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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 30án 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, Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi
Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt:
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 9 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
Az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira. A napirendre tett
javaslatát szavazásra bocsátotta.
Molnár Szabolcsné képviselı kérése a napirendi pontokhoz, hogy a MOESZB-hoz
az iskolától érkezett beadványt a napirendek közé felvenni és tárgyalni
szíveskedjenek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette, hogy a KTSZMSZ 18. §-a alapján a rendes ülés
napirendjére a polgármester, az ülés elnöke tesz javaslatot az elızetesen írásban
kiküldött meghívó szerint. A tárgysorozat elfogadása elıtt a polgármester, képviselı
és a jegyzı indokolással javaslatot tehet a tárgysorozat sorrendjének
megváltoztatására, az elıterjesztések napirendrıl történı levételére.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy semmi akadálya nincs, hogy ezt
tárgyalják, nem a mostani napirendi pontok keretében, hanem abban a rendben,
amiben az ilyen fontos kérdéseket tárgyalni lehet. Ma megérkezett az iskola részérıl
ez a kérés hozzá, melyet támogatandónak tart. Olvasta a bizottság véleményét,
figyelembe fogja venni, polgármesteri hatáskörben is el tudja dönteni gyorsan, hiszen
ez azon a kereten belül van, illetve a PTB elnökével fognak egyeztetni, hiszen
költségvetést érintı tételrıl van szó. A MOESZB javaslata és a PTB elnökének
állásfoglalása szerint ı ezt polgármesteri hatáskörben el tudja rendezni.
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Molnár Szabolcsné képviselı megköszönte, hogy ilyen pozitív a hozzáállás és
megoldásra talál.
Kakas Béla polgármester a napirendi pontokra tett javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslatot 8 igen, 1 tartózkodás
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
67/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. május 30-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./

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
rendelet-tervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

önkormányzati

3./ Beszámoló Sándorfalva Város 2012.évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és a gyermekjóléti feladatok 2012. évi
ellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./

Sándorfalva
Városi
Önkormányzat
Koncepciójának felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester

6./

A helyi civil szervezetek 2013.
önkormányzati pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

évi

Szociális

programjainak

Szolgáltatástervezési

támogatására

kiírt

7./ Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./

Sándorfalva Városi Önkormányzat
összegzése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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2012.

