Jegyzıkönyv
Készült, 2013. október 29-én a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2013. október 29-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László bizottsági tag
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag
Molnár Róbert bizottsági tag
Kakas Béla, polgármester
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
Molnár Szabolcsné képviselı
Tóth-Bábi Tímea, gazdálkodási csoportvezetı
Lázár Margit, jkv.

Kónya József a bizottság elnöke köszöntötte a bizottság tagjait és megállapította, hogy a
bizottság 4 tagja megjelent, a bizottság határozatképes. Kalapács Zoltán bizottsági tag jelezte
távolmaradását.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent Kakas Béla polgármestert, Dr. Kovács Beáta
jegyzıt, Molnár Szabolcsné képviselı asszonyt, valamint Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási
csoportvezetıt.
Az ülés megnyitása utána, a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontokat, majd szavazásra
bocsátotta azt.
A Bizottság tagjai 4 igen szavazattal, az alábbi határozatot hozták.
104/2013. (X. 29.) PTB
Tárgy: Napirend
Határozat
1.
2.
3.
4.

Sándorfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Sándorfalva Város 2014. évi települési rendezvényeinek meghatározása
Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységrıl
Sándorfalva Város Önkormányzata és a Déli Napfény LEADER Egyesület között
létrejött támogatási szerzıdés módosítása
5. Az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva
közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl szóló szabályzat módosítása

1. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot és megkérdezte van-e kérdés.,
észrevétel, majd megkérdezte Tóth-Bábi Tímea gazdasági csoportvezetıt, hogy van-e
kiegészítése az elıterjesztéshez.
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Tóth-Bábi Tímea gazdasági csoportvezetı tájékoztatásként elmondta, hogy a 2014. évi
költségvetés elıkészítı szakaszában vagyunk. A normatívák pontos összegének meghatározása
és kiközlése 2014. január 5.-ig történik meg.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt van-e
kiegészítése a 2014. évi koncepcióval kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a rendelkezésre álló jelenlegi
információk alapján az önkormányzat nem tud majd nagyobb támogatásból gazdálkodni a
következı év során. A korábban hangoztatottak, miszerint az önkormányzatok a következı
évben több finanszírozásban részesülnek, csak úgy teljesül, hogy azok a kiegészítı támogatások,
amelyeket év közben érkeztek, beépítésre kerültek az alapfinanszírozásba, így az idei évi
támogatási összeggel számolunk.
Kónya József bizottsági elnök átadta a szót Kakas Béla polgármester úrnak.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a településre vonatkozó 1 fıre jutó adóerı képesség,
meghatározza az önkormányzat mozgásterét. A kötelezı feladatokra járó finanszírozás mértéke
alaphangon fedezi a rendszer mőködésének költségét. A megszokott színvonalú és minıségő
tevékenységek folytatásához a forrásokat meg kell találnia az önkormányzatnak. Ezt a forrást az
iparőzési adóerı képesség jelenti. A 7.763 Ft/fı az az iparőzési adó potenciál, amellyel
hozzáadott értékként tudjuk a település mőködését biztosítani. Kérdésként az merül fel, hogy a
többi településhez viszonyítva ez az iparőzési adó erıképesség mit tükröz a Képviselıknek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a 20.000 Ft/fı 1 fıre esı adóerı képesség alatt gyenge
adóerı képességőnek minısül a település.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy látva a kötelezı feladatok mellé rendelt
finanszírozást egy esetleges önként vállalt feladat felvállalásának lehetıségét vizsgálva nincs a
településnek olyan bevételi forrása, amely arra felhasználható. A jövı év tekintetében precíz és
pontos tervezést igényel részünkrıl a 2014. évi költségvetés tervezése.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy az adóerı képesség mit jelent, az egy fıre
esı lehetséges vagy tervezett adóbevételt jelenti-e, és csak az iparőzési adó vagy a többi
adóbevétel is beletartozik-e.
Tóth Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı tájékoztatásul elmondta, hogy az elızı év
iparőzési adóalap 1,4 %-nak 1 lakosra jutó részét jelenti, és csak az iparőzési adót veszi
figyelembe.
Kónya József bizottsági elnök megadta a szót Ambrus László bizottsági tagnak.
Ambrus László bizottsági tag felvetette, hogy a jövı évi feladatok meghatározásánál és a
költségvetés összeállításánál valamekkora összeget jó lenne elkülöníteni járdaépítésre. Lakossági
igényként is felmerült korábban a strandhoz vezetı sétánytól a Kishomok közig terjedı szakasz
vonatkozásában. Nemcsak a lakosság részérıl felmerülı igény ez, hanem a sétányt használók is
hasznát vennék a járdának. Jó lenne, ha ez a jövı évi költségvetésbe bekerülne és meg is
valósulhatna.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy sajnálja azt, hogy a SÖV Kft.-nél nem mőködik a
térkı gyártás. A közmunka programok keretében minden település keresi az értékteremtı
munkák megvalósítását, mely most már kötelezı eleme a közfoglalkoztatásnak. Ehhez az
értékteremtı munkához kapcsolódhat egy járdaépítési program, ami a SÖV Kft. által legyártott
járdakı felhasználásával valósulhatna meg. A téli és tavaszi közfoglalkoztatás során megtermelt
járdakı felhasználásával egy hosszabb idıszakon átívelı programként valósulhatna meg a járdák
felújítása. Javasoltuk a SÖV Kft.-nek a járdák felmérését és egy koncepció elkészítését arra
vonatkozóan, hogy a város egészében javításra és kialakításra kerülı járda szakaszok
számbavételét követıen készüljön el egy erre vonatkozó koncepció. A szennyvíz beruházás
befejezését követıen adódik, hogy az utak, és járdák valamint belvíz elvezetı árkok rendbetétele
2

