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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva
Város
Önkormányzat
Képviselı-testületének
szeptember 26-án megtartott, nyílt ülésérıl.

2013.

Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kamaraterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Kónya József, Molnár
Szabolcsné, dr. Sümegi Sándor, dr. Szigeti Gábor
Igazoltan távol maradt:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
Sebestyén András képviselı
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Török Éva aljegyzı
Tóth Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintézı
Rodler László
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy 7 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Külön köszöntötte Rodler Lászlót a sándorfalvi Budai Sándor
Citerazenekar tagját abból az alkalomból, hogy részére most kerül átadásra a
„Közmővelıdésért” kitüntetı cím. Ismertette a Képviselı-testület határozatát és
átadta a kitüntetı címet. A kitüntetı cím átadását követıen javaslatot tett az ülés
napirendi pontjaira, melyet szavazásra bocsátott.
A Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
112/2013. (IX. 26.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. szeptember 26-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 módosítására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
3./ Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének 1. félévi
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet-tervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

5./ SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.
évi 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
6./ SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
elszámolása az ingatlanhasznosításból eredı bevételekkel, kiadásokkal
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Tájékoztató a Nádastó Szabadidıpark 2013. évi strandszezonjáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./ SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.
évi 1. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./ Sándorfalva, belterület 816/6. helyrajzi számú „kivett közút” önkormányzati terület
közterületi elnevezése.
Elıadó: Kakas Béla polgármester
10./ Sándorfalva, Petıfi u. 91/2. sz. önkormányzati bérlakás-pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ Sándorfalvi óvoda fejlesztése DAOP-4.2-.1önerı biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

11-2012-0018

12./ Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica”
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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pályázathoz

Felsıoktatási

13./ Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ.
pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékérıl a
közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a KEOP-1.1.1/C/132013-0004 SZ. pályázat önerıkrıl és a szükséges döntések meghozataláról
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 és kiegészítését. (A
jegyzıkönyv 4. sz. melléklete)
Kérdés, vélemény:
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítést tett a törvényességi felhívással kapcsolatban.
Elmondta, hogy az új Ötv. értelmében a kinevezések, illetve a bérlakások
tekintetében a bérlık kijelölését a jövıben, illetve az ezekkel kapcsolatos
témakörökben nyílt ülésen kell tárgyalnia a Képviselı-testületnek feltéve, hogy az
érdekeltek kifejezetten nem nyilatkoztak úgy, hogy zárt ülés tartását kérik.
Sebestyén András alpolgármester 10 óra 15 perkor megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van. Kiegészítésként elmondta, hogy a szennyvízberuházás a
kivitelezık jelentése alapján közel 40 % -os készültségben van. A kivitelezık a
geodéziai bemérés, kamerás vizsgálatok, víztartási próbák vizsgálata után adják át a
csatornaszakaszokat és készítik a gerincre a házi bekötéseket. A lakossági
panaszokat napi szinten kezelik, a konzorciumnak a Mővelıdési Házban van
ügyfélszolgálati pontja, ahol el lehet érni a fıépítésvezetıt és a kivitelezést végzı
cégeket. A szennyvíztisztító telep engedélyezési eljárása lezárult és elindulhatott a
kivitelezés. Január elsejére tervezték a tisztítómő próbaüzemének kezdetét, az
engedélyezési eljárás elhúzódása miatt várhatóan márciusban kezdıdik. Ahhoz,
hogy a rendszer a használatba vételi engedélyét megkapja, kell téli és nyári
próbaüzem. Felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy a saját belsı rákötı rendszer
kiépítésérıl már részletes tájékoztatást kaptak a Kisbíró révén. Elıre el lehet
készíteni a bekötésnek a csıfektetési részét, de rákötni tilos. Amikorra elkészül a
beruházás, meg lesz az új üzemeltetıje a rendszernek nevezetesen az Alföldvíz Zrt.,
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ı lesz majd a jogosult, hogy a végsı átvételt megtegye. Ha az SFÜ Kft.-nél
bejelentik, hogy ezt elvégezte, akkor esetleg meg is tudják nézni, hogy hogyan
készítették el. Az ivóvízminıség-javító program befejezés elıtt áll. Várhatóan
november elsejére tervezhetı Alföldvíz Zrt. szolgáltató belépésére, el fog készülni ez
a tisztítórendszer és próbaüzemi állapotba tudják átadni ezt a projektet. Kiemelte,
hogy ezek a beruházások úgy zajlanak, hogy minden héten kooperációs értekezletet
tartanak. Az Iskolai utcai óvoda újjáépítése kapcsán elmondta, hogy ezt a pályázatot
a Kistérségi Többcélú Társulás nyerte, bonyolítja és irányítja. A nyertes kivitelezı a
munkálatokat elkezdte, a berendezéseket az Önkormányzat letárolta. A gyerekek a
három óvoda csoportjaiba kerültek. Január-februári átadás van tervezve. A KerekPerec helyiségében a Szegedi Sütödék Kft. vette át a szolgáltatást. Aláírásra került a
Kellernél az adósságkonszolidáció kapcsán a hitelállomány megmaradt részével
kapcsolatos szerzıdés aláírása.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a Délmagyarországban megjelent, hogy a
DÉMÁSZ 13 irodát és 18 panaszfelvételi pontot nyit október 11-ig. Kérdése, hogy
volt-e tárgyalás ebben a kérdésben?
Kakas Béla elmondta, hogy igen tárgyaltak. A DÉMÁSZ heti kétszer 4 órában
szeretne ügyfélszolgálatot létesíteni. Az Alföldvíz Zrt. szintén szeretne az ivóvíz
kapcsán ügyfélszolgálatot létesíteni, velük is tárgyalásban vannak. Próbálták
összehozni a jelentkezıket. Az Alföldvíz Zrt. a DÉMÁSZ Zrt-vel nem szeretne
közösen, viszont a DÉMÁSZ Zrt. elfogadta azt, hogy a Víziközmő Társulatnál
mőködı ügyfélszolgálati rendszer egész napos és ott azokat az áramszolgáltatással
kapcsolatos lakossági problémákat kezelni tudják. Ott folyik a tárgyalás, bérelnék az
irodát és az ott lévı alkalmazottaknak. Ez azért jó, mert a teljes ügyfélszolgálati
idıben el fogja érni a DÉMÁSZ pontot is.
Darázs Sándor képviselı elfogadta a választ. A szennyvízberuházás kapcsán
említést tettek „mérı nélküli vízvételezés”-re. Kérdése, hogy dokumentálva van-e,
hány alkalommal fordult elı. Gondolja, nem a lakosságnak kell megfizetnie az
elfogyasztott vízmennyiséget.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a vákuumkút vízvételi
lehetıségét kizárólag tőzcsapról vételezik és minden rákötésnél mérıóra van
felszerelve. Nincs tudomásuk méretlen vízrıl.
Darázs Sándor képviselı véleménye, hogy jó lenne, ha a közterület felügyelı
ellenırizné, hogy milyen állapotban adják vissza a területet a kivitelezést követıen.
Személyes tapasztalata, hogy úgy kellett szólni az illetékeseknek és a helyreállítás
után sem volt tökéletes a munka. Megérne annyit, hogy a késıbbi lakossági
panaszokat elkerüljék.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy ez napi problémát jelent. Ezt
jelzi is a lakosság, amire azonnali intézkedés történik. Farkas Árpád a fı
építésvezetı, akit tájékoztattak az ilyen problémákról. A következı kooperáció elıtt
fél órával helyszíni bejárást kezdeményezett arra a helyre, ahol lakossági bejelentés
alapján növényzetcsonkítás történt.
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Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy idén új adónemet vezetett be az
Önkormányzat. Kérdése, hogy az érintettek hány százaléka tette meg a bevallást,
illetve hogyan alakult a fizetés, hiszen a második részletet is be kellett fizetni
szeptember 15-ig.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a költségvetés tárgyalásánál választ
fognak adni.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével
kapcsolatos munkálatok vagy annak kapcsán szeretné megemlíteni azt, ami a
lakosságot érinti elsısorban. Polgármester úr is említette, gondok, problémák,
balesetek elıfordulnak. Felhívta a figyelmet, hogy a munkálatoknál, amikor ássák ki a
fıvezeték helyét, akkor elsısorban olyan mennyiségő földet, törmeléket termelnek ki,
amelyet arra a területre kell elhelyezni ahol nem a csatorna megy. A lakosság
jelentıs része, az árkon kívüli helyet, ahol ez van - csapadékelvezetı árkokat-,
különbözı célokra használ, például díszkertként. Ez az utca oldalától a másik oldalig
közterület, nem mondhatja azt, hogy ı elébe ne tegyék a homokot. Ez közterület, ez
a közcélok különbözı igénybevételére szolgál. A csatorna és a járda rendbe tartása
lakossági feladat, de nem tilthatja meg, hogy oda letegyék a homokot például. A
belsı hálózat, a rácsatlakozás kiépítésével kapcsolatosan a gyakorlatban az ilyen
tevékenységet végzıtıl a következı információt kapta. Meg lehet csinálni. A
gyakorlat a következı. A bemenı csatlakozó tisztítóhoz kötik, megkeresik a jelenleg
aknából kimenı vezetéket, ahhoz 1 m-es szakaszt elhagyva lezárják a kimenı
vezetéket. Majd amikor megtörténik a mőszaki átadás, akkor azon az 1 m-es
szakaszon megszőntetik és összekötik a kettıt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