évi

közbeszerzési

statisztikai

Zárt ülés:
9./ Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény magasabb vezetıi beosztására
szóló pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Döntés a díszpolgári és egyéb kitüntetések adományozásáról
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)
Kakas Béla polgármester ismertette az esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete)
Köszöntötte a rendırség képviselıit, Dr. Zélity László és Varga Zoltán urakat.
Darázs Sándor a szennyvízberuházással kapcsolatos kérdése, hogy a lakatlan
lakások rákötése hogyan fog történni, ez kötelezı-e? A március 21-i lakossági
fórumon elmondta a kivitelezı, hogy 10 nappal a munkálatok kezdete elıtt értesítik a
tulajdonost. Ez nem minden esetben történik meg. Melyik a Homokdomb utca? Itt is
van vízvezetés, szennyvízmunkálat. Nem tudja, hol van ez az utca. Többször
említette az Alkotmány krt. patkázását. Több helyen 10-20 cm-es patkahézag van.
Úgy tudja, hogy a padka felújítása, karbantartása az út üzemeltetıjének a feladata.
Kérése, hogy ezt jelezzék a Közútkezelı Kht-nak. Márciusi testületi ülésen jelezte,
hogy a könyvtárnál a Dózsa György utca felöl a járdánál, ha esı van, lehetetlen
eljárni. Bízik benne, hogy nem kell a következı testületi ülésen megint felhoznia.
Szintén a márciusi testületi ülésen jelezte a piactér mellett csemeték helyzetét. Úgy
tudja, azóta se történt velük semmi, ugyanakkor vannak olyan utcaszakaszok,
melyek nincsenek fásítva. Akkor jelezte, hogy ha az Önkormányzat nem tud vele mit
kezdeni, akkor adják oda a lakosságnak, azzal a feltétellel, hogy az ingatlanuk elıtt
fásítsanak. Kérése, hogy ısszel legyen ebben lépés, ne menjen kárba. Kérdése
Jegyzı Asszonyhoz, hogy hogyan áll az építményadó bevallások kivetése és a
befizetés. Országos botrány van a trafik pályázatból, tudomása szerint Sándorfalván
egy trafikos van. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy Polgármester Úr véleményezte-e
a sándorfalvi trafik pályázatot? Az építményadóval kapcsolatban többféle információ
kering a városban. Ezzel kapcsolatban kérdése, hogy a járási hivatal elnöke
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berendelte-e Polgármester Urat az építményadó kivetésével kapcsolatban? Úgy
halotta, hogy berendelte, mert arról volt szó, hogy építményadót nem lehet kivetni.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a könyvtár melletti járdával és
padkával azért nem foglalkoznak most, mert ott fog elmenni az ivóvízminıség javító
program keretében a gerincvezeték. A facsemeték kapcsán már a múltkori testületi
ülésen is elmondta, hogy ez egy maradványkészlet, amit ingyen kaptak a DALERDtıl. Ügyvezetı úrnak is említette, aki tájékoztatta, hogy ezek a fák nem konténeresek,
ezért az ültetéssel célszerő megvárni az ıszt. Az építményadó kapcsán Jegyzı
Asszony fog választ adni. A trafik pályázatról semmit nem tud. Nem az ı hatáskörük,
nem kérdezték, nem kértek véleményt. Kettı nyertesrıl tud konkrétan Sándorfalván,
de ezzel a témával nem foglalkozott. Azzal a kérdésével kapcsolatban, hogy a járási
hivatal vezetıje berendelte volna, ilyen nem történt és nincs olyan, hogy egy adót
nem lehet kivetni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérése, a képviselıkhöz, hiszen tudják, hogy milyen
jogszabályon alapulnak azok a döntések, amelyeket hoz a testület, segítsék a
munkájukat abban, hogy a suttogókat korrekt módon felvilágosítsák és tájékoztassák
arról, hogy milyen törvényes és jogszerő döntéseket hoz a képviselı-testület. Ez
fontos, mert elferdülhetnek információk. Valószínő, hogy aki nem rendelkezik kellı
ismerettel és információval, az megfogalmazhat ilyen érdekes véleményeket, de kéri
a képviselıket arra, hogy segítsenek a korrekt tájékoztatásban. Az építményadó
kivetések megtörténtek, jelen pillanatban a múlt hónap végi állapotot tudja mondani,
több mint 5 millió forint az eddig befolyt összeg.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy éppen azért tette fel a furának tőnı
kérdéseket, mert így a lakosság tájékoztatva lesz. Az adókivetéssel kapcsolatban
elmondta, hogy ı még nem kapta meg a határozatot. Elég sok idı eltelt a bevallási
határidı óta. Jó lenne, ha az önkormányzatot megilletı bevétel befolyna.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elızı testületi ülésen is feltett az I. dőlı garanciális
útjavítása kapcsán egy kérdést. A minap járt arra és megállapította, hogy az út
járhatatlan. A másik a Zrínyi és Partizán utca, mindkét utca szintén járhatatlan.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az I. dőlı garanciában el fog készülni, erre
a minap is adott választ a kivitelezı. A másik két út már nem garanciális. Ezek sajnos
félmegoldások, az a két utca karbantartást igényel. Meg fogják kérdezni a SÖV Kft-t
a lehetıségekrıl
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a Képviselı-testületet arról, hogy megérkezett
az Államadósság Kezelı Központ által készített útmutató, amely az ötezer fı feletti
lakosságszámú Önkormányzatok adósságának állam által történı részbeni
átvállalásának végrehajtásról szól. Ezzel kapcsolatosan tájékoztatást kaptak arról,
hogy milyen menetben és eljárási rendben történik a konszolidáció módja. Arra
tekintettel, hogy nagyon záros, szigorú és rövid határidık vannak, már most
tájékoztatja arról a képviselı-testületet, hogy biztos, hogy lesz júniusban rendkívüli
testületi ülés. Azt is elképzelhetınek tartja, hogy úgy kell összehívni a testületi ülést,
hogy nemhogy a 48 órás korlát, hanem a 24 órás korláton belül, mert egy nap fog
állni rendelkezésükre arra, hogy áttanulmányozzák és elfogadják azt a 3 oldalú
szerzıdést, amely az ÁKK, bank és az Önkormányzat között jön létre, a tartozás
