kérdés, vélemény van-e a napirenddel
kapcsolatban.
Molnár Róbert bizottsági tag tájékoztatásként elmondta, hogy a hétfıi nap folyamán a
Felügyelı Bizottság áttekintette az Alapítvány beszámolóját, nem találtak benne
kivetnivalót. A tavalyi év az Alapítvány életében a beruházásokról szólt, az idei évben már
a hangsúlyt a gyermekek támogatására helyezik.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a bizottság tajgait, hogy a jegyzıkönyvet az
Önkormányzat megkapta, és továbbította a Képviselı-testület tagjai felé.
Kónya József elnök szavazásra bocsátotta napirendi pontot.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
55/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi
mőködésérıl szóló beszámoló és az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl szóló beszámolót és az
alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentését.
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8. napirendi pontban
A 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott sportfeladat-ellátás módosítása
Kónya József megkérdezte, hogy van-e kiegészítés az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a bizottságot, hogy a Sándorfalvi Sportklub
Egyesület kapta az önkormányzati sportfeladatok ellátását. A szerzıdés elkészült, és
aláírás elıtt jelezte a két sportegyesület, hogy az Önkormányzat vizsgálja felül a
feladatellátás módját és mértékét. A két egyesület megvizsgálta a külsı finanszírozási
lehetıségeket. Az UKSE abba a helyzetbe került, hogy részesülhet a társasági
nyereségadóból származó külsı finanszírozási forrásból, így azzal a kéréssel fordult a
Képviselı-testülethez, hogy a feladat ellátási szerzıdésben a sportfeladatok ellátásával az
UKSE kerüljön megbízásra, a mőködtetésre pedig közvetlenül a Sportklub Egyesület
kapja meg az 5.000.000 Ft támogatási összeget. A korábbi szerzıdés nem kerül
megkötésre, helyette két szerzıdés, egy feladat ellátási és egy sporttámogatási szerzıdés
kerül aláírásra.
Kónya József elnök megköszönte a tájékoztatást. Két dolgot emel ki: 2013. április 1jével, azaz visszamenıleges hatállyal kerülnek megkötésre a szerzıdések, ha a
Képviselı-testület elfogadja.
Megkérdezte, hogy az elıterjesztés mellékletében szereplı szerzıdés tervezett II.
fejezetének 6. pontjának c) bekezdése mit takar pontosan.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy az önkormányzat feladata
továbbra is az iskola mőködtetése. A mőködtetésbe beletartozik az iskolai testnevelés és
sporttevékenység gyakorlásának biztosítása.
Kónya József elnök megállapította, hogy ez nem egy külön támogatási formát jelent.
Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal, hogy ebben a formában
kerüljön a Képviselı-testület elé megtárgyalásra az elıterjesztés.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
56/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: A 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott sportfeladat-ellátás módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal
jóváhagyott sportfeladat-ellátás módosítására vonatkozó határozati javaslatot.
9. napirendi pontban
Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP
1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés
Kónya József a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot. Megkérdezte van-e
kiegészítés az elıterjesztéshez.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a pályázat benyújtója most kérte a pályázatban
részt vevı önkormányzatoktól az önerırıl szóló határozatot. Az elıterjesztést a kérésnek
megfelelıen elkészítettük, Sándorfalva város vonatkozásában biztosítandó önerı 2.424.711
9

Ft, ami a pályázat megnyerése esetén, megvalósulási stádiumba 2014-ben kerülhet. Ezért
2014 évre vonatkozó a kötelezettség vállalás.
Kónya József megkérdezte, hogy kérdés, észrevétel merült-e fel, majd szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A bizottság 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta
57/2013 (IV.23.) PTB
Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú
KEOP 1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra javasolja
változatlan formában a Képviselı-testület felé a Települési szilárdhulladék
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal
kapcsolatos önerıre vonatkozó határozati javaslatot.

Kónya József, bizottsági elnök megköszönte a megjelenést és bezárta a nyílt ülést.

K.m.f

Kónya József sk
bizottsági elnök

Ambrus László sk
bizottsági tag
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