113/2013. (IX. 26.) 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
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2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének 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. A bizottság jegyzıkönyve, amely birtokában van a
Képviselı-testületnek, tartalmazza azokat a dolgokat, amelyek a bizottsági ülésen
felmerültek. Lényegében olyan kérdés nem merült fel, amely azt befolyásolta volna,
hogy módosításra kerülne sor a bizottság javaslatában. Tóth-Bábi Tímea gazdasági
csoportvezetı ismertette, hogy milyen dolgok várhatóak az elkövetkezı idıszakban.
Ez a tervezett összeg a mőködési tartalékba kerülne vissza. A bizottság egyhangúlag
fogadta el, és javasolja a Képviselı testületnek az anyag megtárgyalását és
változatlan formában történı elfogadását.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet tervezetet. A Képviselıtestület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének 15/2013. (IX.26.)
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
Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Dr Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az önkormányzatok sajátos mőködési
bevételeinek teljesítése a bevételek 2012. évi és 2013. évi táblázatában szerepelnek.
Ez értelemszerően június 30-ig szól. Lehet látni, hogy annak ellenére, hogy az új
adónem bevezetése kapcsán komoly feladat hárult a hivatalra, de nem csak az
adócsoportra, hanem más területen dolgozó kollegájának is hadrendben kellett állni.
Mindezek ellenére, azt a körülményt is figyelembe véve, hogy a lakosság
konstruktívan állt hozzá és a bevallásokat különösebb felszólítás nélkül folyamatosan
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és idıben teljesítették. A féléves állapot is azt tükrözi, hogy az önkormányzat sajátos
bevételeinek teljesítése 41%-on áll. Azt a következtetést bátran le lehet vonni, hogy a
bevétel teljesülése folyamatos, annak ellenére, hogy új adónem került bevezetésre.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy látható, hogy az ivóvízminıség-javító
program és a szennyvízberuházás majd igazodik a beruházás folyamatos
alakulásához. A kiadásokat részletekben nézve, egyezıség mutatkozik a
bevételekkel.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnöke elmondta, a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést. A
felvetett kérdésekre az ülésen jelen lévı vezetıktıl azonnal választ kaptak, melyet a
bizottság elfogadott. Dr. Szigeti Gábor képviselı társa a bizottsági ülésen érintette
azt a kérdést, amit Darázs Sándor képviselı is felvetetett az építményadóval
kapcsolatosan. Voltak, akik a bevallással késtek, így a kivetés késedelmet
szenvedett, ugyanez vonatkozik az iparőzési adó tekintetében, amelyre Tóth-Bábi
Tímea gazdálkodási csoportvezetı és alpolgármester úr adtak megfelelı és konkrét
válaszokat adtak. A bizottság a meghallgatott válaszokkal, indoklásokkal együtt
egyhangúlag fogadta el az elıterjesztést és javasolja megtárgyalását, elfogadását,
azokkal a kiegészítésekkel, amelyeket a bizottsági jegyzıkönyv is tartalmaz. A
bizottság érintette a 2014. évi költségvetés készítését. Még emlékszenek rá, hogy
nem kis gondot okozott a 2013. évi költségvetés megalkotása is.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
114/2013. (IX.26.) Kt.
Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének I. félévi
végrehajtásáról

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testülete
a polgármester beszámolóját a
2013. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról elfogadja.

1) Megállapítja:
a) hogy az I. féléves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2013. évre meghatározott
fıbb céloknak.
b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökbıl az intézményhálózat zavartalanul
mőködhetett.
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c) hogy a meghatározott beruházási feladatok teljesítési szintje az elvárások szerint
alakult.
2) Elvárja:
a) hogy a beszámolási idıszak végéig változatlan takarékos gazdálkodással az eredetiként
tervezett dologi elıirányzatok keretein belül az intézményüzemeltetési feladatok
maradéktalanul teljesüljenek.
b) hogy a beszámolási idıszak végéig a pályázatos beruházások lezáruljanak és a
pályázatoknál a támogatási összegek maradéktalanul lehívásra kerüljenek.
c) hogy az önkormányzati intézmények a feladatellátáshoz elıirányzott saját bevételeiket
beszedjék, ezáltal az Önkormányzat 2014. évi mőködési forráshiány mentes
gazdálkodásának alapjait megteremtsék.
3) Továbbra is törekedni kell az éves terv takarékos végrehajtására, a kintlévıségek
maradéktalan beszedésére, illetve behajtására. Biztosítani kell az intézmények további
zavartalan mőködését és az elért ellátási színvonal megtartását.
4) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 10. sz. melléklet alapján 321.085
Ft összegő behajthatatlanná vált követelés nyilvántartásból való törlését engedélyezi.