megtörténjen. Egy hatékonyan felduzzasztott járdakı gyártással ez megvalósítható. Nem biztos,
hogy egy féléves vagy negyedéves megvalósítás lesz, hanem akár egy cikluson átívelı
programot is jelenthet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy kétféle módon lehet ilyen jellegő
beruházásokat megvalósítani, vagy lakossági hozzájárulással vagy európai uniós pályázati forrás
bevonásával. Nagyvonalakban már ismert, hogy a 2014-2020 programozási idıszakban mik azok
az irányelvek, melyek meghatározzák a finanszírozási prioritásokat, hogy milyen jogcímeken
lehet a következı idıszakban támogatásokra pályázni. A következı idıszakban elsıbbséget
élveznek a versenyképesség fokozása, a KKV vállalkozások finanszírozása. Ugyanakkor benne
van a programban az önkormányzatok fejlesztési lehetısége, mely az infrastruktúrafejlesztésre
összpontosul. 2014 elejére fog kiderülni, hogy milyen konkrét programozási pontok vannak,
milyen támogatási formák igényelhetık. Véleménye szerint a teljes városra kiterjedı
infrastruktúrafejlesztési programot kidolgozása szükséges. Azon belül, hogy ezt hol kellene
kezdeni, az egy másik kérdés, de mindenképpen egyben kellene kezelni. Most el kell készülnie a
programnak, mely évekre lebontva tartalmazza a felújítási és építési munkákat. Jogos ötletként
merült fel ez a fejlesztési program a Képviselı úrban.
Ambrus László bizottsági tag örömét fejezte ki, hogy a járdafejlesztési program elindulhat, és
kérte, hogy mielıtt a program elkészülne, történjen helyszíni bejárás a sétányon, annak minıségi
vizsgálata céljából, mielıtt a járdakı gyártást ismét beindítanák. Ezt követıen szülessen döntés,
hogy a helyben elıállított járdakıbıl készülhet el a sétány folytatása, vagy egy egyszerő
lakossági munkával és hozzájárulással kiépülı járda kerüljön ott kialakításra. Tekintettel arra,
hogy a sétány megtekintésekorl kiderül, hogy az eleje jó minıségő, azonban azon a szakaszon,
ahol a helyben elıállított járdakı került lerakásra minıségi problémák adódnak. Csak jó
minıségi járdakı lerakása esetén lehetne ezzel a technikával a sétány folytatását megvalósítani.
Kakas Béla polgármester az észrevételre válaszolva elmondta, hogy a cél az értékteremtı
munka megvalósulása mellet az, hogy minıségileg elsı osztályú járdakı legyártása valósuljon
meg. Kell lennie egy szakmai vezetınek, aki felelısséggel tudja azt vállalni, hogy a legyártott kı
minıségileg megfelel. Dupla hasznot jelent, mivel munkát tudunk biztosítani a
közfoglalkoztatottak számára is. A cél olyan minıségő járdakı gyártása, ami 50 év múlva is kı
lesz.
Ambrus László bizottsági tag kifejtette, hogy a járdakı helyi gyártásának az a hátránya, hogy
aki szakmailag valamilyen szinten ért hozzá, tudja, hogy mennyi az anyagköltség, és
anyagköltségnél olcsóbban ide szállítják a kész járdakövet, akkor nem biztos, hogy van értelme
belefogni a gyártásba. 1 m3 sóder szerény helyen 7.000 Ft, drágább helyen 8.000 -8.500 Ft.
Ebbıl nem lehet 1.600 Ft/m2 áron járdakövet elıállítani. Egy évvel ezelıtt kért a SÖV Kft.
vezetıjétıl egy pontos kimutatást a járdakı elıállításának költségérıl, de használható kimutatást
nem kapott.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az önkormányzatok többsége mintagazdaságokat
mőködtet. Nálunk a kıkészítés lehet ez a program.
Kónya József bizottsági elnök észrevételezte, hogy Ambrus László felvetését tartsák szem elıtt
és térjenek vissza a 2014. évi koncepcióhoz. Egyet ért Dr. Kovács Beáta jegyzı asszony által
elmondottakkal hogy a járda rekonstrukciós feladatokat a szennyvíz beruházás befejezését
követıen kell együttesen kezelni, és kérte, hogy akkor térjenek vissza erre a témára.
Megkérdezte a bizottság tagjait van-e további észrevétel a koncepcióval kapcsolatban.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy az adóbevételek tekintetében helyi
iparőzési adóból származó bevétel az idei évi szinttel került számbavételre és hogy az újonnan
bevezetett telek- és építményadó idei évi kivetését figyelembe véve 42 millió Ft bevételt jelent
az önkormányzatnak. A kérdés, hogy az idei évben mekkora volt a tervezett adóbevétel.
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Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy az adóbevételek teljesítése a III.
negyedéves szintnek megfelelıen idıarányos volt, így az iparőzési adó esetében ugyanaz az
összeg került tervezésre a koncepció során, mint a 2013-as költségvetésben. Természetesen a
december 31.-i teljesítési adatok alapján kerül majd tervezésre a 2014. évi költségvetés
összeállítása során az adóbevételek összege.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy az új adónembıl származó bevétel
esetében is fennáll-e az idıarányos teljesítés?
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy a tervezett elıirányzat
idıarányos teljesítése megvalósult az új adónem esetében is.
Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag megkérdezte, hogy van-e arra lehetıség, hogy a Képviselıtestület megvizsgálja azt a lehetıséget, hogy az újonnan bevezetett adónemek megfelelı módon
lettek-e kialakítva.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, minden évben egyszer van rá lehetıség, és a következı
testületi ülés napirendi pontja lesz az adórendeletek felülvizsgálata.
Kónya József a bizottság elnöke a koncepcióval kapcsolatban ismertette gondolatait. A
szöveges anyagban szerepel, hogy a kormány gazdaságpolitikájának központjában továbbra is a
gazdaság növekedésének beindítása, a foglalkoztatás növelése áll a költségvetés stabilitásának
megtartása mellett. Máshol, már azt lehet hallani, hogy a gazdasági növekedés beindult, a
foglalkoztatás növekszik, így nem látja azt, hogy meddig fogja a kormány ezt a megfogalmazást
használni. A konkrét és a várható feladatok között lát ellentmondásokat. A törvénytervezet
általános indoklásában az szerepel, hogy a helyi önkormányzatok 2014-ben hitelforrások nélkül
2355,8 milliárd forintból gazdálkodhatnak, melyhez állami forrásként 703,6 milliárd forintot
biztosít a kormány, mely 29,9 % , ez lehetne magasabb megítélése szerint, mert ez az állami
finanszírozás nem nyújt nagy segítséget egy olyan helyzető önkormányzatnál, mint a sándorfalvi,
ahol az adóerıképesség ilyen alacsony. A koncepció ezen részében a köznevelési ágazat
feladatainál kitér az anyag arra, hogy köznevelési törvény figyelembe vételével központosított
támogatás jár a társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásához kapcsolódóan.
Kérdésként merült fel, hogy kiket utaztatnak?
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy a külterületrıl óvodába bejáró
gyermekek utaztatására kap a fenntartó támogatást.
Kónya József a bizottság elnöke megjegyezte, hogy a következı bekezdés szól arról hogy a
TÖOSZ állásfoglalása alapján a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó támogatást, annak ellenére,
hogy ez növekedést mutat +15%-os mértékben. A szöveg tartalmazza, hogy a teljes díjat fizetı
szülık esetében csak a nyersanyag érvényesíthetı a térítési díjban a rezsiköltség nem. Ez alapján
megállítható, hogy nemcsak az állami támogatás mértékig történ átvállalásról van szó, hanem a
rezsiköltségrıl is, ami lényegesen több mint a kapott támogatás mértéke.
A koncepció 4. oldalán meglepıdve olvasta azt, hogy a képviselı-testület jogkörébe utalják a
méltányossági közgyógyellátás megállapításával kapcsolatos feladatokat, melyhez kapcsolódóan
kérdésként merült fel, hogy akkor valamennyi beérkezett kérelem elbírálásánál Képviselıtestületi ülést kell tartani. Megkérdezte, hogy átruházott hatáskörnél szerepeltethetı-e ez a
feladat.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy átruházható feladatként átadható polgármesteri
hatáskörbe, beszámolási kötelezettség mellett.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte, hogy a helyi önkormányzatok bevételeit érintı
központi szabályozás fejezetben a települési önkormányzatot megilletı bevételek felsorolása mit
jelent, mivel a megfogalmazásból nem derül ki egyértelmően, hogy mit takar.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásként elmondta, hogy a rendırség által kiszabott és adók
módjára behajtandó helyszíni és szabálysértési bírságok behajtásából származó bevételek egy
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része vagy teljes összege az önkormányzatot illeti, bár ezek behajtása rendkívül költséges
feladatot jelent. A felsorolásban vannak olyan bevételi tételek, amelyek Sándorfalva esetében
nem jelentkeznek, mint például a rossz helyen parkolásért kiszabott bírság.
Kónya József a bizottság elnöke észrevételezte, hogy a következı évre vonatkozóan sem
változtak a hitelfelvételre vonatkozó szabályok és korlátozások. A személyi juttatások
tekintetében elmondta, hogy a közalkalmazotti szférában tarozók esetében nem tudja, hogy a
szőkülı források mellett hogyan nyílik lehetıség a saját hatáskörben történı bérfejlesztésre. Az
önkormányzati kiadások kiemelt elıirányzatonkénti fejezetében kitér az anyag a személyi
juttatások, munkaadói járulékok mértékének bemutatására és a dologi kiadások elıirányzatának
növekedési lehetıségére. Az átadott pénzeszközök estében tartalmazza az anyag, hogy a Dóc
községgel kötött megállapodásban foglaltak szerint megéri-e az eddigi összegért kijárni vagy
sem. Jónak tartja a megfogalmazást a Kft.-vel kapcsolatban, miszerint szerepel a korábban már
felmerült igény, hogy az átadott feladatokat költséghelyenként kimutatni, és kimutatni, azt hogy
melyik költséghely igényel indokoltan plusz támogatást az önkormányzati költségvetésbıl. A
Kft. vonatkozásában be kell vonni a mőködéséhez azokat a szabad pénzeszközöket, amelyek a
strand üzemeltetése során keletkeztek, és nem kerültek felhasználásra.
