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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. június 27án 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
Igazoltan távol maradt: dr. Szigeti Gábor
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 8 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Az ülést megnyitotta.
Módosító indítványként elmondta, hogy a kiadott anyaghoz képest a 14. napirendi
pont okafogyottá vált
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az indoka az lett volna, hogy a hulladékról
szóló törvény értelmében az a szolgáltató, aki június 30-ig nem rendelkezik, illetve
nem szerzi meg a hulladékkezelési közszolgáltatási engedélyt, azzal a szolgáltatóval
fel kell mondani a közszolgáltatási szerzıdést. Most érkezett meg a szolgáltatónak
az igazolása, mely szerint megkapták a hulladékkezelési közszolgáltatási engedélyt.
Erre tekintettel okafogyottá vált ennek a napirendi pontnak a tárgyalása.
Kakas Béla polgármester módosító javaslata a 14. napirend levétele. Javaslatát
szavazásra bocsátotta.
A Képviselı-testület a módosításnak megfelelıen a napirendi pontokra tett javaslatot
8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
91/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. június 27-i
ülésének napirendje

Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
2./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének I sz. módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./

Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III.
29.) önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester

4./ Döntés a kéményseprıipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek átnevezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ Beszámoló az EESZI 2012. évi intézményi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2012. évi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. és a
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelı Bizottsága személyi összetételének változása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatója a szennyvízcsatorna házi
bekötéseinek gerincvezetékre történı rácsatlakozási munkáira való felkészülésrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Tájékoztató Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan
vagyon hasznosításáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Esélyegyenlıségi Programja
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Települési Értéktára
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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13./

A
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Megállapodásának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Társulás

Társulási

Zárt ülés
14./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/ önkormányzati bérlakás pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

1. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete)
Kiemelte, hogy az EESZI-nél lezajlott a közbeszerzési eljárás. Nyertes ajánlattevı az
S-FOOD Gastronomy Kft. A bátai árvízi védekezésben résztvevıket polgármesteri
dicséretben részesítette. MOESZB-hez eljutatott iskola eszköztámogatás igény
kapcsán elmondta, hogy a Szegedi Móra Ferenc Múzeum kiállításainak
megtekintésére 30 db bérletet vásároltak, a szabadidıparkba történı belépést
ingyenesen biztosítják egy alkalommal 30 tanuló részére, pedagógus felügyelettel, a
kézmőves foglalkozásokhoz szükséges anyagokat beszerezték. Ez mindösszesen
165.000,- Ft-os támogatás volt. Ismertette esemény-naptárát.
Kérdés, vélemény:
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy jó lett volna, ha szélesebb körben lett
volna a védekezés publikálva. A Délmagyarországban megjelent, hogy fiókirodákkal
bıvít az EDF DÉMÁSZ. 13 új fiókiroda és 18 panaszfelvételi pontot nyit a DÉMÁSZ,
a meglévı ügyfélszolgálati irodák mellett. Sándorfalvát kereste a DÉMÁSZ ez
ügyben?
Kakas Béla polgármester nem olvasta ezt a cikket, de nem tud arról, hogy
megkeresték volna. Egy 8000 fıs település esetében célszerő ilyen irodát mőködtetni
a városban. Érdekes volt a védekezés, de a védekezés koordinálva és maximálva
volt. A szentesi csapat megérkezett, kb. 70 fıs, akkor kaptak prioritást, egyik csapat
pihent, a másik dolgozott. Vasárnap volt, megjelentek az emberek, hogy hol tudnak
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segíteni. A koordinációért felelıs katasztrófavédelmi csapat irányította a munkát,
regisztrálni kellett, hiszen az embereket el kell látni élelmiszerrel.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy sok pozitív dolgot hallottak. Más
jellegő dolgot szeretne ismertetni, ami mindenkit, a lakosságot és a képviselıket is
érdekelheti. Péntekrıl szombatra virradóra az orvosi rendelıjét fel akarta valaki
gyújtani. A lezárt rendelı ablakát felfeszítették, valaki papírt dugott alá és
meggyújtotta. Nagy csoda, hogy nem lett nagyobb baj, hiszen fából van minden, a
szúnyogháló csak azért nem gyulladt meg, mert be volt csukva az ablak, a riasztó
nem kapcsolt be. Azonnal feljelentést tett a rendırségen. Úgy gondolja, hogy ennél
nagyobb bőnt, legyen ez gyerekcsíny, figyelmeztetés vagy egy részeg ember kóbor
gondolata, ennél nagyobb bőnt, mint egy másik ember házát hajnalban felgyújtani,
nem tud elképzelni, pláne úgy, hogy ezen ablak felett a gyermekei alszanak. Ezután
2 olyan emberrel találkozott, akinél hasonló dolog történt az elmúlt hónapban.
Megragadva a nyilvánosságot, szeretné kijelenteni, hogy aki ilyet csinál, nincs rá jobb
szó, szemét ember. Szeretné, ha a rendırség, az önkéntesek, a polgárırség az ilyen
típusú embereket még idıben megállítanák. Az ilyen emberek nagyon sokszor
dicsekszenek azzal, hogy ha ilyet csinálnak. Nagyon szeretné, ha ez az ember
elıkerülne. Eddig nem lett baj, de ebbıl nagyon nagy baj lehet. A rendırökkel
részletesen átbeszélték, ık megtették a megfelelı lépéseket. Remélik meglesz az az
ember, aki ezt elkövette. Még most sem talál rá szavakat. Szomorúnak tartja, hogy
valaki idejutott.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ennél gyalázatosabbat ı sem tud
elképzelni. Meg fogja kérdezni ırsparancsnok urat, hogy miért nem tájékoztatta errıl.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy feljelentést tett, foglalkoznak az
üggyel. Magánszemélyként tette a feljelentést, nem, mint közszereplı.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy nagyon meglepte, amit a képviselıtársa
mondott. Biztos, hogy kiderül, hogy ki az a másik két személy, akit inzultus ért.
Korábbi idıszakban komoly anyagi kára keletkezett, kiderült, hogy piromániás ember
is élt Sándorfalván. Neki az a véleménye, hogy aki ilyen tesz, nem lehet normális
gondolkodású, ez esetben, amit Sümegi képviselıtársa mond, hogy ez
mindenképpen kiemelten kell kezelni. Nem is ott kezdené, hogy képviselı, hanem
egy közfeladatot ellátó épületben esett anyagi kár, kiemelten keletkezik. Csodálkozik,
hogy ezt a tényt a Polgármesterrel azonnal nem közölte a rendırség.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ez megengedhetetlen, mindent meg kell
ez ellen tenni. Életveszélyes fenyegetést kapott ı is, ez már mindenen túl van.
Több hozzászólás nem hangzott el.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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92/2013. (VI. 27.) 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
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének I sz. módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnöke ismertette a bizottsági véleményt. A bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést, és azt változatlan formában javasolta a Képviselıtestületnek elfogadni.
Dr. Sümegi Sándor képviselı kérdése, hogy a korábbi testületi ülésen, amikor
tájékoztatást kaptak arról, hogy 2.685.000 millió Ft-ot vissza tudott utalni az SZKTT,
akkor konkrétan kérdésként hangzott el, hogy ebbıl a pénzbıl megvalósítható lesz-e
az évek óta halogatott festése az iskolának, illetve a halaszthatatlan
állagmegóvások. Kérdése, hogy Polgármester úr lát-e lehetıséget arra, hogy ebbıl a
pénzbıl juttassanak erre a célra.
Kakas Béla polgármester tárgyalásokat kezdtek a mőködtetésért felelıs kistérség
munkaszervezet vezetıjével. Ez a pénz a mőködtetésbe került bele, ahonnan ki is
kerül. Az a rendszer, amiben az iskola a garanciális, és logikus fenntartással
kapcsolatos folyamatot elindítanak, ott a forrását meg kell találni. Úgy gondolja, hogy
meg lehet találni a forrását. Ha dönt a Képviselı-testület, akkor ebbıl a keretbıl kell
majd döntetni, ebbıl lehet.
Dr. Sümegi Sándor képviselı értelmezheti a választ, hogy az idei évben valamilyen
állagmegóvás, felújítás történni fog az iskolánál.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy igen. Szavazásra bocsátotta a rendelet
tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
13/2013. (VI.27.) Önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésrıl szóló
4/2013. (II.14.) Önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének a
személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy meg kellett várni, hogy milyen
eredménnyel zárul a közbeszerzési eljárás. Eredményesen lezárult, az egyes
napirendi pontokban tájékoztatta polgármester úr a képviselıket, hogy az S-FOOD
Gastronomy Kft. látja el az étkeztetést július elejétıl. Az általa tett ajánlat 4,04%-kal
magasabb szolgáltatási díjat tartalmaz, mint az eddigi. Ez a 4,04% még mindig nem
éri el a 2012-es ágazati inflációt sem. Erre tekintettel kell módosítani a rendeletüket,
ehhez igazítva a személyi térítési díjakat is, ami minimális emelkedést eredményez.
Fentiekre tekintettel kéri a képviselı-testületet a rendeletmódosítást fogadja el.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és
egyhangúlag, változatlan formában való elfogadását javasolta, tekintettel arra, hogy
az emelés szükséges és a kerekítéseket is el kellett végezni.
Darázs Sándor képviselı véleménye, hogy a táblázatba bele kellene írni, hogy a
mindenkori legkisebb minimum öregségi nyugdíj.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a kiegészítéssel egyetértett.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a táblázatot kiegészítik a rendeletben a
„legkisebb” szöveggel. Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet az elhangzott
módosító javaslattal együtt.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.