Határidı: Folyamatos, a végrehajtásra: 2013. december 31.
Felelıs: Kakas Béla polgármester

A határozat végrehajtásáról az éves beszámoló keretében kell számot adni.

A határozatról értesítést kap:
1.
2.
3.
4.

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
Irattár helyben

Dr. Sümegi Sándor képviselı az ülésterembıl 10 óra 49 perckor távozott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fı jelen
van.

4. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2013. (V. 30.)
önkormányzati rendelet módosítására
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Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és megállapította,
- a szöveges részben foglaltaknak megfelelıen – a Képviselı-testületnek dönteni kell
e tárgyban. A bizottság 2 határozatot hozott, mely szerint elfogadta és elfogadásra
javasolta a rendeletmódosítást, valamint elfogadta és szintén elfogadásra javasolta a
feladatellátásra vonatkozó a megállapodást.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
115/2013. (IX. 26.) Kt.

Tárgy: Kéményseprı-ipari közszolgáltatás feladatának átvállalására vonatkozó
megállapodás és a közszolgáltatás ellátására vonatkozó szerzıdés elfogadása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete 93/2013. (VI. 27.) Kt.
számú határozatára is figyelemmel elfogadja a határozat 1. számú mellékletét
képezı, a kéményseprı-ipari közszolgáltatási feladat biztosításának átvállalására
vonatkozó Szeged Megyei Jogú Várossal kötendı megállapodást.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a határozat 2.
számú mellékletét képezı, a kéményseprı-ipari közszolgáltatási feladat
ellátásáról szóló, a SZEGEDI KÉMÉNYSEPRİIPARI, SZOLGÁLTATÓ ÉS
KERESKEDELMI Korlátolt Felelısségő Társasággal kötendı szerzıdést.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az 1-2. pontokban
írt megállapodás és szerzıdés aláírására.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
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
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6) Irattár

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
16/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete
a kéményseprı-ipari közszolgáltatásról szóló 12/2013.(V.30.) önkormányzati
rendelet módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)

5. Napirendi pont
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi I.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Dr. Sümegi Sándor képviselı 10 óra 56 perckor visszaérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés a határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság igen alaposan és részletesen
elemezte az elıterjesztést. Kérdésként merült föl, hogy a kimutatott veszteséget mi
okozza, jó-e az, hogy a pénzügyi kimutatásban a vállalkozói tevékenység és a
közhasznú tevékenység azonos táblázatban szerepel. Nem különül el tisztán
egymástól. A két tevékenység szétválasztására azért lenne szükség, mivel a
Képviselı-testület a vállalkozói tevékenységet nem támogatja a költségvetésbıl, az
önkormányzattól kapott támogatás csak a közhasznú tevékenység végzésére illetve
finanszírozására szolgál. A vállalkozói tevékenységnek saját lábán kell megállnia, azt
a képviselı-testület nem támogathatja. Ezek pontosításával a bizottság elfogadta az
elıterjesztést és javasolta a Képviselı-testületnek megtárgyalásra, elfogadásra.
Kakas Béla polgármester ismertette a SÖV Felügyelı Bizottság határozatát, mely
szerint a beszámolót javasolta megtárgyalásra és elfogadásra.
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Dr. Sümegi Sándor képviselı csatlakozik a PTB elnök észrevételhez, miszerint évek
óta a beszámoló tárgyalásakor minden alkalommal elhangzik, hogy a közhasznú
tevékenységet a vállalkozói tevékenységtıl válassza külön. Ebben a beszámolóban
így átfedéseket lát, és így nem tudja támogatni és elfogadni a beszámolót.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy könyveléstechnikailag teljesen külön van
választva, nincs átfedés. Annyiban van átfedés, hogy a vállalkozói tevékenység
eredménye be van építve a támogatásba. Ami támogatás a közhasznú
tevékenységhez mőködik. Figyelni kell, hogy képzıdik-e az a haszon, amibıl a IV.
negyedév finanszírozásába be lett kalkulálva. Átfedés akkor lenne, ha az
önkormányzat tıkét biztosítana a vállalkozói tevékenység folytatásához.
Sebestyén András alpolgármester véleménye is az, hogy jó lenne tisztán látni és
teljesen elkülöníteni. Technikailag ezt nehéz megoldani. Például a kft. dolgozói, akik
részt vesznek a közhasznú, illetve a vállalkozói tevékenységben is, nehéz megtalálni,
hogy milyen metodika alapján számítsák ki az egyes tevékenységek költségeit. A
szöveges részben lehetet volna a vállalkozói tevékenységet jobban kidomborítani,
érthetıbb lett volna a számszaki rész.
Kakas Béla polgármester felhívta a figyelmet, ha megnézik a Kft. támogatási
rendszerét, abból kitőnik, hogy amikor a vállalkozói tevékenységet folytat akkor
szinte nullára jön ki. Abban az idıszakban kapja a megfelelı támogatást, amikor
szezonális közhasznú tevékenységet folytat.
Kónya József PTB elnök egyetért azzal, hogy a szöveges beszámoló tartalmazza
plasztikusabban a közhasznú feladatok ellátásával és vállalkozói tevékenységgel
kapcsolatos költségek miértjét, arányát.
Az év végi elszámolásnál a most
elhangzottak figyelembevételével készítsék el a szöveges beszámolót.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, egyértelmően látszik az, hogy mi a közhasznú
tevékenység bevétele, és mi a vállalkozási tevékenység bevétele. A közhasznúsági
tevékenység bevétele az önkormányzattól kapott támogatás. A vállalkozási
tevékenység árbevétele pedig a 8.755.000 Ft, ami tényszerően megjelenik. Megérti,
hogy könyveléstechnikai, számviteli tv. szerint a közhasznú jelentésben szerepeltetni
kell azokat a tevékenységeket is, ami nem közhasznú. Célszerőnek tartaná
elkülöníteni a vállalkozói tevékenységet, minimum felsorolás szintjén. Kiadási oldalon
pedig nem lehet más, mint a bevételi oldalon. Az tény, hogy támogatást felhasználni
vállalkozási tevékenység finanszírozásához nem lehet.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta - az elhangzottak
figyelembevételével - a határozati javaslatot kiegészítve azzal, hogy a Kft. év végi
beszámolója kapcsán az írásbeli elıterjesztésében a vállalkozói és közhasznú
feladatok egyértelmően kerüljenek elkülönítésre.
A Képviselı-testület 5 igen, 2 nem, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
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116/2013. (IX. 26.) Kt.
Tárgy: A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
2013. I. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót elfogadja az elıterjesztés
melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy a Kft. év végi beszámolója kapcsán az
írásbeli elıterjesztésben a vállalkozói és közhasznú feladatok egyértelmően
kerüljenek elkülönítésre.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tóth-Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Kériné Csaba Ildikó településrendezési ügyintézı
6. Irattár

6. Napirendi pont
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit
elszámolása az ingatlanhasznosításból eredı bevételekkel, kiadásokkal
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Kft.

