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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25én megtartott, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kamara terem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

Jelen vannak: Kakas Béla, Darázs Sándor, Kónya József, Molnár Szabolcsné,
Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Ambrus László
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 7 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira azzal, hogy a
meghívóban szereplı 5. napirendi pontot javasolja levenni, mivel a jövı évi
költségvetési koncepciónak a tárgyalására vonatkozó törvényi határidıt az
Országgyőlés módosította október 31-ig. A napirendre tett javaslatát a módosító
indítványával együtt szavazásra bocsátotta.
A napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen szavazattal a Képviselı-testület elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
55/2013. (IV. 25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 25-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./ Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye 2012. évi
költségvetésének végrehajtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelete végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II. 14.) Ör. rendelet 1. sz. módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ 2012. évi belsı ellenıri jelentés megtárgyalása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
évi mérleg- és eredmény kimutatása, a 2012. évi tevékenységrıl szóló
beszámolója, valamint átalakulási vagyonmérlege
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ 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.)
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl
szóló beszámoló és az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ A 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott sportfeladat-ellátás módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú
KEOP 1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt:
11./ Sándorfalva, Petıfi u. 91. sz. alatti 4. számú önkormányzati költségalapú
bérlakás pályázatának elbírálása
Elıadó: Kakas Béla
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár
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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)
Kakas Béla polgármester ismertette az esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete)
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen tett fel
kérdéseket, melyekre nem kapott választ. A piactér mellett ledepózott csemetékkel
kapcsolatban a kérdése, hogy mennyi csemete van, miért nincs elültetve, mennyibe
került, ki a felelıs? A könyvtár sarkán lévı kátyú ügyében történt-e intézkedés a
kijavítására? A bel- és csapadékelvezetı árkokkal kapcsolatban nem kapott választ,
hogy miért nincs elıre lépés, illetve mennyi bírság lett kiszabva? A tehergépkocsi
parkolás, melyet 210 m2 után fizetnek, ezt nagyon kevésnek tartja. Véleménye
szerint ezt a közterület-felügyelınek munkaidın kívül is vizsgálnia kellene. A Romafıi
csatornával kapcsolatban is volt kérdése, erre sem kapott választ. Korábban
említette, hogy az Alkotmány krt. elég rossz állapotban van. Ezt azért említette, hogy
az ez évi útjavítás tervezése során figyelembe tudja venni a Közútkezelı Kft.
Kérdésként felmerült, hogy az Alkotmány krt. padkázása az ı feladatuk, vagy a
Közútkezelı Kft-é, hiszen a padka szerves része. Célszerő lenne a Közútkezelı Kft.nek írni, hogy ezt a feladatát végezze el. Több hely is van, ahol cm padka különbség
van. Az idıjárás engedi, hogy a saját utjaikkal is foglalkozzanak, hiszen a hideg
aszfaltjavítás megtörtént az utakon, jó állapotban van, véleménye szerint ezt kellene
folytatni. Szennyvízcsatorna építése kapcsán az alapcsı letétel megtörtént. Március
21-én, a lakossági fórumon a kivitelezı cég jelenlévı képviselıje azt ígérte, hogy
elıtte írásban 10 nappal az érintett lakosság értesítést fog kapni. Minden nap több
személy kérdezi, hogy ténylegesen mikor fog indulni ez a beruházás, milyen
ütemterv szerint fog haladni, hiszen gondoskodni kell arról, hogy a lakosság fel
tudjon készülni.
Kakas Béla polgármester a szennyvízcsatorna építésével kapcsolatban elmondta,
hogy a közmőszolgáltatókkal történı egyeztetés után indul meg konkrétan a munka,
addig geodéziai és kézi feltárásokkal indul meg a folyamat. A lakossági értesítésnek
két
fontos témaköre van. Az egyik, amikor megkeresik az ingatlanokat és
egyeztetnek a tulajdonossal, hogy melyik a legpraktikusabb bekötési pont, ezt
jegyzıkönyvezik, rögzítik. A 12 öblözetbıl melyik öblözettel kezdik, ez lesz a 10
napon belüli értesítésnek a témaköre. A tisztítómőhöz közelebbi területtel fognak
kezdeni, hogy a folyamatos rákötéseknél a hozzá tartozó átemelı rendszerek
elkészítése, így lesz logikailag felfőzve. Kéthetente tart a kooperációs értekezletet a