9

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
14/2013. (VI.27.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)

4. Napirendi pont
Döntés a kéményseprı-ipari közszolgáltatás ellátásának átvállalásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalásra és elfogadásra
javasolta az elıterjesztést. Hozzáfőzte, hogy ez az önkormányzatoknak plusz
feladatot jelent.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
93/2013. (VI. 27.) Kt.
Határozat
Tárgy: Döntés a kéményseprı-ipari közszolgáltatási feladat átvállalásáról
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 3. § (1) bekezdése alapján
kinyilvánítja azon szándékát, hogy Sándorfalva közigazgatási területén a
kéményseprı-ipari közszolgáltatást 2014. január hó 1. napjától továbbra is maga
kívánja biztosítani a feladat eredeti címzettje, Szeged Megyei Jogú Város
Önkormányzata helyett.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az Önkormányzat 1. pont szerinti
döntésérıl haladéktalanul értesítse Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatát.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a kéményseprı-ipari
közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 4. §-a szerinti megállapodást
készítse elı és terjessze elı a következı testületi ülésre.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı a 2. pont vonatkozásában: azonnal
Határidı a 3. pont vonatkozásában: a következı testületi ülés
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A határozatról értesítést kap:
1) Kakas Béla polgármester
2) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
4) SZEGEDI KÉMÉNYSEPRİIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI
Korlátolt Felelısségő Társaság
5) Bábi Tímea mb. gazdálkodási irodavezetı
6) Irattár