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést és a Felügyelı Bizottság
határozatát, mely szerint az elszámolást elfogadja.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen a felmerült
kérdésekre megkapták a választ Tímár Zoltán ügyvezetıtıl, aki tájékoztatta a
bizottságot, hogy 1.197.000,- Ft a kintlévıség összege, melyet minden lehetséges
eszközzel megkísérelnek behajtani. A bizottság javasolta az elıterjesztés
megtárgyalását és elfogadását.
Darázs Sándor képviselı érdeklıdött, hogy az Alkotmány krt. 23. karbantartási
költség 7,5 millió forint mit takar?
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Tímár Zoltán ügyvezetı válaszában elmondta, hogy 2009. január elsejétıl sok
tevékenységet végeztek az épületen, festés, tetı-javítás, ajtó-karbantartás,
zárrendszer, kazánjavítások. Ezek részletesen az évenkénti anyagokban
megtekinthetık. Itt összegezve szerepel, azért ilyen nagy szám.
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.
117/2013. (IX.26.) Kt.
Tárgy:
A SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit
Kft. elszámolása az ingatlanhasznosításból eredı bevételekkel, kiadásokkal

Határozat

1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati
Vagyonkezelı
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
ingatlanhasznosításból származó bevételeivel és kiadásaival történı
elszámolását az elıterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
2. Kakas Béla polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Bábi Tímea – gazdálkodási irodavezetı
5. Irattár.

7. Napirendi pont
Tájékoztató a Nádastó Szabadidıpark 2013. évi strandszezonjáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:

17

Kakas Béla polgármester kiegészítésében elmondta, hogy 45-50 ezer látogató közé
lehet belıni azt a létszámot, amely igénybe veszi a strandszolgáltatást
vélelmezhetıen a jövıben. Ugyanakkor a 49.404 fıhöz az árbevétel az 26 millió
forint körüli összeg, és ehhez egy 11 millió forintos mőködési kiadás párosult. Itt egy
adózás elıtti 15 millió 500 ezer forintos eredmény látszik. A büfé tevékenysége 9
millió forint körüli, amely szintén a tavalyi bázis évet tekintve szinte forintra hozta. Itt a
mőködési költség és a készletváltozás eredménye 1 millió forint látható. Adózás elıtti
mindösszesen 16 millió 500 ezer forint, amelyet terhelnek azok a költségek, lízing,
amortizáció, iparőzési adó, amelyeket meg kell fizetni, amely az eredményt
csökkentik. A társasági adó fizetési kötelezettség után egy 11 millió 700 ezer forintos
eredményt mutat. Jónak ítéli. A vendégek megelégedettek, és jók a visszajelzések
arra, hogy jól bonyolították le ezt a szezont. Azt a személyzetet, aki ezt a rendszert
lelkiismeretesen mőködtette megdicsérte, mivel személyesen is azt tapasztalta, hogy
lelkiismeretesen végezték a munkájukat, és változatlanul jó híre van a strandnak.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy az elıterjesztést megtárgyalta a
bizottság. Amikor elfogadta a 2013. évi költségvetését a strandüzemeltetésre
vonatkozóan a Kft-nek, akkor felhívták a figyelmet az elızı évi elszámolás kapcsán
tapasztalt különbözı hibákra, hiányosságra a gazdálkodásra vonatkozóan, ami a
beruházások kapcsán tapasztaltak, és olyan tevékenységek is meg lettek valósítva,
amely a bizottságnak és a Képviselı-testületnek is kisebb nagyobb dilemmát és
problémát okozott. A 2013. évi tapasztalatok szerint, úgy tőnik, hogy megfogadta
azokat az intelmeket a Kft. ügyvezetıje, és a mőködtetésben résztvevık, hogy olyan
mondat hangzott el a képviselı-testületi ülésen, hogy az ez évi beszámolóját igen
szigorúan fogja a Képviselı-testület megvizsgálni, nagyítóval nézni, hogy mire
használták fel a bevételi szabad forrásokat, amely a Kft-nél a strandüzemeltetésbıl
származik. Úgy tőnik, hogy ez meg is valósult, mivel úgy fogalmaztak, hogy látszik
az, hogy a 2013. évben már nem olyan szellemő és szemlélető gazdálkodást
folytatott a Kft a strandüzemeltetésnél, mint a korábbi évben. Két oka lehet: 2012.
évben megvalósultak azok a különbözı dolgok, amelyek szükségesek voltak a
strandüzemeltetéshez, vagy éppen más miatt, de ebben az évben már valóban csak
olyan dolgok kerültek megvalósításra, amelyek szükségesek. Arra hívták fel a
jelenlévı ügyvezetı figyelmét, hogy a 2013-as év elért gazdálkodási eredménye csak
olyan fejlesztésre vagy olyan különbözı korszerősítésre vonatkozhatnak, amely
elsısorban javítja a strandnak a látogatottsági létszámát, és párhuzamosan ezek a
gazdasági eredmények javítását szolgálják. Akadtak kérdések pl. a IV. pontban
„pénzforgalmi eredményt terheli” címszó alatt van kimutatva. Alpolgármester úr hívta
fel a figyelmet arra, hogy a kalkulált amortizációs költség nem eredménycsökkentı
tétel, mert az visszaforgatható. İ úgy vélekedett, igaz nem tudja, hogy változott-e a
pénzügyi elıírás, de a bizottsági ülésen résztvevı megbízott gazdálkodási
csoportvezetı elmondta, hogy nem tud ilyenrıl. Ha azt mondják, hogy ez nem
eredménycsökkentı tétel, akkor jobb az eredmény. A strandon lévı szolgáltatókkal
folytatni kell a tárgyalást, mivel a tılük származó árbevétel is nagyban befolyásolja a
bevételi oldalt. Abban maradtak, hogy ezt a könyvelıkkel tisztázzák, alpolgármester
úr segítséget nyújt, mivel szakmabeli. A bizottság elfogadta az elıterjesztést és
strandbeszámolót.
Molnár Szabolcsné képviselı elmondta, hogy nem fogadja el a beszámolót.
Nem jutott ki ebben a szezonban a strandra, csak akkor, amikor a férjéért ment.
Tényleg nagyon szép, tényleg jó. Két-három dolgot említene. İ nem mőködtetne egy
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olyan strandot, amely 9 millió forintos árbevételt hoz, és a mőködési költség ehhez 8
millió 300 ezer forint. İ ezt nem tartja reálisnak. A józan paraszti eszével
végiggondolva, ez a 10 millió forintos bevétel, ami valóban nem egész évben, hanem
idıszakosan jön létre, akkor is úgy gondolja, hogy a ráfordítási költség aránytalanul
sok. Ha a 10 millió forintot visszaosztja a látogatók számával, akkor számára ez azt
jelenti, hogy minden oda látogató egy ember, 1 fı 200,- Ft hasznot hozott
Sándorfalvának. Ezt nagyon kevésnek tartja. Tudja rengeteget elköltöttek, de nagyon
soknak tartja a mőködési és fenntartási költségeket.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az ı ismeretei szerint a Kft. törekedett
arra, hogy a bérjellegő kiadásokat csökkentsék, pl igénybe vettek diákmunkát.
Vizsgálni kell, hogy mibıl áll össze ennek a szolgáltatásnak a mőködtetési költség
oldala. Egy biztos, hogy egy eredménynek a megtervezése vagy megtermelése egy
árpolitikától függ. Ez egy nyomott árpolitika. Az, hogy ez 10 milliót hozott, többet nem
biztos, hogy tudna hozni, ha felemelnék az árakat. Nem biztos, hogy többet tudna
hozni. Lehet, hogy azok jönnek, akik ezt meg tudják fizetni. Felemelhetik az árat, de
akkor nem lesz ekkora látogatói létszám. A beszámolót tekintve a vendéglátásnak az
eredményét ı is kevésnek tartja, azon is lehet vizsgálódni. A büfé árképzését is lehet
vizsgálni, ami már ugyan piaci ár, de kell-e hogy igazodjon a jegyárakhoz, ami
alacsony árképzéssel lett kialakítva, hiszen az volt a cél, hogy jót és olcsón. A
tapasztalat az, hogy ha valami nagyon drága, akkor elfogynak a látogatók. Más
strandoknál magasak a strandbelépık árai, és még ehhez támogatást is kapnak,
mert nem rentábilis a mőködésük. 10 millió forintot tudnak ebbıl a tevékenységbıl
realizálni, úgy, hogy 50000 ember jól érzi magát és azt a bevételt a közhasznúra
fordítják, hiszen az anyag is említi, hogy októberig nem kér és utána is ebbıl az
eredménybıl bekalkulálva mőködteti a közhasznú tevékenységét, úgy gondolja, hogy
ez nem rossz. Olyan tevékenység, ami 3 év alatt ezt stabilan tudja hozni, ezen lehet
képviselıként gondolkodni piaci alapokon is, pl. adják ki bérbe. Lehet szempontokat
szerzıdésben meghatározni, akár lehet az egész strandot bérbe adni. Ezen is lehet
gondolkodni. A balatoni strandokat vállalkozók üzemeltetik régóta, nem az
önkormányzat dolgozott vele. Le kell ülni a Kft-vel, hogyan lehet gazdaságosabbá
tenni, pl. hogy jövıre adják bérbe. Ha a testület elemzi, hogy jövıre adják bérbe,
akkor pl. 10 millió forintot kérjenek a strandért, 2 millió forintot a büféért. Maga a
beszámoló összképet ad a nyárról. Egy jó hétvégén 3000 ember volt a strandon, akik
tudtak volna olyan forgalmat hozni,.- de volt 3 hétvége, ami kiesett – amivel az 55
ezres fıt is elérte volna a látogatottság, és lehetett volna 15 millió forintos nyereség.
Vizsgálják a kérdést, az együttgondolkodást üdvözli.
Sebestyén András alpolgármester valóban lehet, hogy az 50 ezer látogatóhoz a 9
millió forintos árbevétel lehet, hogy kevés, ezen lehet javítani. 3 hónapról beszélnek,
1 millió forint eredményt ért el a strand. Egész évre vetítve az 4 millió forint. İ
szeretne olyan üzletnek a tulajdonosa lenni, amely tisztán 4 milliót keres évente. Az
árbevétel arányos nyereség, és jónak mondható.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy a beszámolóból meggyızıdhettek
arról, hogy milyen jó üzlet a bányató. İ ennek a tényleges bizonyítékát akkor fogja
látni, amikor a zárszámadásukban megjelenik az, hogy a sándorfalvi önkormányzat
vállalkozásként mőködtetett bányató 10,2 millió forint, vagy módosítás után 12,5 Ft
adózott eredményt fog elérni, és akkor fog megnyugodni igazán, amikor a következı
költségvetésük úgy fog elkészülni, hogy önkormányzati bevétel soron megjelenik és
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10 milliós bevétel van ebbıl a tóból. Akkor nyugodt lesz, és mindenkit megkövet,
akinek azt mondta, hogy nem így mőködik. Neki ebbıl a beszámolóból nem ez derül
ki, hiszen az utolsó mondata arról szól, hogy az eredményt a közhasznú feladatok
finanszírozására fordítja. Ehhez a bevételhez az önkormányzat nem tud hozzá férni.
Ebbıl a bevételbıl nem tudnak felújítást, karbantartást végezni, mert a mőködésével
kapcsolatos költségeinek, valamint a közhasznú tevékenységeinek finanszírozására
szolgál. Ha félreértelmezte, azt kérte, hogy valaki magyarázza el, de a
szövegkörnyezetbıl ez derül ki.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az alapokhoz kell visszamenni. Amikor a
2013. évi üzleti tervét készítette a Kft. akkor a strandtevékenységet, a vállalkozói
tevékenységet eredményesre tervezte. Még hozzá 10 millió forint körüli összegre.
Meg kell majd nézni az üzleti tervében. Mit tud tenni a Képviselı-testület, amikor a
Kft. leteszi ezt az eredményt az asztalra. Dönt az eredmény felhasználásáról.
Valóban meg lehet nyugodni, hiszen ık döntöttek arról, hogy ezt az eredményt az ı
támogatásába értelmezzük bele. Akkor lennének nagy gondban, ha nem lett volna
szezon, nem tervezték volna bele, és költségvetési forrást kellene tenni ahhoz a
mőködéshez, amihez rendelve volt. Rendelkezhetnének úgy is, hogy a Kft-hez nem
16 millió forinttal járulnának hozzá, hanem 26-tal, és azt a 10-et visszakérik és másra
fordítják. Ezt a döntést elég bátran meghozta a testület, és teljesült. Attól
megnyugodott, amikor látta, hogy közelednek az 50.000 látogatóhoz, hozzuk az
árbevételt, igen, azt a felelısséget, hogy elıre elköltöttük a nyereséget, elköltötték,
közös döntés alapján, mert olyan szőkre volt szabva a költségvetésük, és ezt a
vállalkozói eredményt bekalkulálták. Javasolta a jövıre nézve, ha ott hagyják
mőködési kiadásra, azt is lehet, de az óvatosabb tervezésben a jövıben ezt az
eredményt akkor költsék el, ha megtermelték. Jövı ilyenkor döntsenek arról, hogy az
árbevételt évben mire költsék. Eldönthetik, de akkor oda kell tenni a finanszírozásba
azt a pénzt, amit idén rögtön erre a célra annak idején elhatároltak. Igen,
betervezték, igen el is költik ezt a pénzt, méghozzá a Kft. mőködésére és a
közhasznú tevékenységre, az önkormányzati támogatást váltja ki ez a 10 millió forint.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, hogy amíg a strandüzemeltetést az
önkormányzati Kft. végzi, addig az önkormányzat költségvetésében olyan soron,
hogy strand árbevétel, nem fog megjelenni. 2012-ben 43 millió forint körüli
támogatást szavaztak meg a Kft-nek, 2013-ban már csak 30 millió forintot. Pontosan,
ezzel a kb. 10 milliós eredménnyel kalkuláltak, elıre betervezték, amit sikerült
teljesíteni. Ha ez a strand nullás, pont a kiadásait fedezi éppen, nemcsak pénzügyi
értéke van, hanem erkölcsi is, az az 50.000 ember. Azt látja, hogy van egy mőködı
dolog. Sok visszajelzést kap. Van jövıje a strandnak. övıre nézve tervezhetnek úgy
is, hogy a Kft. közhasznú tevékenységét fedezzék és akkor meg fog maradni a 10
millió forint pluszba, amivel elszámol a Kft. és akkor azt mondják, hogy ebbıl ık
mindenféleképpen fejleszteni akarnak, mert látják, hogy ez a jövı, akkor a testület is
el tudja dönteni, hogy milyen irányba fejlessze a strandot. Sokkal több látogatót nem
tudnak azonban fogadni a jelenlegi látogatók számát tekintve. Két utat lát, egyrészt a
szolgáltatás minıségének javítását, és új szolgáltatások bevezetése, de ez nem az ı
kompetenciája, hanem a strandfejlesztıké, illetve a képviselı-testületé. Úgy
gondolja, hogy a késıbbiekben megéri a szabadidıparkkal foglalkozni, pénzt áldozni
rá a megtermelt nyereséggel.
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Kónya József PTB elnök elmondta, hogy Molnárné képviselıtársa a személyenkénti
200,- Ft-ot kevésnek tartja. Egy dolgot azonban ne felejtsenek el. Hogy ez olyan
adózott bevétel, amelyet már nem terhel semmi. A másik dolog, hogy lámpával,
nagyítóval kellene keresni egy olyan vállalkozást, amely egy 26,5 millió forintos
árbevételnél 11 millió forintos ráfordítással 12,5 millió forintos eredményt produkál.
Számolják ki, hogy ez hány százalék. 40-50%-os nyereséget produkálni, szerinte
nincs olyan vállalkozás. Védve a bizottság mundérbecsületét, elmondták, hogy igen,
de különbözı dolgokra felhívták a figyelmet. Úgy fogadták el a költségvetést, hogy
ezt a bizonyos bevételt, amit most produkál, azt a költségvetési támogatás
csökkentésére kell fordítani. Félévkor kapott 16,5 millió forintot a Kft., ez arányos
rész volt. Jövıre nem 32 milliót kell, hanem azt mondják, hogy igenis ezt be kell
tudni. Ez bele kerül ebbe a költségvetésbe, akkor a nyilvánvaló, hogy a közhasznú
tevékenységre rá lehet fordítani, de nem lehet a vállalkozói tevékenységre fordítani.
Azt a költséget, ami a nyereségbıl akkumulálódott és oda lesz téve, és ezzel
csökkentjük a támogatását és ı arra a célra használhatja fel. Lehet, hogy az anyag
készítıje félreérthetıen fogalmazott. Felhívták a figyelmet arra, hogy nem lehet ezt a
pénzt olyan formán felhasználni, ami pozitív eredményt nem hoz, akár a strandon,
akár a település vonatkozásában
Molnár Szabolcsné képviselı elmondta, hogy igaz, amit elmondott Kónya képviselı
úr, ha a számokat nézi, de az összes ilyen fajta pozitív árbevétel a jegybevételbıl
származott. Ha a strandbüfének a koncepciójában nem lesz változás, akkor az
következik be, hogy szépen hozza a vendég a motyóját, nem fog fogyasztani. Mert
ha az a strandbevételnek a 80%-át visszaforgatja mőködési költségre, akkor az
valahogy nem jó.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy megengedik a motyózást, hőtıtáskát.
Lehet, hogy egy magasabb árbevétel kellene a büfének. Ezt vizsgálják, ez komoly
üzletpolitikai döntést igénylı dolog. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