kivitelezı, a FIDIC mérnökcsoport és az érintett közmőszolgáltatók, tervezık között.
A lakosság tájékoztatására információs pont van felállítva a Mővelıdési Házban,
mindhárom cégnek irodája van és készséggel válaszolnak minden kérdésre.
Napokon belül eldıl és indítva lesz. Ez meghatározza az Alkotmány krt. kérdését is,
hiszen képviselı úr tavalyi felvetésére jelezték, hogy a három polgármester Zsombó, Szatymaz és Sándorfalva- írt egy megkeresést Közútkezelı Kft-nek,
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amelyben kérik, hogy az érintett települések és a köztük lévı településközi és az
Alkotmány krt. nyomvonalának megfelelı utak állapotára vonatkozóan történjen
valami átfogó felújítási folyamat. Ennek eredménye, hogy kikátyúzták az utakat. Két
héten belül elindulnak majd az északi vonalon az ivóvízminıség-javító program
keretében az V. kút vízmővel való bekötési munkálatai. A másik oldalon a
szennyvíznyomvonal fog menni. Amíg ennek a beruházásnak nem lesz vége, nem
érdemes az úttal foglalkozni. Ez értelmezhetı a Romafıi csatornára is, az is
befogadó rendszer, ami akár áttételesen akár közvetlenül is érintett a
szennyvízberuházásban. Most a különbözı vízgazdálkodási társulatokkal a leendı
mőködtetés kapcsán befogadó nyilatkozattal és valóban befogadó képes állapotban
történı hozással kapcsolatos tárgyalások vannak folyamatban. A nagy teherautó
parkolásokkal kapcsolatban ı is bölcs megoldásnak tartja, több település is
intézkedett már arról, hogy kamionok közterületen, illetve forgalmasabb utakon ne
parkolhassanak. Az árkok kapcsán kiszabott bírságokkal kapcsolatban nincs most
információja, de ezt meg lehet kérdezni a közterület-felügyelıtıl. A könyvtár elıtti
járdajavításával kapcsolatban elmondta, hogy miután ott fog elmenni a nyomvonal,
ezért annak a javítása meg fog történni, miután végeztek a földmunkákkal. A
facsemeték ügyében elmondta, hogy információi szerint a strand parkosításához
lettek tervezve, és ki lesz telepítve.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy bı egy évvel ezelıtt készült az I.
dőlınek az útburkolati javítása. Ha valaki megy, most ezen azt látja, hogy gyalázatos.
Az út bal, erdı felıli oldala szinte eltőnt, az autósok csak a jobb oldalát tudják
használni. Kérdése, hogy erre garancia van-e, illetve az elején, mikor ez a beruházás
megtörtént, kaptak egy útszelvényt, rajzot, hogy mit fog tartalmazni ez az útjavítás és
azon szerepelt padkaépítés, illetve árok kialakítása az erdı felöli oldalon. Ez nem
készült el. Kérdése, hogy ennek javítása, pótlása mikor történik meg és kinek a
költségére?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a garanciális javítást a vállalkozás
elvégezte, de olyan idıszakban, amikor a felhordott martaszfalt az emulzióval együtt
sem tudott beboltozódni, ugyanakkor ezt az állapotot generálta ez a garanciális
munka, mint ami elıtte volt. Tulajdonképpen nem teljesítette a garanciális
kötelezettségét. Személyesen tárgyalt körülbelül két héttel ezelıtt a cég vezetıjével,
aki elfogadta azt, hogy fennáll még a garanciális kötelezettsége, mert ennek nem tett
eleget maradéktalanul. Nem fogadta el azt a munkát garanciális teljesítésnek. Elemi
érdekük, hogy megcsinálja, hiszen az 55 ezer ember meg akarja közelíteni a
strandot. A déli részen a DALERD-dal egyeztetve próbálnak egy olyan padkakialakítást eszközölni, hogy ott egy ferde beállású parkoló rendszert tudjanak
kialakítani. Válaszolva a kérdésre, igen, meg fog történni a garanciális javítás.
Kónya József PTB elnök lakossági jelzésre meggyızıdött arról, hogy az Alsó
temetıben a Petıfi utca oldalon a bejáratnál lévı ásott kút gyalázatos állapotban
van. Meg kellene teremteni a víznyerés lehetıségét.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy intézkednek.
Darázs Sándor képviselı a Romafı csatorna kapcsán még is azt javasolja, hogy az
Alkotmány krt.-tól a Nyírfa utcáig terjedı szakasza kapjon végig kotrást. Fel van nıve
benne a nád, és tudva levı, hogy a szennyvízberuházás kapcsán sok vizet kell majd
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a csatornának elvinnie. A facsemeték kapcsán javaslata, hogy ami nem kell, azt a
lakosságnak fel kellene ajánlani vagy közterületre rakják ki. Kónya képviselı úr
felvetette az ásott kút problémáját. Elmondta, hogy a vezetékes kút annyira le van
szőkítve, hogy sok ideig tart, mire megtölt egy locsolót. Nem lehetne-e, hogy jobban
folyjon?
Kónya József PTB elnök érthetınek tartja, hogy leszőkítették a kutat, mert locsoltak
róla.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
56/2013. (IV. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekrıl, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejő határozatok végrehajtásáról.
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
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
költségvetésének végrehajtása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Közoktatási