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átvállalására vonatkozóan. Gyakorlatilag június 28-ig aláírt szerzıdéssel kell
rendelkezni. Jelen pillanatban adatot szolgáltatnak egy internetes felületen. Az
adataikat ellenırizni fogja az ÁKK, majd az ellenırzést követıen mind a bank, mind
az Önkormányzat megkapja azt az információt, miszerint kell elı kell készíteni a
tartozás átvállalási szerzıdéshez az összes dokumentumot, melyet fel kell tölteniük.
A feltöltést követıen készíti el a szerzıdés tervezetet az ÁKK, melyet megküld a
banknak, a bank ellenırzi, jóváhagyja, megküldi az Önkormányzatnak és itt lesz egy
napjuk arra, hogy ellenırizzék és a testület is dönthessen annak jóváhagyásáról.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy ha megérkezik a jóváhagyás és feltöltésre
kerül az anyag, kérése, hogy telefonon is értesítsék a képviselıket. A másik, hogy a
lakatlan lakások bekötésével kapcsolatban nem kapott választ.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy azt vizsgálják, van-e
tulajdonosa, lakik-e benne valaki. Egy adott ingatlanon, ha van vízbekötés és építési
telekként, építménnyel rendelkezik, akkor partner. Fizeti a hozzájárulást ahhoz, hogy
a teljes körő közmővesítés megvalósuljon, és a támogatott rendszerében megkapja a
szennyvízbekötést. Azért mert lakatlan, van tulajdonosa.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a belsı vezeték kiépítésére gondolt.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a támogatott része e beruházásnak a
kerítésen belüli 1 m-re lerakott bekötı aknáig szól. Utána a rákötés a tulajdonos
feladata és ıt terheli, mikor köt rá. Ha ki van építve, akkor ezt a rendszert kötelezı
rákötni. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
68/2013. (V. 30.) 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
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
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Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, és azt változatlan formában javasolta a Képviselı-testületnek
elfogadni, tekintettel arra, hogy ez a díjtételeket nem érinti, itt a szükséges
átvezetések, jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés történik.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013.(V. 30.)
önkormányzati rendelete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Beszámoló Sándorfalva Város 2012.évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester köszöntette Dr. Zélity László urat, Szeged Város
Rendırkapitányát és a Sándorfalvi Redırırs parancsnokát, Varga Zoltán urat.
Felkérte Varga Zoltán urat, hogy ismertesse és egészítse ki a beszámolót.
Varga Zoltán ırsparancsnok köszöntötte a jelenlévıket. A beszámolóban
számadatok láthatóak, melyek azt mutatják, hogy a 2010. évet követıen a
bőncselekmények száma konszolidált számra esik vissza. Majdnem minden
bőncselekménynél visszaesés tapasztalható, egyes közterületi bőncselekmények
magasabbak, de ezek a lakosság biztonságérzetére kihatással nincsenek. Az egyes
bőncselekmények mérıszámában található ugyan emelkedés, de összességében
visszaesés tapasztalható. A lakosság szubjektív biztonságérzete inkább az Önök
szakterülete, ezt a rendıri eszközök, rendıri cselekmények nem mindig tudják
konkrétan és abban az irányban befolyásolni, amelybe szeretnék. Ez továbbra is
közös feladatuk. Ezek a mérıszámok nemcsak a lakosság létszámához,
összetételéhez tartalmaznak adatot, sokkal inkább egy reagáló képességben rejlı
rendıri erıt takarnak.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Sándorfalvi Rendırırshöz 3 település
tartozik, Szatymaz, Dóc, Zsombó.
Varga Zoltán ırsparancsnok elmondta, hogy igen.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy mekkora létszáma van most a rendırırsnek
és milyen technikával van ellátva?
Varga Zoltán ırsparancsnok elmondta, hogy a közbiztonsági beszámoló
elkészítésére az országos rendırfıkapitány kiadott egy irányelvet, ettıl az irányelvtıl
sem szóban, sem az írásbeli beszámoló alkalmával nem szeretne eltérni. Elnézést
kér, de ez az a terület, amirıl nem tud részletesen beszámolni. Személyes
konzultáció alkalmával az Önöket érintı területekre vonatkozó rendıri erıkre és az
eszközökre említést tesz.
Kakas Béla polgármester megköszönte a kiegészítést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy részletesnek, alaposnak tartotta a
beszámolót, mely egy korábbi igényt pótolt, sikerrel, kimutatva a gyakran elıforduló
elkövetési módokat és összehasonlításokat más településekkel. A bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangúlag, változatlan formában való
elfogadását javasolta.
Dr. Sümegi Sándor képviselı gratulált a beszámolóhoz és a munkához.
Sándorfalván egyre gyakoribb az a tevékenység, hogy személyautóval vendéglátó
egységeknél megfordulnak bizonyos személyek és utána köztudottan ittasan
távoznak. Kéri, ha erre van lehetıség, akkor ezeknek a személyautóknak a vezetıit
szondáztassák meg.
Kakas Béla polgármester üdvözli a programot, természetesen, ha bármiben tudnak
segíteni, akkor kérte, hogy azt jelezzék az Önkormányzat felé. Szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
69/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város 2012. évi közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló
beszámoló
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete jóváhagyja Sándorfalva Város 2012. évi
közrendjérıl és közbiztonsági helyzetérıl szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
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A határozatról értesítést kap:
1./ Kakas Béla polgármester
2./ Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Dr. Zélity László r. ezredes Szeged Város Rendırkapitánya
4./ Varga Zoltán r. ırnagy Sándorfalvi Rendırırs İrsparancsnoka
5./ Irattár