5. Napirendi pont
A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek átnevezése
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Megköszönte Kónya képviselı
úr ebben a témakörben kifejtett munkáját.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy ez nem volt túl nehéz, csak néhány
könyvet kellett átnézni, és néhány emberrel egyeztetni, hogy mik volt az utcák nevei
az I. világháború után. Ismertette, hogy miért ilyen javaslatok lettek. Annak idején
jegyzı asszonynak átadta azt, amelyek most nem kerültek kifogás alá, a Béke u,
Dózsa György utca, hogy mik voltak a régi nevei. A bizottsági ülésen az Úttörı utca
kapcsán volt csak nézetkülönbségük. A bizottság úgy foglalt állást, hogy 2 igen és 1
nem szavazattal javasolja az Úttörı utcát Citerás utcára változtatni, tekintve, hogy
nem volt korábban önálló elnevezése, a többi utca esetében egyhangúlag elfogadta
a régi nevek visszaadását. Egyéni indítványt fog elıterjeszteni, mivel ı nem értett
egyet a Citerás utcával, úgy érvelt, hogy tárgy vagy személy elnevezése? Citera a
tárgy, citerás az személy. A településnek az a környéke mind olyan névvel
rendelkezik, amely a természetbıl fakad, természethez köthetı pl: Tisza, Fácán, Fürj
utca. İ úgy találná, hogy legyen Nyárfa vagy Nyárfás utca, a Képviselı-testület majd
el fogja dönteni.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy egyetért a nevekkel. A témához
kapcsolódó kérdése a költségviselés kérdése, érdemes volna polgármester úrnak
vagy jegyzı asszonynak ismertetni. Az utcanévváltozás milyen határidıvel, milyen
költségekkel jár a magánembereknek, illetve a vállalkozásoknak.
Dr. Török Éva aljegyzı elmondta, hogy magát a költségviselést az állam átvállalja,
hiszen a fent megnevezett törvény alapján illeték-, illetve díjmentes. A határidık
tekintetében elvileg december 31-e. Cégek esetében nevesíti is, a döntéstıl
számított 180 nap. A lakcímkártyával indul a változás és utána az önkormányzat
feladata lesz, hogy hatalmazza fel a jegyzıt arra, hogy tegye meg a szükséges
intézkedéseket. A lakosoknak adatváltozásként kell bejelenteniük a bankoknál,
például.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy az egyéb költség az
önkormányzatot terheli, utcanév táblák kicserélése, nem olyan jelentıs.
Értelemszerően azt is vizsgálták, és vizsgálják, hogy hány személyt érint. Ha úgy
alakul, akkor kapnak a járási hivataltól segítséget, hogy ne legyen fennakadás. A
Kisbíró következı számában részletes tájékoztatás adnak a lakosságnak.
Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy az utcanévváltozás hány lakost érint?
Csatlakozik Kónya József képviselı társához, a Nyárfa utcát javasolja.
Dr. Török Éva aljegyzı elmondta, hogy kb. 900-1000 embert érint a változás.
Kakas Béla polgármester ismertette az utcákra tett javaslatokat.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselı elmondta, hogy a Citera utcát javasolná,
mivel a Civil Szövetségnek közremőködı tagja, a citerások munkáját, a hangszert
szeretnék éltetni tovább, ezért nyújtották be ezt a javaslatot.
Kónya József PTB elnök hozzátette, hogy egy volt képviselı tette azt a javaslatot,
hogy a IV. óvodánál lévı teret nevezzék el citerások terének.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy mind a kettı elnevezés
tetszene neki, de abból az elgondolásból, hogy Nyírfa vagy Nyárfa, másképpen
következnek és a postai kézbesítéseknél is nagyon összetéveszthetık.
Ambrus László képviselı elmondta, hogy a lakosság érdekeibıl teszi fel a kérdést,
hogy egyértelmő legyen a válasz. A költségviseléssel kapcsolatos kérdés a
lakcímkártyára vonatkozott, de nem csak a lakcímkártya van, hanem például a
forgalmi engedély.
Dr. Török Éva aljegyzı elmondta, hogy az Állam gyakorlatilag átvállalja a
költségeket, biztosítja a díjmentességet, nevesítette elsı lépésként a lakcímkártyát,
de gyakorlatilag a fogalmi engedély, vállalkozó igazolvány is ilyen lesz.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
94/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek átnevezése
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
az alábbi határozatot hozza:
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1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva város hrsz.
1647, hrsz. 1807., hrsz. 1920, hrsz. 2165, hrsz. 2488, hrsz. 2542, hrsz. 5181
helyrajzi számú „Felszabadulás utca” elnevezéső közterületének nevét 2013.
július 1. napjától „Szent István utca” közterületi elnevezésre változtatja meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a közterület elnevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs:Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. 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.

95/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek átnevezése
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
az alábbi határozatot hozza:
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva város hrsz.
25, hrsz. 2347 helyrajzi számú „Partizán utca” elnevezéső közterületének
nevét 2013. július 1. napjától „Vitéz utca” közterületi elnevezésre változtatja
meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a közterület elnevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
96/2013. (VI. 27.) Kt.

Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek átnevezése
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
az alábbi határozatot hozza:
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva város hrsz.
257, hrsz. 564, hrsz. 694 helyrajzi számú „Tolbuhin utca” elnevezéső
közterületének nevét 2013. július 1. napjától „Szent Imre utca” közterületi
elnevezésre változtatja meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a közterület elnevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. 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.