Intézménye

2012.

évi

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést
és egyhangú döntéssel elfogadta a bizottság, és azt változatlan formában javasolta a
Képviselı-testületnek elfogadni.
Kakas Béla polgármester jelezte az SZKTT Munkaszervezet vezetıjének, Ratkai
Imre úrnak, hogy ne betudás legyen, hanem utalja át az SZKTT.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a határozat 3. pontját az alábbiakra
módosítja: A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy a 2.) pont szerinti
elszámolás eredményeként keletkezı 2.685.000,- Ft pénzmaradványt az
Önkormányzat költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) Ör. rendeletén vezesse át.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az elhangzott módosító javaslattal
együtt a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
57/2013. (IV.25.) Kt.
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye 2012. évi
költségvetésének végrehajtása

Határozat
1) Sándorfalva Város Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Szegedi Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási Intézménye
2012. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolóját.
2) A Képviselı-testület felkéri a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása
Munkaszervezetének Vezetıjét arra, hogy az SZKTT beszámolója nyomán az
elszámolást hajtsa végre.
3) A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy a 2.) pont szerinti elszámolás
eredményeként keletkezı 2.685.000,- Ft pénzmaradványt az Önkormányzat
költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) Ör. rendeletén vezesse át.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetı
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4. Ratkai Imre SZKTT munkaszervezet vezetıje
5. Irattár