4. Napirendi pont
Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és a gyermekjóléti feladatok 2012. évi
ellátásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag az elıterjesztést elfogadta és a Képviselı-testületnek elfogadásra
javasolta. Az ülésen jelen volt Arany Jánosné, aki magyarázatokat főzött az
anyaghoz.
Kónya József PTB elnök véleménye az, ahogy már megszokta a Képviselı-testület,
hogy az e fajta elıterjesztések, beszámolók alaposak, részletesek, számos olyan
adatot tartalmaznak, amely hően tükrözi Sándorfalva lakónépességének
összetételére, szociális helyzetére, különbözı tevékenységi körökre vonatkozó
tudnivalókat. Az anyagban szereplı statisztikai kimutatások között van egy táblázat,
amely a település demográfiai mutatóit 2008-2012 között tartalmazza, és az 5.
oldalon érdekes, tekintettel arra, hogy az az elöregedı lakosság képét mutatja. Az
sem közömbös, hogy a családok jövedelmi viszonyait taglalva, azt vette észre, hogy
nagy összefüggés van azzal a statisztikai táblázattal, amely a 19. oldalon található,
amely az ügyfélforgalomra vonatkozik.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
70/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete a 2012. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti
feladatok ellátásáról szóló beszámolót megtárgyalta és az elıterjesztéssel egyezı
tartalommal elfogadja.
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Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szeged –
ügyintézı által
4. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetıje
5. Irattár.

5. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának
felülvizsgálata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy aki az anyaghoz hozzáfér az
ismerje meg a tartalmát, mert nagyon alapos. A bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és azt változatlan tartalommal elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy az anyag tartalmazza, hogy 2004-ben
volt az a kötelezettség, amikor ezzel elsı alkalommal foglalkozni kellett. Alapos
munkának tartja ezt is. Az elızıleg tárgyalt anyaggal együtt ha összeolvassák, akkor
ez egy olyan részletes tanulmány Sándorfalvát illetıen, amely többre érdemes, mint
egyszeri elolvasás. Érdekes adatok vannak a nemzetiségre vonatkozó részben.
Pozitívnak tartja azt, hogy emelkedtek a középfokú és felsıfokú végzettségőek
száma.
Dr. Kovács Beáta jegyzı szeretné felhívni a figyelmet egy érdekes részre. Azt
gondolja, hogy ez érdemes arra, hogy elhangozzon. Nevezetesen az, hogy a
statisztikai adatokból és a rendelkezésre álló adatok feldolgozásából az derül ki,
hogy Sándorfalván még mindig nagyon fontos a család és úgy tőnik, hogy sokkal
fontosabb a család szentsége, mint más városokban, településeken, ugyanis
lényegesen több az úgynevezett családháztartás, mint a megye többi településén.
Sándorfalván a családháztartás 76%, a megyei átlag 68%. Sokkal többen élnek
Sándorfalván házastársi és élettársi kapcsolatban, mint a megyében átlagosan. Ez
arra vezethetı vissza, hogy él még a család szentsége Sándorfalván. A megyei
átlaghoz képest kevesebb az olyan szülı, aki egyedül neveli a gyermekét. A megyei
átlaghoz képest nagyobb része él rokonnal együtt. Szélesebb körben is megjelenik
az, hogy gondoskodnak a családok egymásról. A 2 családból álló háztartások
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száma, a kétgenerációs családmodell is gyakoribb, mint a megyében, az országban,
ugyanez a helyzet a háromgenerációs modellel is. A háromgenerációs modell
duplája a magyarországi és a megyei átlagnak. Jóval kevesebb a nem
családháztartásban, albérletben élık száma, az egyszemélyes háztartások száma is
7-8%-kal kevesebb, mint a megyei, országos átlag. Úgy gondolja, hogy ez nagyon
pozitív, példamutató dolog.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy részletes, nagyon jó anyagot kaptak, ezt
kellı módon üdvözli Sándorfalva. Két dolgot szeretne korrigálni, illetve kérdezni. A
kereskedelemnél heti egy piac szerepel, holott ez heti kettı. 2010. január 1-tıl
számítva, amikor is 94 kereskedelmi egységrıl ír az anyag, 2012 júniusában 140
üzletrıl ír. Kizártnak tartja, hogy 2,5 év alatt 50%-kal nıtt az üzletek száma. Ez
helytálló? Valószínő, hogy erre nem lehet most választ adni, de kizártnak tartja.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
71/2013. ( V.30. ) Kt.
Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Határozat
Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Szociális
A
Képviselı-testület
Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatát az elıterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelıs: Hegedős Istvánné szociálpolitikai ügyintézı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla- Polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta- Jegyzı
3.) Hegedős Istvánné ügyintézı
4.) Csongrád Megyei Önkormányzat, Szeged, Rákóczi tér 1.
5.) Irattár
11 óra 12 perckor technikai szünetet rendelt el.
11 óra 27 perckor az ülés folytatódott.
Dr. Sümegi Sándor képvsielı távozott az ülésrıl. Kakas Béla polgármester
megállapította 8 fı képviselı jelen van, az ülés határozatképes.
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6. Napirendi pont
A helyi civil szervezetek 2013. évi programjainak támogatására kiírt önkormányzati
pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a támogatási
kérelmeket, amelyek a kiírás alapján beérkeztek az Önkormányzathoz. A 9
határozatban nem talált olyat, ami módosítást igényelt volna. Nem kívánta mindet
ismertetni. A bizottság az elıterjesztést és a határozati javaslatokat elfogadásra
javasolta a Képviselı-testületnek.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy az İszikék Nyugdíjas Egyesület jövıre
ünnepli megalakulásának 20. évfordulóját, ezért javasolja, hogy a nyugdíjas
egyesület 157.000.- Ft helyett 186.000.- Ft-ot kapjon, a Déli Blokk Motoros Egyesület
pedig 186.000.- Ft 157.000.- Ft-ot kapjon.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy ha 2014-ben lesz 20 éves jubileumi
évfordulója az egyesületnek, akkor a 2013. évi költségvetésnél mi indokolja azt, hogy
ık kapjanak magasabb összegő támogatást?
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy biztos lesznek olyan elıkészületek, amely
indokolhatja a magasabb összegő támogatást.
Dr. Kovács Beáta jegyzı felhívta a figyelmet arra, hogy az egyesület a pályázatában
rögzítette azt a programot és tartalmat, amire kéri a támogatást. Nem a 2014-es
évfordulóra kérte a támogatást. Javaslata, hogy ne terjeszkedjen túl a képviselıtestület azon, mint amit a pályázó a pályázatában kér.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta Darázs Sándor képviselı módosító
javaslatát, mely szerint az İszikék Nyugdíjas Egyesület 157.000.- Ft helyett
186.000.- Ft-ot kapjon, a Déli Blokk Motoros Egyesület pedig 186.000.- Ft 157.000.Ft-ot kapjon.
A Képviselı-testület 2 igen, 4 nem, 2 tartózkodás szavazattal a módosító javaslatot
nem fogadta el.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati
javaslatokat.