118/2013. (IX. 26.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a Nádastó Szabadidıpark 2013. évi strandszezonjáról

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Nádastó Szabadidıpark
2013. évi strandszezonjáról szóló tájékoztatót változatlan tartalommal jóváhagyja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Irattár
Kakas Béla polgármester 11 óra 48 perckor technikai szünetet rendelt el.
Az ülés folytatódott 12 óra 10 perckor folytatódott.

Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.

8. Napirendi pont
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi I.
félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Komoly ivóvíz-minıségjavító
program, beruházás van folyamatban van. Az új közmőtörvény értelmében várhatóan
november elsejétıl az ALFÖLDVÍZ Zrt. veszi át az üzemeltetést. A Kft. tevékenysége
akkor ily módon befejezıdik. Ismereteink szerint a létszám átvétele és a tevékenység
ellátása kapcsán a lakosság ebbıl semmit nem fog érezni. A dolgozóknak megfelelı
biztonsággal meg lesz továbbra is a munkahelye. Ivóvízzel kapcsolatos
ügyfélszolgálati iroda lesz nyitva Sándorfalván a Széchenyi utcában, az indulás
pillanatától. A beszámolóval kapcsolatban elmondta, hogy életszerő, hogy vizsgálni
kell azt is, hogy ez a Kft. gyakorlatilag önkormányzati támogatás nélkül látja el ezt a
tevékenységet, tehát 0 forint támogatással döntöttek arról, hogy a 2013. évben ezt a
tevékenységet végzi. Azt meg kell említeniük, hogy a 2013. évi költségvetés
összeállításánál nem látott, olyan elemek kerültek a rendszerbe, például a
közmőadó, a rezsicsökkentés, a vagyonértékelés, a vagyonátadással kapcsolatos
kötelezı vagyonértékelés elkészítése, és ezek milliós nagyságrendő tételek.
Feltehetıen a zárás pillanatában kell majd értelmezni, hogy ki tudja-e, vagy milyen
mértékben tudja kigazdálkodni az ivóvíz bevételébıl a Kft. ezeket a nem várt
költségek. Ezek még ebben a beszámolóban csak részben jelennek meg. De
számítani kell rá, hogy amikor a vagyonátadás történik, mőködtetı vagyon átadása
fog megtörténni, akkor a Képviselı-testület egy egyenleggel fog találkozni, aminek a
kezelése, mint tulajdonosra, rá fog hárulni.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Elmondta, hogy amint ez a jegyzıkönyvükbıl is kiderül, ezzel kapcsolatosan
különbözı kérdések merültek fel, amelyekre Tatai úr, aki jelen volt a bizottság
ülésén, megadta a megfelelı válaszokat. A polgármester úr utalt már rá, hogy a
vízgazdálkodással, hogy a vízmő üzemeltetésével kapcsolatosan a korábbi
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idıszakban jelentıs számban találkoztak különbözı olyan rendelkezésekkel,
amelyek miatt, vagy amelyek kapcsán módosítani kellett a korábbi elképzeléseiket,
illetve magának a rendszernek a mőködtetési feltételeit. Emlékeznek rá, hogy a
vízdíjakat is vissza kellett vonni. Olyan kérdés merült fel a beszámoló kapcsán, hogy
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatásnál, ki van mutatva a saját tıkével
7,7 millió, és a tárgyévi eredménnyel 12,135 millió forintos negatív eredmény, ennek
okát a Tatai úr elmondta, hogy az eszközátadás során jelentıs, úgy mond
vagyonvesztéssel kellett a vízmőnek mőködni, és ez okozta a látens veszteséget,
nem valósan. Kitértek arra, hogy a vízmőnél a kintlévıségek aránya hogyan alakult,
az eltelt idıszakban. Felvetıdött az, hogy a több mint 25%-os vízveszteség az
nagyon magas. Tatai úr megnézte az elızı két évet, ahol szintén volt egy 25 % és
egy 24 % feletti vízveszteség. Az ügyvezetı úr elmondta, hogy Sándorfalva
vonatkozásában ez országosan ez jó eredmény. İ még a régi idıkben emlékszik,
amikor ez 21%-os volt a vízveszteség, de ez alá soha sem tudott menni. A
jegyzıkönyv tartalmazza, hogy az anyaggal kapcsolatosan még egyéb dolgokat is
megkérdeztek, hogy mi várható az év végéig. Elhangzott, hogy valamilyen formában
megnyugtatóan fog ez a dolog rendezıdni. A vízmő üzemeltetésével kapcsolatos
átadás, amire sor fog kerülni, biztos, hogy még különbözı gondot fog okozni.
Ismeretei és információi szerint ennek az elıkészítése jelentıs költséggel jár. Azon
munkálkodnak, hogy próbálják ezt valamilyen formában áthárítani, hogy vállalják át a
költséget, hogy ne az önkormányzatnak kelljen kifizetni. A bizottság az elıterjesztést
egyhangúlag elfogadta az elhangzott kiegészítésekkel és pontosításokkal együtt, és
javasolja a Képviselı-testületnek is megtárgyalásra és elfogadásra.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Felügyelı Bizottság is megtárgyalta és
elfogadta a beszámolót.
Darázs Sándor képviselı 2 kérdése, hogy a kintlévıség mekkora összeg, és a több
mint 25%-os vízveszteség korrigálható-e.
Tatai Miklós ügyvezetı elmondta, hogy évente két alkalommal folyik ezeknek a
felülvizsgálata. A kintlévıség 1,8 és 2,2 millió szokott lenni, ebbıl kb. 200-300 ezer
forint a behajthatatlan követelés. A 25%-os vízveszteség korrigált vízveszteség.