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi költségvetési
rendelete végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság részletesen megtárgyalta az
elıterjesztést és egyhangúlag, változatlan formában való elfogadását javasolta a
rendeletnek. Korábban nem volt szokás a különbözı számlaosztályoknak a
prezentálása, de az új gazdálkodási metodika miatt van így. Sok értelmét nem látja
azonban ennek.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy 3/A számú mellékletben lévı táblázat a
több éves kiadással járó kötelezettségvállalás sem az összegzése, sem a számszaki
tartalma nem helyes. Az okmányiroda 3. számú munkaállomás bérleti díja 2014-re is
fel van tüntetve, illetve a kötvény tıketörlesztés 2013 és 2014-re is 62 millió forint, így
ez fals adatokat ad. Kérése, hogy a tényleges valósághoz legyen igazítva a táblázat.
Kérdése, hogy az SFÜ Kft. kezességvállalása áll-e még? Mert ebben szerepel az
áprilisi döntés és még egy sorban szintén 5 millió forint. Úgy emlékszik csak egyszer
vállaltak kezességet, lehet kétszer, de az áll-e még?
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy amíg nincs aláírva az a
háromoldalú szerzıdés, melyet az Önkormányzat és az Állam és a Bank között, ami június hónapban fog megtörténni -, amiben az adósságkonszolidáció kapcsán a
valós számokat látni fogják, addig nincs olyan aláírt dokumentum, mert az a döntés,
hogy kapnak konszolidációt, az egy döntés. Viszont ami ezt az állapotot tükrözi, hogy
feljogosítsa arra, hogy itt ne írják be azt a tartozást, azzal az aláírással fogják
szentesíteni. Az SFÜ-nél egy folyószámlahitel mögött áll egy kezességvállalás, az
fennáll, ez egy folyamat. A másik az eszközvásárlás kapcsán, amit részletekben fizet
ki. Áll még a két kezességvállalás.
Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy az okmányiroda
tévesen maradt benne. A hiteltıke törlesztés a szerzıdés miatt van benne, de június
28-a a határidı amikor aláírnak. Az SFÜ Kft. kapcsán elmondta, hogy két
kezességvállalás volt, az adósságkonszolidáció kapcsán kértek adatokat, ez akkor
körülbelül 2 millió forint volt. A kezességvállalás 5 millió forintról szól.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
10 /2013. (IV.25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelete végrehajtásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
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4. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II. 14.) Ör. rendelet 1. sz. módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
az elıterjesztést elfogadta és a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
11/2013. (IV.25.) Önkormányzati rendelete
a 2013. évi költségvetésrıl szóló 4/2013. (II.14.) Önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)

5. Napirendi pont
2012. évi belsı ellenıri jelentés megtárgyalása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke ismertette a bizottság jegyzıkönyvében is szereplı
észrevételeket, pontosításra szoruló adatokat. A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy nem találja az anyagban a Kastély Kávézó
pénzügyi ellenırzését, holott az elıterjesztésben szerepel. Kérdése, hogy miért
maradt le és hogy megtörtént-e?
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az anyag nem tartalmazza, de
természetesen megtörtént.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a következı testületi ülésen erre meg
fogja kapni a választ a képviselı úr.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
58/2013. (IV.25.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város 2012. évi Belsı ellenırzésrıl szóló összefoglaló jelentés
elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a melléklet szerinti tartalommal
elfogadja a Belsı ellenırzésrıl szóló 2012. évi Összefoglaló jelentést.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı

Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4. Szegedi Kistérség és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó és Szolgáltató
Nonprofit Kft. Szeged
5. Irattár