97/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: A XX. századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı közterületek átnevezése
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az egyes törvényeknek a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthetı elnevezések tilalmával összefüggı
módosításáról szóló 2012. évi CLXVII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével
az alábbi határozatot hozza:
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1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete Sándorfalva város hrsz.
1125 helyrajzi számú „Úttörı utca” elnevezéső közterületének nevét 2013.
július 1. napjától „Citera utca” közterületi elnevezésre változtatja meg.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a közterület elnevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester

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

6. Napirendi pont
Beszámoló az EESZI 2012. évi intézményi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy igen részletes beszámolót kapott a
Képviselı-testület. Meglepınek tartja, hogy Sándorfalván kül- és belterületen, mennyi
ember szorul különbözı ellátásra. Nagyon nagy feladat, a gépkocsiknak a futó
teljesítménye 26.000 km, egyik körzetbe 1000, a másikban 16.000. Ez rengeteg, ezt
olyan idıszakban is meg kell tenni, amikor nem olyan ideálisak az útviszonyok.
Minden tisztelet, becsület és elismerés az intézmény dolgozóinak, akik ezt a feladatot
ellátják, mert nagyon sok esetben hall vissza olyan vélekedéseket, hogy nagyon sok
türelem kell, kiemelte a házi gondozást, mely feladat ellátása során maguk a
gondozók a nyugodt magatartásukkal végig tudják ezt vinni.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
98/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény 2012. évi
munkájáról

15

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Egyesített Egészségügyiés Szociális Intézmény 2012. évi munkájáról szóló beszámolót az elıterjesztéssel
egyezı tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Vári Istvánné intézményvezetı
Határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Vári Istvánné intézményvezetı
4. Irattár.

7. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2012. évi munkájáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta és az
elıterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna intézményvezetı elmondta, hogy a költségvetésüket is
látja a Képviselı-testület. Körbe néztek a hasonló nagyságú településeken, hasonló
intézményeknél, hogy hol, mennyi bevételt kell produkálni egy kulturális
intézménynek. Eddig nem volt állami normatíva a kultúrára, az idei évtıl van, csak
nagyon kevés, és azt is meghatározzák, hogy 10 %-ból könyvtári dokumentumokat
kell vásárolni. Szeretné büszkén mondani, hogy az SKK bevétel és kiadás oldala
tekintetében,hogy több mint 30%-át hozza a költségvetésnek bevételként, a többi
településen 5%-ot írnak elı. A statisztikában az állományi létszám személyi
bérjellegő kiadása majdnem fedezi azt a bevételt, amit hoz az Önkormányzatnak,
illetve az intézménynek. Az önkormányzatnak csak az intézmény fenntartására kell
fordítania, mert a többit fedezi a bevétel.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy évek óta mondják, hogy a település
önfenntartó képességét növelni kell. Így a bevételi forrásokat meg kell találni, a
lehetıségeket jobban ki kell használni, valamint az, hogy ami üzleti tevékenységnek
minısül, enyhítsen ezeken a terheken. Dicséretes, hogy a sokéves munka
részeredményeiket tudja produkálni. A város érdeke, hogy az örökölt vagy létrehozott
értékeivel az önfenntartásában megjelenjek a bevételek, Kastély, Ifjúsági központ,
turisztikai bevételek.
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Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy mennyi látogatója volt az elmúlt évben a
Budai Háznak? Az áprilisi testületi ülésen tárgyalták a belsı ellenırzést abban nem
szerepelt a Kastély Kávézó, bár a tervben szerepel. Akkor azt a választ kapta, hogy a
következı ülésen szerepelni fog, májusban nem említette. Kérése, hogy a következı
ülésre kerüljön be.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna intézményvezetı elmondta, hogy pontosan nem tudja
megmondani hány látogatója volt a Budai Háznak, mert komplexen szokták
megtekinteni a Kastélyt és a Budai Házat. Pénteken a NAV nyugdíjasai jönnek
Sándorfalvára, 40 fıvel és tekintik meg a Kastélyt és a Budai Házat is. Pontos
statisztikát nem tud mondani, mert a pályázat beadásakor vállalták, hogy öt évig nem
lesznek igazi múzeum, normatívát nem fognak igényelni, addig ezeket a belépıket,
létszámot a közmővelıdési szakfeladatban, mint „kiállítások” között fogja találni.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a központnak egy olyan tájékoztatója van
a Képviselı-testület elıtt, hogy milyen tevékenységi körök tartoznak magához az
intézményhez. Számos olyan dolgot látnak benne, amirıl nem gondolta volna, hogy
ezzel a témakörrel az intézmény foglalkozik, esetenként konkrétan is mőveli, igénybe
veszik. Alaposnak tartja, ami a munkára vonatkozik. Kérdése, hogy IV. 1/3 alatt a
Pallavicini Kastély vonatkozásában ıszi és téli nyitva tartás van, de a Kastély
Kávézójára milyen nyitvatartási idı vonatkozik. 12. oldal taglalja, hogy milyen
kapcsolatai vannak a környezı országok településeivel, nem találja az olasz
kapcsolatot. Mi lett vele? A 15. oldal után, a közcélú munkavállalók éves szinten
átlagosan, mi a közcélú munkavállaló 8 fı? Van-e arra átlagos kimutatás, ezek a
különbözı piacféle árusítás ez mennyire gazdaságos?
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy a Kastély Kávézónak más a nyitva
tartása. Próbálták a kiállítótér jellegét belevinni. Délelıtt 10-kor nyit a Kávézó és este
8-ig van nyitva, vasárnaptól csütörtökig, pénteken és szombaton éjfélig van nyitva,
illetve megpróbálják a lakossági igények szerint alakítani a nyitva tartásukat. Az olasz
kapcsolat megszőnt, a többieket igaz, hogy nem látták vendégül, mert nekik sincs
pénzük. Elektronikusan tartják a kapcsolatot, próbálnak közös pályázatokat keresni.
A közcélúak tekintetében elmondta, hogy a 11 közalkalmazotti létszámból, egy fı, 8
órás takarító. A 8 fı intézményi takarítói státuszban van náluk. Így tudják teljes
mértékben ellátni az öt telephelyüket. Azért átlagosan 8 fı, mert ennyit hívhatnak be
havonta. Az árusításokkal kapcsolatban elmondta, hogy ha a Kávézó, strand,
lakodalmak nem lennének, akkor továbbra is csak azok a bevételek lennének, amit a
vásárosok bérelnek. Az viszont nem tudná a 33%-os bevételt hozni, de még mindig
ebbıl van igazán bevételük. Sándorfalván igény van a sok rendezvényre, de a
belépıdíjakat nem tudják, vagy nem akarják kifizetni, csak a vásárosok hozzák a
bevételeket. Kormányhivatal elviszi tılük a Mővelıdési Ház nagytermét, ezután csak
a SZIKK nagytermét fogják tudni felajánlani.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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99/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Kulturális Központ 2012. évi munkájáról
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Kulturális
Központ 2012. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Gajdosné Pataki Zsuzsanna, a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatója
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgatója
4. Irattár.