A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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72/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2013. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi İszikék
Nyugdíjas Egyesület 261-12/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi pályázatát
157 000 Ft -tal, azaz egyszázötvenhétezer forinttal támogatja az alábbiak
szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

27 000 Ft

II. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei, azon belül:
a) Megbízási díj
130 000 Ft
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas
Egyesület 2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoprt
4. Dr. Tülkös Mariann,
5. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

73/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2013. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Citerások
Egyesülete 261-13/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi pályázatát 157 000 Ft
-tal, azaz egyszázötvenhétezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

135 000 Ft
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II. Tárgyi eszközök beszerzése:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

22 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert
a támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Citerások Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 4 igen, 3 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
74/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Déli Blokk Motoros Egyesület 2013. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Déli Blokk Motoros
Egyesület 261-14/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi pályázatát 186 000 Fttal, azaz egyszáznyolcvan-hatezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások
b) Helyiség-, eszközbérlet

136 000 Ft
50 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Déli Blokk Motoros Egyesület 2013.
évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Déli Blokk Motoros Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
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6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.

75/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2013. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi
Gyermekmosoly Egyesület 261-15/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi
pályázatát 186 000 Ft-tal, azaz egyszáznyolcvan-hatezer forinttal támogatja
az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

186 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesület 2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
76/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2013. évi
pályázatának támogatása
Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi
Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 261-16/2013. pályázati azonosítójú,
2013. évi pályázatát 149 000 Ft -tal, azaz egyszáznegyvenkilenc-ezer forinttal
támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

149 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesület 2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre
utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
77/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2013. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi
Nagycsaládosok Egyesülete 261-17/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi
pályázatát 172 000 Ft -tal, azaz egyszázhetvenkettı-ezer forinttal támogatja
az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

115 000 Ft

II. Tárgyi eszközök beszerzése:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

57 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete 2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
6. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
78/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület 2013. évi
pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 261-18/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi
pályázatát 172 000 Ft -tal, azaz egyszázhetvenkettı-ezer forinttal támogatja
az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) Szolgáltatások

172 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület, Sándorfalva, Tolbuhin utca
23.
6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
79/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2013. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület 261-19/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi pályázatát 179 000 Ft tal, azaz egyszázhetvenkilenc-ezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) PR, marketing költség
b) Szolgáltatások
c) Helyiség-, eszközbérlet

5 000 Ft
30 000 Ft
30 000 Ft

II. Tárgyi eszközök beszerzése:
a) 100 000 Ft értékhatár feletti
b) 100 000 Ft értékhatár alatti

84 000 Ft
30 000 Ft.