6. Napirendi pont
Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012.
évi mérleg- és eredmény kimutatása, a 2012. évi tevékenységrıl szóló beszámolója,
valamint átalakulási vagyonmérlege
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Kónya József a PTB elnöke elmondta a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester ismertette a független könnyvizsgálói jelentést.
Darázs Sándor képviselı örül, hogy a Kft. a Kis krt. és Nyírfa utca közötti szakaszt
kikotorta, annak is örül, hogy miután szóban jelezte, hogy az Alkotmány krt.-on a
szemét kiszedésre került a Romafıi csatornából. Jelen pillanatban 5 millió 67 ezer Ft
tartalékuk van. Határozati javaslatot terjesztene elı erre az évre vonatkozóan. „A”
változat feladatátcsoportosítással, „B” változat a költségvetési tartalék terhére
történjen meg a gépi kotrása a Romafıi csatornának.
Kakas Béla polgármester felhívta a Képviselı úr figyelmét arra, hogy az SFÜ Kft. az
ivóvíz szolgáltatási profilra átalakult kft. és ezt a csatornák kezelésére szóló kérdést
az elsı napirendi pontban tárgyalták. Itt a 2012. évi beszámoló kapcsán határozati
javaslatot ez alapján nem módosíthat, viszont értelmezik csak a SÖV irányába.
Ennek a napirendnek nincs relevanciája az ároktisztítás kapcsán.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy a költségvetést érintı témát a
bizottságnak tárgyalni kell, illetve konkrét számok kellenek, úgy nem tudnak dönteni,
hogy csináljanak meg valamit. Osztja képviselı úr azon véleményét, ha olyan az
állapot, akkor meg kell oldani. Gyorsnak, adhocnak tőnik.
Darázs Sándor képviselı elfogadja a véleményt, úgy módosítja, hogy kerüljön
felülvizsgálatra, hogy mennyibe kerül, majd tárgyalja a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság, majd a májusi testületi ülésre kerüljön be. A
gyorsaságot az indokolja, hogy indulni fog a szennyvízberuházás és kell, hogy egy jó
befogadó csatorna el tudja látni a feladatát.
Kakas Béla polgármester javasolja, hogy az adott napirendi ponton kívül az elsı
napirendi ponthoz tegyék hozzá és ott értelemszerő a képviselıi indítvány.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez a napirendi pont az SFÜ Kft. 2012. évi
beszámolója, ide nem tartozik más elıterjesztés. Döntött a Képviselı-testület ezen a
testületi ülésen az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról, ahol döntött arról és
megállapította, hogy mennyi a feladattal még nem terhelt pénzmaradvány és döntött
a testület arról is, hogy ez a szabad pénzmaradvány hol és mire kerüljön
betervezésre. Ha ettıl eltérı képviselıi indítvány van, akkor azt a megfelelı, SZMSZben rögzített módon kell kezelni, tekintettel arra, hogy ha érdemi javaslat van, az a
költségvetési rendelet módosítását jelenti, amit megfelelı módon elı kell készíteni
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy ez nem ivóvíz kompetencia. Az SFÜ Kft.nek a 2013. évi költségvetésében vannak olyan tételek, amelyekbe belefér ez a
bizonyos feladatellátás és nem tartja szükségesnek azt, hogy ezt a pénzt döntés
alapján tegyék oda. Javasolja, hogy ezzel az átcsoportosítással ne foglalkozzanak. A
következı napirend tárgyalásánál beszélhetnek errıl és megkérdezhetik Tímár
Zoltán ügyvezetı urat.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
59/2013. ( IV. 25.) Kt.
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi mérleg- és eredmény kimutatása, a Kft. 2012. évi tevékenységrıl
szóló beszámolója és az átalakulási vagyonmérlege.

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységérıl és
pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót, valamint az átalakulási végleges
vagyonmérlegét elfogadja az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
4. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Irattár.

8. Napirendi pont
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.)
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta és az elıterjesztést,
a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Tímár Zoltán ügyvezetı úr elmondta, hogy január elsejétıl a SÖV Kft. látja el azokat
a közhasznú feladatokat, amelyeknek szerves része a csatornatakarítás. A tavalyi
évben az SFÜ Kft. ilyen feladatokat is látott el. Az idei évben benyújtott és elfogadott
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költségvetésben 1,5 millió forint áll rendelkezésre. Ezzel kapcsolatban a munkálatok
elindultak, jelen pillanatban az árajánlatok bekérése történik. Az Alkotmány krt. és a
Nyírfa utca között 300 méteres szakaszon két héten belül ki lesz takarítva a csatorna.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy a 2013-as évben a SÖV Kft. fordítson
különös figyelmet arra, hogy a bányató mőködtetése, annak bevétele, a mőködtetés
kapcsán felhasznált mind humán, mind gépi erı, ami az önkormányzat más
erıforrásaiból történt átcsoportosításra, ez forintosítva, órabérrel jelenjen meg, hogy
tisztán látható legyen a ráfordítás és a nyereség.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy jogos a kérés. Az üzleti tervben az üzleti
tevékenységnek van egy tervezett eredménye. Ha úgy döntött volna a testület, hogy
arról késıbb dönt, akkor különös fontosságot kapna, így is fontos, mert kötelezı. Ezt
már betervezték a támogatási intenzitásba.
Tímár Zoltán ügyvezetı elmondta, hogy a képviselı urak által felhozott téma teljes
mértékben igaz. A könyvelés önállóan kezelt témakör. Ígéretet tesz arra
vonatkozóan, hogy pontos nyilvántartást fognak vezetni.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy folyamatban van egy LEADER pályázat,
amiben az idei fejlesztés finanszírozását tervezte meg a Képviselı-testület. Idén nem
terveznek külön plusz önkormányzati forrást ennek a tevékenységnek az
elindítására, hiszen tavaly megfelelı kapacitású lett a strand. Idén értelmezhetı
eredményt várnak el ettıl a szolgáltatástól. Ez a pályázat a jövı héten eldıl és
amennyiben eldıl, akkor ez a forrás fogja azt a munkát finanszírozni, ami keleti
oldalon, kvázi infrastruktúra-bıvítést jelent. Szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
60/2013. ( IV. 25.) Kt.
Tárgy: A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
2012. évi mérleg- és eredmény kimutatása, valamint a Kft. 2012. évi
tevékenységrıl szóló beszámolója