8. Napirendi pont
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. és az
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı
Bizottsága személyi összetételének változása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta 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.

100/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelı Bizottságába tag választása
Határozat
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1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Sebık
Istvánnénak a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú
Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági tagságáról történı lemondását 2013.
június 27. napjával.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági
tagjának Pásztor Jánosnét választja meg 2013. június 28. napjától
kezdıdıen 2014. március 31. napjáig terjedı idıtartamra.
3. A Képviselı-testület felkéri és felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az
alapító okirat módosításával kapcsolatos eljárás lefolytatására, az alapító
okirat aláírására.
4. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja a SÖV
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetıjét, hogy a határozat 2. pontjában foglalt változás Alapító Okiraton
történı átvezetésérıl és annak Cégbíróságnál való bejegyzésérıl intézkedjen.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sebık Istvánné Sándorfalva, Alkotmány krt. 21/A
4. Pásztor Jánosné Sándorfalva, Ady Endre u. 69.
5.Tímár Zoltán ügyvezetı, SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Közhasznú Nonprofit Kft.
6. Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
7. Irattár.

Vagyonkezelı

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

101/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
Felügyelı Bizottságába tag választása
Határozat
1.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Sebık
Istvánnénak az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú
Nonprofit Kft.. Felügyelı Bizottsági tagságáról történı lemondását 2013. június
27. napjával.
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2.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelı Bizottsági
tagjának Pásztor Jánosnét választja meg 2013. június 28. napjától
kezdıdıen 2014. március 31. napjáig terjedı idıtartamra.

3.

A Képviselı-testület felkéri és felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az
alapító okirat módosításával kapcsolatos eljárás lefolytatására, az alapító okirat
aláírására.

4.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete utasítja az SFÜ
Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetıjét, hogy a határozat 2. pontjában foglalt változás Alapító Okiraton
történı átvezetésérıl és annak Cégbíróságnál való bejegyzésérıl intézkedjen.