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

119/2013. ( IX. 26.) Kt.
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2013. I. félévi pénzügyi, gazdasági beszámolója

Határozat
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Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az SFÜ Sándorfalva
Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. I. félévi
tevékenységérıl és pénzügyi helyzetérıl szóló beszámolót 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. Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási mb. csoportvezetı
4. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
5. Kériné Csaba Ildikó településrendezési ügyintézı
6. Irattár.

9. Napirendi pont
Sándorfalva, belterület 816/6. helyrajzi számú „kivett közút” önkormányzati terület
közterületi elnevezése.
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen aggálya volt a
tekintetben, hogy a közterület elnevezése megfelelı-e: dőlı-e vagy utca? A Magyar
Tudományos Akadémia állásfoglalásának ismeretében, mely szerint ezzel az
írásmóddal az utca elnevezése megfelelı, a bizottság egyhangúlag javasolta
megtárgyalásra az elıterjesztést.
Darázs Sándor képviselı: településünkön Kishomokköz utca is van. Ez is érdekes
variáció. A Homok dőlıben külterületi két lakatlan tanya van. Ennek az elnevezésével
mi lesz. Homokdőlı utca számot kapnak? Mi lesz a jogállása, címe?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy azok a külterületi rendszerben maradnak.
A két ingatlan tekintetében változás nem lesz. Homokdőlı marad az elnevezés.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
120/2013.(IX.26.) Kt.
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Tárgy: Sándorfalva, belterület 816/6. helyrajzi számú „kivett közút” önkormányzati
terület közterületi elnevezése.
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat képviselı-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CXXXIX. törvény 42.§ 8. pontjában foglalt
felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza:
1. Sándorfalva belterület 816/6. helyrajzi számú az ingatlan nyilvántartás alapján
„kivett közút” besorolású közterületnek a „Homokdőlı utca” elnevezést adja.
2. A képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy az közterület elnevezésével
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatot kapja:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

10.Napirendi pont
Sándorfalva, Petıfi u. 91/2. sz. önkormányzati bérlakás-pályázat elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:

Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a pályázót nyilatkoztatták, hogy nyílt
ülésen vagy zárt ülésen tárgyalhassa a Képviselı-testület. A pályázó nyilatkozott,
hogy hozzájárul ahhoz, hogy nyílt ülésen tárgyalja a testület az elıterjesztést. A
határozati javaslatban pontosítani kell, mert a Dósa Annamária a pontos neve a
pályázónak. Elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és a
határozati javaslatot a módosítással elfogadásra javasolta.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy jó a határozati javaslat, Dósa Anna Mária
a hölgy neve, nem történt elírás.
Kónya József PTB elnök a módosításra vonatkozó javaslatát visszavonta.
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Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az elıterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
121/2013. (IX. 26.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva, Petıfi u. 91/2. sz. önkormányzati bérlakás-pályázat elbírálása

Határozat
1.) Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva, Petıfi u.
91/2. sz. költségalapú önkormányzati bérlakást Dósa Zsolt és Dósa Anna Mária
6740. Csongrád, Pacsirta u. 27/A. szám alatti lakos pályázóknak 2013. október
01. napjától 5 év határozott idıtartamra bérbe adja..
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert, hogy a bérleti
szerzıdést a döntésnek megfelelıen kösse meg pályázóval.

Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Bábi Tímea gazdasági iroda
4.) Katosné Kószó Matild ügyintézı
5.) Érintett
6.) Irattár.

11. Napirendi pont
Sándorfalvi óvoda fejlesztése DAOP-4.2-.1-11-2012-0018
biztosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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pályázathoz

önerı

Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy az üzemeltetésre átadandó összegnek
az év végi elszámolásakor nyílik arra lehetıség, hogy ezt a 6,5 milliós összeget oda
tegyék a beruházás önerıs részéhez. A korábbiakban már elhangzott, hogy a 13
millió forintos összegre a Képviselı-testület döntése már megszületett, éppen ezért
az anyag mellékletét képezı megállapodással a bizottság részleteiben nem
foglalkozott azonban az elıterjesztésben lévı határozati javaslatot a bizottság
egyhangúlag támogatta, és a képviselı-testületnek megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja. Bízik abban, hogy az önkormányzat meg kapja azt a bizonyos összeget,
amely a költségvetésüket ilyen értelemben javítja, és lehetıvé teszi ennek az
önerınek a biztosítását.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök nem értette a határozat 3 pontját. Kérése
Polgármester úr felé, szíveskedjen elmagyarázni.
Sebestyén András alpolgármester az ülésrıl 12 óra 33 perckor távozott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 fı
képviselı jelen van.
Válaszában elmondta, hogy van a fenntartói felelısség, amely a Klebelsberg
Intézeté, és van a mőködtetıi felelısség és önkormányzati felelısség, amit a
Szegedi Kistérség Többcélú Társulása lát el, és ehhez kb. 95 millió forintos
támogatást adnak a kistérségnek, amelybıl jelentıs összeg a gyermekétkeztetés.
Nem kapnak állami támogatást a gyermekétkeztetési feladatra, és már nem
normatíva van, hanem feladatfinanszírozás. İk betervezték ezt a kilencven millió
forintos összeget, mert vállalták, hogy mőködtetik. Ha ebbe a rendszerbe kapnak
pénzt, akkor felszabadul összeg, és azt az összeget nem kell a mőködtetésre
fordítani, hanem egyéb célokra lehet fordítani. A kistérségi társulás kapja, és az
elszámolásában ez a tétel oda tud kerülni, ahova most a legfontosabb, pl. az óvoda
önereje. Az a pályázat feltétele, hogy az önerıt az önkormányzat biztosítja.
Sebestyén András alpolgármester 12 óra 34 perckor visszaérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.
Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy hány csoport lesz ebben az új óvodában.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy 4 csoport lesz. A Pályázat
feltétele volt, hogy 1 plusz csoportot hozzanak létre. Szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
122/2013. (IX. 26.) Kt.