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2012. évi tevékenységérıl
és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja az elıterjesztés melléklete
szerinti tartalommal.

Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
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Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
4. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester 11 óra 40 perckor technikai szünetet rendelt el.
11 óra 50 perckor az ülés folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fı
képviselı jelen van.

9. Napirendi pont
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl
szóló beszámoló és az alapítvány 2012. évi közhasznúsági jelentése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök ismertette a bizottsági jegyzıkönyvükbıl a
kérdéseket, véleményeket. A bizottság az elıterjesztésben szereplı határozati
javaslatot nem fogadta el.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az alapítvány a gazdasági évben és az
alapító okiratban kitőzött céloknak megfelelıen használta fel a forrásait. Szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
61/2013. (IV. 25.) Kt.
Tárgy:

Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi
mőködésérıl szóló beszámolója és 2012. évi közhasznúsági jelentése

Határozat
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Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Általános Iskolás
Gyermekekért Közalapítvány 2012. évi mőködésérıl szóló beszámolóját és 2012. évi
közhasznúsági jelentését elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Sipos Zsuzsanna, kuratórium elnöke
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábí Tímea, mb. gazd. csoportvezetı
4. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány - Sipos Zsuzsanna
kuratórium elnöke
5. Irattár

10. Napirendi pont
A 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott sportfeladat-ellátás módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot a Képviselıtestületnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez a pont és az ehhez kapcsolódó
önkormányzati feladat a törvényben egyértelmően rögzített, tehát azon
túlterjeszkedni lehet, lehet stadiont is építeni, de hogy mit takar önkormányzati
feladatellátás tekintetében az elnök úr által említett pont, azt az önkormányzati
törvény és az egyéb, a nemzeti köznevelési, a Nemzeti Sporttörvény pontosan
taglalja azt, hogy ezzel kapcsolatosan kinek mi a feladata. Ha elnök úr úgy ítéli meg,
hogy ez zavaró, akkor nem szükséges a szerzıdésben rögzíteni. Azért rögzítik a
szerzıdésben, mert van e tekintetben a sport törvényben rögzítetten önkormányzati
feladat és mivel feladat átadásáról van szó, így ez is átadásra kerül.
Molnár Szabolcsné képviselı elmondta, hogy nem érzi, hogy nem illik bele ebbe a
környezetbe. Talán konkrétabban kellene ezt a c) pontot megfogalmazni, akár
elképzelhetınek tartja a következı évek során azt, hogy ugyan az elmúlt testületi
ülésen olvasták a sportkoncepciót, de ennek kapcsán azt ı újra elıvette, és
megállapította, hogy sok mindenen akkor ı átsiklott, amit így utólag nem tart
ildomosnak megemlíteni. Például nem vette észre az elmúlt testületi ülésen azt, hogy
az elfogadott koncepcióban az szerepel, hogy az iskolai nevelés, oktatás iskolai
épületben folyik. Ugyanakkor az is szerepel benne, hogy a mindennapos testnevelés.
Elég sok pénzrıl döntenek, úgy véli, hogy ez megérne egy olyan lehetıséget, hogy a
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két klub vezetıjével egy elızetes tárgyalás alapján átbeszélnék ezeket a dolgokat,