Határidı: azonnal
Felelıs: Tatai Miklós ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Sebık Istvánné Sándorfalva, Alkotmány krt. 21/A
4. Pásztor Jánosné Sándorfalva, Ady Endre u. 69.
5. Tatai Miklós SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit
Kft.
6. Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
7. Irattár.
Kakas Béla polgármester 11 óra 40 perkor technikai szünetet rendelt el.
Az ülés 11 óra 56 perckor folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy a Képviselı-testület határozatképes,
8 fı képviselı jelen van.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy elhangzott Darázs Sándor képviselı úrtól
egy kérdés a Kastély Kávézó belsı ellenıri jelentésével kapcsolatban. Válasza a
kérdésre, hogy április 25-én elektronikus úton elküldték Önnek a belsı ellenırzés
anyagát. Kérte, nézze meg az e-mailjét.

9. Napirendi pont
A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatója a szennyvízcsatorna házi
bekötéseinek gerincvezetékre történı rácsatlakozási munkáira való felkészülésrıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a rácsatlakozás ez egy nagy
pontosságot igénylı feladat lesz, mert ha beviszik a kerítésen belül ezt a fogadó
aknát, amely kicsatlakozik a gerincre, ki kell építeni a rácsatlakozást, ami azt jelenti,
hogy az újonnan kiépített rácsatlakozó vezetékben még nem, a régibe már nem lehet
a szennyvizet beengedni. A bizottság megtárgyalta és az elıterjesztést, a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ennek a napirendi pontnak a lakossági
tájékoztatás volt a célja. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
102/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: A SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatója a szennyvízcsatorna házi
bekötéseinek gerincvezetékre történı rácsatlakozási munkáira való
felkészülésrıl
Határozat

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. szennyvízcsatorna házi
bekötéseinek gerincvezetékre történı rácsatlakozási munkáira való felkészülésrıl
szóló tájékoztatóját az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán ügyvezetı SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı
Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Irattár.

10.Napirendi pont
Tájékoztató Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan vagyon
hasznosításáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta, és az
elıterjesztést, a határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Az anyag szerint inkább vásárolni kellene, mint eladni. A helyiségbérletekkel
kapcsolatban a bevételek és kintlévıségek ezer forintban vannak megadva. Nem
nagy elmozdulás van a tavalyi évhez képest. Már a 2013. évi költségvetésük
elfogadásánál is a Képviselı-testület és a bizottság is felhívta a figyelmet arra, hogy
a kintlévıségek behajtására igen nagy figyelmet kell fordítani és arra, hogy ezen
kintlévıségek összege csökkenjen. Összességében itt arra is oda kellene figyelni,
hogy azok az önkormányzati bérlakások, amelyek magánemberektıl lettek
felvásárolva és nem új építésőek, rossz állapotúak, javításra szorulnak.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
103/2013. (VI.27.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató Sándorfalva Városi Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan
vagyon hasznosításáról
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat tulajdonában lévı ingatlan vagyon hasznosításáról szóló tájékoztatást
elfogadta.
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
4.) Bábi Tímea mb. gazdasági csoportvezetı
5.) Katosné Kószó Matild mőszaki-beruházási ügyintézı
6.) Irattár.

11. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Esélyegyenlıségi Programja
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy elképesztınek tartja, hogy olyan
feladatok végrehajtásába kényszerítik bele az önkormányzatokat, amelyek bizonyos
fokú fenyegetést is tartalmaznak, hogy ha nem hajtja végre vagy, ahogy fogalmaznak
benne, hogy „ilyen nincs”, akkor semmilyen pénzhez nem lehetet hozzájutni. A
hatályba léptetés június 30-a. A hátulján ahol a feladatellátásról van szó, kezdve a
megvalósítás, megvalósítás kezdete, a mőködés, a nyilvánosság. Felmerült benne,
hogy ezt egy valaki fogja csinálni? A bizottság elfogadta és a Képviselı-testületnek
elfogadásra javasolta.
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy az elıterjesztést a bizottság
elfogadta és a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
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.
104/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Esélyegyenlıségi Programja 2013-2018.
Határozat
A Képviselı-testület az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja Sándorfalva
Városi Önkormányzat 2013-2018. évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlıségi
Programját.
Határidı: 2013. június 30.
IT-ben foglaltak végrehajtására vonatkozóan folyamatos
Felülvizsgálatra vonatkozóan: 2015. június 30.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Türr István Képzı és Kutató Intézet Budapest
4. Irattár.

12. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Települési Értéktára
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
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Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság elfogadásra
javasolta az elıterjesztésben szereplı határozati javaslatot.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, óvatosan kell bánni azzal, hogy mit milyen
kategóriába tesznek. Ha olyan tárgyat, építményt tesznek bele ebbe a bizonyos
kategóriába, azt aztán gondozni kell, arra költeni kell, fogják nézni, hogy bánnak
vele, de erre állami forrás nincs. A bizottság megtárgyalta és az elıterjesztést, a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek azzal, hogy a
megvalósítás során erre azonban nagyon figyeljen oda a Képviselı-testület.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy örül neki, hogy létre jön majd egy
ilyen. Épített környezet és a természeti környezet védelme és megırzése. Bízik
abban, hogy ha valamilyen épületrıl kimondják, hogy fontos a település életében,
akkor kerül majd arra valamilyen forrás, hogy akár magánszemély, akár az
Önkormányzat a jövı számára megırizze. Érdeklıdik, hogy a korábban elhangzott,
specifikusan Sándorfalván élı orchidea fajtáról a nıszıfővel kapcsolatban, amirıl
annak idején majdnem egy szabadidıparkot neveztek el, mi van ezzel a növénnyel,
mert szomorúan hallotta, hogy nem virágzik, nehéz fellelni. Gondolta, hogy beszél a
természetırrel, hogy mit tud errıl a növényrıl. Kérdése Polgármester Úrhoz, hogy
errıl mit tud és ez a növény bekerülhet-e a megırzendı természeti értékek közé?
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az a Nemzeti Park által jelölt terület, ahol
ezt valaha fellelték, az azóta is ott áll rendelkezésre, de ı még nem látott ilyen
növényt. Ha van valahol és nyilván van, akkor emeljék bele. Szavazásra bocsátotta
a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
105/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Települési Értéktára

Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a magyar nemzeti értékekrıl
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. Törvényben foglalt rendelkezések
figyelembevételével a következı határozatot hozza:
3. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy létrehozza Sándorfalva Települési Értéktárát.
4. A települési értékek azonosításával, az értéktár létrehozásával, és annak a
késıbbiekben történı gondozásával összefüggı feladatok ellátásával
megbízza a Sándorfalvi Kulturális Központot.
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Határidı: 2013. december 31.
Felelıs: A 2. pont tekintetében Gajdosné Pataki Zsuzsanna
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgató
4. Csongrád Megyei Önkormányzat
5. Irattár.

13. Napirendi pont
A
Dél-alföldi
Térségi
Hulladékgazdálkodási
Megállapodásának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Társulás

Társulási

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. 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.
106/2013. (VI. 27.) Kt.
Tárgy:

A Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási
megállapodásának módosítása

Társulás

Társulási

Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselı-testülete a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási megállapodásának a Társulás
székhelyének és munkaszervezetének változására vonatkozó módosítását az
elıterjesztés mellékletét képezı egységes szerkezetbe foglalt társulási
megállapodás tervezettel egyezı tartalommal fogadja el.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a módosított és ekként
egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás aláírására.
Határidı: június 30.
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Dr. Koltainé Farkas Gabriella munkaszervezet vezetı
2. Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Irattár.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy jövı héten Könnyőzenei tábor lesz,
minden este koncertekkel a Kastély udvarban, szeretettel várnak mindenkit. Most
hétvégén Vállalkozók napja lesz a Május 1. téren. A városnapi programokról a
Kisbíróban és a szórólapokból tájékozódhat a lakosság. Június 6-án, szombaton 15
órakor kezdıdik az ünnepi testületi ülés és utána kezdıdnek a rendezvények.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Polgármesteri Hivatal hétfın, július
elsején zárva lesz, tekintettel a Köztisztviselık Napjára.
Dr. Sümegi Sándor elmondta, hogy ezen a napon Semmelweis nap is lesz, zárva
lesznek az egészségügyi intézmények is. Nem lesz háziorvosi ellátás, központi
ügyelet lesz.
Kakas Béla polgármester a Képviselı-testület nyílt ülését 12 óra 30 perckor bezárta.
Kellemes nyarat kívánt. A Képviselı-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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