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, a Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
2013. évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert
a támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület, Sándorfalva, Kis krt. 17.
6. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 5 igen, 3 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
80/2013. (V. 30.) Kt.

Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesület 2013. évi pályázatának támogatása
Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális
Egyesület 261-20/2013. pályázati azonosítójú, 2013. évi pályázatát 142 000 Ft tal, azaz egyszáznegyvenkettı-ezer forinttal támogatja az alábbiak szerint
I. Dologi kiadások, azon belül:
a) PR, marketing költség

16 000 Ft

II. Foglalkoztatás és emberi erıforrás költségei, azon belül:
a) Megbízási díj
43 000 Ft
III. Tárgyi eszközök beszerzése:
a) 100 000 Ft értékhatár alatti

83 000 Ft

2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, az ArtStab Kulturális Egyesület 2013.
évi támogatási szerzıdését készítse elı és felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerzıdés aláírására.
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 Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
6. Irattár
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke a tartózkodását magyarázza, hogy az itt
pályázó 9 civil szervezet nem öleli fel azt az összeget, amelyet elkülönítettek.
Tartózkodásának oka az, hogy keveselli ezeket az összegeket, szeretné, ha több
pénzt kapnának, hiszen a civil szervezetek Sándorfalva város életét ölelik fel és
munkájukon keresztül valósítják meg azt a tevékenységet, amelyre eddig nem volt
lehetıség, pénz. Érti a pályázatot, illetve a bíráló bizottságot, de amit nem ért, az az
volt, hogy amikor arról volt szó, hogy a pályázó nem használta ki a pályázati
támogatást. Szerette volna elérni, hogy segítsenek nekik.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy egy szigorú költségvetést fogadtak el,
ezért a feladatfinanszírozási rendszerben át kellett gondolni a keretet. A 2 millió forint
is kevés, de a korábbi még kevesebb volt. Törekedtek arra, hogy arányosan legyen
szétosztva a támogatás. Nem feladata a költségvetésnek a civil szervezetek teljes
körő finanszírozása, hiszen további pályázati lehetıségek állnak rendelkezésre a
civileknek. Arról vitát nyitni, hogy ez kevés vagy sok, nem most kell, hanem a jövı évi
költségvetés készítése kapcsán. Tartózkodni egy olyan szavazásban, ahol ık
határozták meg a keretet, nem biztos, hogy eléri a célját. Ha a felosztás arányaival
nem ért egyet, akkor tartózkodni lehet. A lehetıségeikhez, illetve az elıkészítés
során az anyagok elbírálásában arányos és igazságos volt a döntés.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a pályázati rendszer és a
pályázati kiírás és annak tartalma pont azért történt így és ezért fogadja el és
határozta meg így a képviselı-testület, hogy a lakossághoz jusson el. Ezt
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megkérdıjelezni nem igazán érti, hiszen ebben a pályázati rendszerben olyan
programokat támogat a képviselı-testület, amelyeket a civil szervezetek nem a saját
céljaikra használnak fel, hanem a lakossághoz eljutó programokra. A pályázati
kiírásban éppen ezért fontos bírálati szempont az, hogy milyen célközönséget
szólaltat meg az a program és az, hogy egy egyesületnek magának is milyen és
mekkora a tagi összetétele. Elnézést kér, hogy napirend után szólt hozzá.

7. Napirendi pont
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodásának
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. 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.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
81/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy:

A
Dél-alföldi
Regionális
Környezetvédelmi
Társulás
Társulási
Megállapodásának felülvizsgálata és módosítása az Mötv. rendelkezéseinek
való megfelelés érdekében
Határozat

1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának felülvizsgálatát és
módosítását - az Mötv. rendelkezéseinek való megfelelés érdekében - az
elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármester a módosító okirat aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Seresné Borbás Zsuzsanna önkormányzati irodavezetı
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4.) Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
5.) Csongrád Megyei Kormányhivatal Szeged, Rákóczi tér 1.
6.) Irattár.

8. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési statisztikai összegzése
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.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
82/2013. (V. 30.) Kt.
Tárgy: 2012. évi közbeszerzési statisztikai összegezés

Határozat

1.

A Képviselı-testület a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §. (1) alapján
elkészített, a közbeszerzésekkel kapcsolatos 2012. évi statisztikai
összegezést, a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy
összegezésnek a Közbeszerzési Hatósághoz
gondoskodjon.

az éves statisztikai
való megküldésérıl

Határidı: azonnal
Felelıs: Zónainé Kékesi Dóra, pályázatíró
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit
Kft.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. –
Tímár Zoltán ügyvezetı
5. Közbeszerzési Hatóság Budapest
6. Irattár.

Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 11 óra 52 perckor bezárta.
Arra kérte a Lakosságot a szennyvízberuházással kapcsolatban, mivel sokan
megkereshetik a lakosokat a kerítésen belüli bekötésekkel kapcsolatban, hogy
gyızıdjenek meg arról, hogy kivel beszélnek, kit engednek be a házukba, elıleget
senkinek se adjanak a munkákra. Nem kell vele sietni. A házi bekötések, amely a
lakosok dolga, azt idıben meg lehet tervezni, fel lehet rá készülni, válasszák ki a
legjobb ajánlattévıt. Személyes jó tanácsa, hogy elıleget senkinek ne fizessenek ki.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy megjelent egy cikk, amelyben már
felhívták a figyelmet. Úgy emlékszik az volt benne, hogy csak bevizsgált lehet és
csak szakemberrel lehet végeztetni. Kérdése, hogy ebben az esetben a belsı
vezetésnél szükséges-e, igénybe vesz-e, kéri-e, az aki ezt jóváhagyja, valamilyen
szakvéleményt, szakhatósági papír?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy kerítésen belül 1 m-re elkészül a bekötı
akna, odáig el kell hozni a házi bekötést. A házból oda rávezetni egy megfelelı
dılésszöggel anyagból, ezt a rákötést elı kell készíteni, és aki ezt elvégzi, annak kell
felelni azért, hogy a kivitelezés szakszerő legyen. Folyamatosan fogják a lakosságot
tájékoztatni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy idı elıtti még a bekötésrıl beszélni, de
miután tapasztalták és jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy különbözı személyek
elindultak elıleget győjteni és ajánlani magukat, ezért mindenképp célszerőnek
tartották, hogy felhívják a lakosok figyelmét arra, hogy amikor ennek aktualitása lesz,
akkor szigorú mőszaki paramétereknek kell megfelelni ezekben a házi bekötési
részekben is.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a Kisbíró májusi számában van leírva,
amiket be kell tartani. Örül, hogy belekerült az újságba, mert tanácstalanok a
lakosok. Nagyon sokan megkeresték különféle kérdésekkel. Azt tanácsolja
mindenkinek, hogy menjenek el a mővelıdési házba, mert ott van mind a két
kivitelezı cég képviselete, ott meg lehet tudni, hogy melyik öblözetbe tartozik, illetve
érdeklıdjenek arról is, hogy milyen idıpontban várható náluk a beruházás
megkezdése, mely vonatkozik a gerincvezeték nyomvonalának víztelenítésére,
gerincvezeték kiépítésére, illetve a bekötı vezetékek megépítésére. Kérése, hogy a
kivitelezınél érdeklıdjön mindenki.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Délmagyarország c. napilapot is
célszerő olvasni, mindig megjelentetik, nem csak a Kisbíróban, hogy aktuálisan
melyik öblözetben, szakaszon milyen munkálatok folynak, illetve a honlapon is fent
van.
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A testület zárt ülésen folytatta munkáját 12 óra 02 perckor.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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