hogy mi mit takar. Így neki és képviselı-társainak is lehetne több rálátása.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy eddig a 2012-es évig maga a
sportlétesítmény fenntartás és sport lehetıség biztosítására az önkormányzat
hozzávetılegesen, az önkormányzati Kft-n keresztül, illetve a civil szervezetek külön
támogatásán keresztül 14-15 millió forintot fordított erre. Január 1-tıl ez az összeg 5
millió forint. Nyilván minden egyes költségvetési tételnél azt mondják, hogy amihez
feladatot rendelnek, ahhoz pénzt is adnak. Itt arról van szó, hogy a két sportklub
vezetıségének a kötelessége a tizenegynéhány millió fennmaradó összeg
elıteremtése. Ebben az esetben nehéz lesz számon kérni azt - ha ez sikerül nekik,
ami még egyáltalán nem biztos – hogy ezt és ezt a feladatot lássák el, amikor nem
tudnak hozzá pénzt rendelni. Itt errıl van szó. Arról, hogy ezt a különbözet nagy
részét a TAO-s pályázatból próbálják megszerezni. Ha ez nem sikerül, akkor nem fog
tudni mőködni ennyi pénzbıl Sándorfalván sport. Sajnos nemcsak a sport klub
vezetıségén és nemcsak az önkormányzaton múlik. Az idei költségvetési helyzet is
befolyásolja, hogy nem tudtak annyi forrást elfogadni a költségvetési rendeletben.
Molnár Szabolcsné képviselı elmondta, hogy ezeket kerekasztal keretében is
megbeszélhetnék és vitázhatnának róla, és nem számon kér most senkit sem.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy feladat-ellátási megállapodás van
elıttük, ami az önkormányzat továbbra is ellátandó feladatai 3 pontban van bent. Az
egyesület további ellátandó feladatai pedig 17 pontban van kibontva. Úgy gondolja,
hogy részletesen tartalmazza azt a tevékenységet, amit eddig az önkormányzat a
fenntartással illetve mőködtetéssel és együtt a sportkörrel megvalósítva ebben a
felállásban ellát. Amit alpolgármester úr mondott, hogy ennek a valós bekerüléshez
biztosított ez a támogatás, illetve a TAO-s pénz adja meg az alapját és mindenki
figyeli, hogy a jövıben a 2013-as év után milyen nagyságrendő TAO-s pályázati
lehetıségek vannak.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy amikor egy egyesületrıl,
egyesületnek juttatott pénzrıl beszélnek, praktikusnak tartaná, ha az egyesület
elnökség tagjai itt lennének, esetleg meg lehetne szólítani ıket és saját szavaikkal el
tudnák mondani a gondolataikat, elképzeléseiket. Választottak már úgy
intézményvezetıt, hogy nem volt jelen a választás pillanatában.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ez egy korábbi testületi határozat
módosítása. Kétségtelen tény, hogy ha itt lennének az érintettek, akkor közvetlenül is
lehetne hozzájuk kérdést intézni. De ez itt a korábbi elıterjesztés módosítása, amely
kifejezetten az ı kérésük tárgyiasulása. Azt feltételezni, hogy valamilyen egyoldalú
akaratnyilvánítással készítenek elıterjesztést, az nyilvánvalóan nem fedi a valóságot.
Ugyan nem kerekasztalnál, de ezt egy többfordulós tárgyalás elızte meg, és ez az
elıterjesztés annak az eredménye. Való igaz az, hogy azért kellett többfordulós
tárgyalás legyen, mert olyan szők ez a keret és olyan sok a bizonytalansági tényezı,
pontosan a külsı forrás, a TAO és az egyéb külsı helyekrıl potenciálisan várható
szponzoráció tekintetében, hogy az egy hónappal ezelıtti döntést most újra ide
kellett testület elé hozni, mert a jelen állás szerint az egyesületi vezetık kérésének
megfelelıen ez tőnik a lehetıségekhez képest a leginkább finanszírozhatóbbnak.