Tárgy: Sándorfalvi óvoda fejlesztése DAOP-4.2-.1-11-2012-0018 pályázathoz önerı
biztosítása
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Határozat
1.) Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy a
Sándorfalvi óvoda fejlesztése DAOP-4.2-.1-11-2012-0018 azonosító számú
pályázatban rögzített beruházás megvalósításához szükséges saját erıbıl
13.000.000,- Ft sajáterı részt Önkormányzat 2013. évi költségvetésében
elkülönítette, azt biztosítja.
2.) A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az SZKTT és
Sándorfalva Városi Önkormányzat közötti, a Sándorfalvi óvoda fejlesztése
pályázat 13 000 000 Ft részbeni önerı biztosítására vonatkozó együttmőködési
megállapodás aláírására.
3.) A Képviselı-testület már most rögzíti, hogy a Sándorfalvi óvodafejlesztés
megvalósításához még szükséges 6 543 409 Ft fedezete az SZKTT-t
gyermekétkeztetés jogcímén megilletı kiegészítı támogatás kapcsán az
önkormányzati mőködési hozzájárulási fizetési kötelezettség mértékének a
csökkentésével megmaradó forrás.
Határidı: 2013. október 15.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Tóth-Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4.) Dr. Botka László Szegedi Kistérség Többcélú Társulása elnöke
5.) Ratkai Imre SZKTT Szeged
6.) Irattár.

12. Napirendi pont
Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójához
Elıadó: Kakas Béla polgármester

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Nincsenek ismereteik arra
vonatkozóan, hogy a megye is hozzáteszi-e a maga támogatását. Nem változtak a
pályázati feltételek.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné a MOESZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.

28

Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság is megtárgyalta az
elıterjesztést és azt megtárgyalásra és elfogadásra javasolta a Képviselıtestületnek.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
123/2013.(IX. 26.) Kt.
Tárgy: Csatlakozási szándék kifejezése a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014-es fordulójához
Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzata kifejezi csatlakozási szándékát a „Bursa
Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíj Pályázati rendszer 2014-es
fordulójához, és Sándorfalva Város Képviselı-testületének a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerrıl szóló szabályzatának
megfelelıen felhatalmazza Sándorfalva Város Polgármesterét, hogy írja alá a
csatlakozási nyilatkozatot, valamint a megadott határidıre juttassa el azt az
Emberi Erıforrások Minisztérium Támogatáskezelıje részére.

2.

Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy legkésıbb 2013. október 14. napjáig írja
ki a „Bursa Hungarica” Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014-es
fordulójának „A” és „B”típusú pályázatát.

3.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „Bursa Hungarica”
Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2014-es pályázati fordulójában
a pályázati feltételeknek megfelelı hallgatók „A” és „B” típusú pályázati
támogatását egységesen 2 000,- Ft/fı/hó összegben állapítja meg.

4.

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy a 3.) pontban foglaltakat az
önkormányzat 2014. évi költségvetésének kidolgozásánál vegye figyelembe.

Határidı: 2013. október 11. (Csatlakozási nyilatkozat postázása)
2013. október 14.( „A” és „B” típusú pályázatok kiírása)
Felelıs: Kakas Béla- polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla- polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár.
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13. Napirendi pont
Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat,
RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékérıl a közszolgáltatási
díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ. pályázat
önerıkrıl és a szükséges döntések meghozataláról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a pályázat tagi szinten érinti az
Önkormányzatot, mert Sándorfalva a projektben nem vesz részt, ezért
értelemszerően a határozati javaslat is a legszőkebb, szükséges jóváhagyásokat
tartalmazza, azokat, amelyek azokat tartalmazzák, hogy a pályázat érdemben
beadható és elbírálható legyen. Miután költségvetési szinten az eszközbeszerzés,
informatikai eszközbeszerzés nem érinti közvetlenül Sándorfalvát, ezért
a
határozati
javaslatban
sem
lehet
szó
pénzügyi
értelemszerően
kötelezettségvállalásról. Az RMT jóváhagyásáról és a díjpolitika megismerésérıl szól
a határozati javaslat.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy ez anyagi kötelezettséget nem ró az
Önkormányzatra. 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.

124/2013. (IX. 26.) Kt.
Tárgy: Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004 SZ.
pályázat, RMT jóváhagyása, beszámoló pályázat önerejének mértékérıl a
közszolgáltatási díjra gyakorolt várható hatásáról, döntés a KEOP-1.1.1/C/132013-0004 SZ. pályázat önerıkrıl és a szükséges döntések meghozataláról
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete támogatja a KEOP1.1.1/C/13 pályázat benyújtását. Az Önkormányzat a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség
által
közzétett
„KEOP-1.1.1/C/13-2013-0004
SZ.
pályázat
Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon” kötelezı 9. Mellékleteire
vonatkozó IV. 24. pontja alapján jelen határozatával igazolja, hogy a Dél-Alföldi
Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás által az üzemeltetési koncepció
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alátámasztásához
felhasznált,
illetve
a
Részletes
Megvalósíthatósági
Tanulmányban (RMT) feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek.
Az Önkormányzat ezúton igazolja, hogy az intézkedésen kívül a KEOP-1.1.1/B/1011-2013-0006 kódszámú pályázaton kívül, más pályázatban, támogatási
konstrukcióban az adott projekthez, illetve projektelemhez kapcsolódóan nem vesz
részt.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség által közzétett „Megvalósíthatósági Tanulmány általános sablon”
kötelezı mellékleteire vonatkozó IV. 24. pontja alapján az RMT-ben bemutatott
üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát támogatja, a díjképzést megismerte és
annak betartását – az irányadó jogszabályok (a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakról szóló miniszteri
rendelet) által biztosított keretek között vállalja a projekt befejezését követı
legalább öt évig.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tóth-Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
4. Dr. Koltainé Farkas Gabriella szakmai vezetı
Hulladékgazdálkodási Társulás
5. Irattár.

Dél-alföldi

Térségi

Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a hétvégén országosan kerül sor a Szent
Mihály napi rendezvényre, amelyhez Sándorfalva is csatlakozott. „Itthon vagy –
Magyarország, szeretlek” programmal kapcsolatosan kérése volt, hogy minél többen
jöjjenek el a lakosok a Pallavicini Kastélyban tartandó rendezvényre szeptember 28án, és 29-én. Ismertette a programokat.
A Képviselı-testület nyílt ülését 12 óra 44 perckor bezárta.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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