Kónya József bizottsági elnök ismertette a tagokkal, hogy kérdésként merült fel, az anyag
áttanulmányozása során, hogy a 2014. március hónapban fizetendı kötvény törlesztés mértéke
hogyan került meghatározásra. Választ kapott rá Tóth- Bábi Tímea gazdálkodási
csoportvezetıtıl, miszerint a következı törlesztés várható mértékét a Raiffeisen bank már
korábban kiközölte.
A táblázatokkal kapcsolatban elmondta, hogy látható, hogy a 2013. és 2014. évi központi
költségvetési kapcsolatokból származó bevétel az ez évinek a 96,64 5-a, mely több mint 3 %-os
elmaradást mutat. A 2 számú táblázatban, mely a tervezett bevételeket hozza, megállítható, hogy
mintegy 46,1 millió Ft-os hiány mutatkozik, mely a költségvetés teljes összegének 6,3 %-a. Ez
amikor a költségvetést a képviselı-testült tárgyalja, akkor ezt a 6,3 %-os hiányt egálba kell
hozni, mivel az államháztartási törvényben foglaltaknak megfelelıen hiánnyal a költségvetés
nem tervezhetı.
Reményét fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a költségvetés összeállítására a koncepcióban
ismertetett feltevések kitisztulnak annak érdekében, hogy a Képviselı-testület össze tudja
állítani, és el tudja fogadni legalább nullás költségvetését a 2014. évre.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy a bizottság részérıl javasolják a Képviselıtestület elé megtárgyalásra az elhangzott kiegészítésekkel együtt a költségvetési koncepciót,
azzal a kikötéssel, hogy a 2014. évi költségvetést, a késıbbi elıírások ismeretében, próbálja meg
0-san megalkotni. Megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés észrevétel. Kérdés észrevétel
nem volt, így szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
105/2013. (X. 29.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Városi Önkormányzat
2014. évi költségvetési koncepcióját.
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2. napirendi pontban
Sándorfalva Város 2014. évi települési rendezvényeinek meghatározása
Kónya József a bizottság elnöke ismertette az elıterjesztés tárgyát és megkérdezte a bizottság
tagjait van-e kérdés, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban. Kérdésként merült fel benne,
hogy a Betyár napi rendezvény kikerült a tervbıl, az idei évben került-e emiatt csökkentésre, a
rendezvényekre adott támogatás mértéke.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy igen, kevesebb támogatás került
meghatározásra már a 2013. év vonatkozásában is.
Kónya József bizottsági elnök szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
106/2013. (X. 29.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város 2014. évi települési rendezvényeinek meghatározása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Város 2014. évi
települési rendezvényeinek meghatározására vonatkozó tervezetet.
3. napirendi pontban
Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységrıl
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot és megkérdezte, hogy van-e
kiegészítés, hozzászólás az elıterjesztéshez kapcsolódóan. Elmondta, hogy a beszámolóban
olyan dolgok találhatók, melyekkel korábban már elıterjesztés formájában találkoztak.
Kérdésként merült fel hogy a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulásban
végzett tevékenység bemutatásánál szereplı Tárulás Tanács, mint fogalom, mit takar.
Kakas Béla polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a polgármesterek tanácsát jelenti.
Kónya József a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta a polgármesteri beszámolót.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
107/2013. (X. 29.) PTB
Tárgy: Polgármesteri beszámoló a társulásokban végzett tevékenységrıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra
javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a társulásokban végzett
tevékenységrıl szóló polgármesteri beszámolót.
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4. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzata és a Déli Napfény LEADER Egyesület között
létrejött támogatási szerzıdés módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, és megkérdezte van-e kiegészítés a
leírtakkal kapcsolatban. Megkérdezte, hogy a kölcsönadott 700.000 Ft-ot vissza fogja-e kapni az
Önkormányzat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy 2015. december 31.-i határidıig igen.
Kónya József bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a déli Napfény LEADER Egyesülettel
kötött támogatási szerzıdés módosítására vonatkozó elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
108/2013. (X. 29.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata és a Déli Napfény LEADER Egyesület között
létrejött támogatási szerzıdés módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé javasolja
a Sándorfalva Város Önkormányzat és a Déli Napfény LEADER Egyesület között létrejött
támogatási szerzıdés módosítását.