18

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 5 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
62/2013. (IV. 25.) Kt.
Tárgy: A 26/2013. (III. 28.) Kt. határozattal jóváhagyott sportfeladat-ellátás
módosítása
Határozat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 26/2013. (III. 28.) Kt.
számú határozatának 2-3. pontjai helyébe az alábbi 2-3. pontok lépnek :
”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 Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület
útján a határozat mellékletét képezı feladat-ellátási megállapodás szerint
látja el.
3. A 2. pontban írt sportfeladatellátásra az Önkormányzat a Sándorfalvi
Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület részére rendelkezésre bocsát
3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint feladat-ellátási támogatást a sportfeladatellátási megállapodásban írt elszámolási kötelezettség mellett.”
2. Az 1. pontban írtakra tekintettel a Képviselı-testület 2 000 000 Ft, azaz kettımillió
forint támogatást nyújt a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület és a szakosztályok
2013. évi mőködtetésére és fenntartására külön támogatási szerzıdés alapján.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt az 1-2. pontokban írt változások
átvezetésére a költségvetésen.
4. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az 1-2. pontokban írt
megállapodások aláírására.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1) Kakas Béla polgármester
2) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3) Sándorfalvi Utánpótlás Közhasznú Sport Egyesület,
4) Sándorfalvi Sport Klub Egyesület,
5) Tímár Zoltán, SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú
Nonprofit Kft. ügyvezetı
6) Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
7) Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
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8) Irattár

11. Napirendi pont
Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
KEOP 1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés
Elıadó: Kakas Béla polgármester

tárgyú

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Kónya József a PTB elnöke elmondta, amennyiben a Kormány úgy dönt a rezsi
csökkentése, valamint a különbözı összevonások kapcsán, ahogy látta a
vízgazdálkodásnál a különbözı településeknek a bele kényszerítését konszernekbe,
egyesülésekbe, nem tudja, hogy fogják ennek a végét meglátni. Ettıl függetlenül
haladni kell a korral, sok választási lehetısége nincs az önkormányzatoknak. A
bizottság az elıterjesztést tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadni javasolta a
Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
63/2013.(IV.25.) Kt.

Tárgy: Települési szilárdhulladék gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése
tárgyú KEOP 1.1.1/B pályázattal kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Települési szilárdhulladék
gazdálkodási rendszerek továbbfejlesztése tárgyú KEOP-1.1.1/B pályázattal
kapcsolatos önerıre vonatkozó döntés” tárgyú elıterjesztését és a következı
határozatot hozza:
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „KEOP-1.1.1/B/10-112013-0006 kódszámú, a „A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése ” címő
pályázat megvalósításához a szükséges önerıt - 2 424 711 Ft-ot - a pályázati
ütemezésnek megfelelı összegben biztosítja költségvetésében.
2. A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az 1. pontban rögzített önerıt a
2014. évi költségvetésbe tervezze be.
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3. A KEOP-1.1.1/B pályázatra vonatkozó Általános Pályázati Útmutató
alapján az önkormányzat nyilatkozik, hogy az Áht. 24. § (4). bek. b.)
pontjában, valamint az Ávr. 24.§ (1). bek. a.) és b.) pontjában foglalt
kötelezettségeinek eleget tesz.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás. Szeged
4. Irattár

Kakas Béla polgármester elmondta, hogy május elsején Tóth János kupa lesz a
sportpályán, május 11-én 10 órakor szentmise keretében a Pallavicini sírhely
szentelése lesz.
A Képviselı-testület nyílt ülését 12 óra 19 perckor bezárta. A testület zárt ülésen
folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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