5. napirendi pontban
Az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva
közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl szóló szabályzat
módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, megkérdezte Dr. Kovács Beáta
jegyzı asszonyt van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban kiegészítése.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy van erre vonatkozó szabályzatunk. Az új választási
törvény és az elızı választások gyakorlati tapasztalata alapján került felülvizsgálatra a
szabályzat. Az újválasztási törvény számos pontban érintette a szabályzatot, célszerő volt új
szabályzatot készíteni.
Kónya József bizottsági elnök észrevételezte, hogy a 8. § tartalmazza a jelentési
kötelezettséget, melyet a Kulturális Központ fog teljesíteni, meghatározott helyre.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy informatikai rendszerben kell adatot
szolgáltatni a Kulturális Központnak.
Kónya József bizottsági elnök a 6. §-ban foglalt bérleti díj fizetésével kapcsolatban
megkérdezte, hogy van-e arra kitétel, ha a meghirdetett rendezvényre nem megy el senki, hogyan
alakul a bérleti díj megfizetése.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy minden esetben ki kell fizetni a minimális bérleti
díjat.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte van-e a tagok részérıl kiegészítés, kérdés,
észrevétel. Nem volt, így szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
109/2013 (X. 29.) PTB
Tárgy: Az országos és helyi választási, illetve helyi politikai rendezvények Sándorfalva
közigazgatási területén történı megtartásának rendjérıl szóló szabályzat módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában az országos és helyi választási, illetve helyi
politikai rendezvények Sándorfalva közigazgatási területén történı megtartásának
rendjérıl szóló szabályzat módosítását.

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

K.m.f

Kónya József sk
bizottsági elnök

Dr. Szigeti Gábor sk
bizottsági tag
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