Jegyzıkönyv
Készült, 2013. november 26-án a Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaratermében a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2013. november 26-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
Sebestyén András alpolgármester
Darázs Sándor 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, Sebestyén András alpolgármestert, Darázs Sándor képviselıt, 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.
110/2013. (XI. 26.) PTB
Tárgy: Napirend
Határozat
1. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására
2. Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
3. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodása
átmeneti szabályozásáról
4. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete
egyes önkormányzati rendeletek módosítására
5. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı- testületének …/2013.(…..)önkormányzati
rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
6. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete
az államháztartáson kívüli források átvételérıl
7. A Képviselı-testület 2014. évi munkaterve
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8. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása a Kft. székhelyének változására tekintettel
9. Sándorfalva Városi Önkormányzat módosított belsı ellenırzési stratégiai terve, 2014. évi
belsı ellenırzési programja és a 2014. évi Ellenırzési terv idırendi táblázata
10. Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodás módosítása
11. Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás társulási megállapodásának
módosítása
12. Sándorfalvi „İszikék” Nyugdíjas Egyesület támogatási szerzıdésének módosítása
13. „A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl”
rendelet alapján benyújtandó pályázat szükségessége és a hozzá kapcsolódó önerı biztosítása

1. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot és megkérdezte Tóth-Bábi Tímea
gazdasági csoportvezetıt, hogy van-e kiegészítése az elıterjesztéshez. Nem volt, így
megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Kónya József a bizottság elnöke elmondta, hogy a szöveges elıterjesztés tartalmazza miért
szükséges a Költségvetési rendelet módosítása. Többek között a pályázati támogatások
beérkezésének, a központi költségvetési kapcsolatokból származó források, illetve a kiutalt
bérkompenzáció összegének költségvetésbe való beépítése történik meg a rendelet módosítása
során. Az elıterjesztés 4. oldalán található az SFÜ Kft. részére nyújtott kölcsön, mely a
mőködési tartalék terhére került biztosításra, melyet a megállapodásban a visszafizetést az adott
határidıre vállalják.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy a felhalmozási tartalék 979 e Ft. A költségvetési
mőködési egyenleg 2013. évre tervezett mértéke a -21.788 eFt volt, mely -4.183 eFt-ra módosult,
ugyanakkor a felhalmozási kiadások és bevételek egyenlege ugyanekkora pozitív eltérést
mutatat, ezáltal a két oldal kiegyenlíti egymást. A 6. oldalon kitér az anyag a cafetéria rendszer
és a köztisztviselıi illetmény alap mértékére, mely nem akar errıl a szintrıl elmozdulni.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte Tóth-Bábi Tímea gazdasági csoportvezetıt, hogy
a Költségvetési-rendelet módosítás 1. sz. mellékletében a 2012. évi adatok miért várható adatok,
miért nem végleges teljesítési adatokat tartalmaznak.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy a 2012. év vonatkozásában a
tényleges teljesítési adatokat tartalmazza a táblázat.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 2. sz. mellékletben részletezett központi
kapcsolatokból származó bevételek között szereplı lakott külterülettel kapcsolatos támogatás és
üdülıhelyi feladatok ellátására kapott támogatás mi alapján illeti meg az Önkormányzatot.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy az üdülıhelyi feladatok ellátásra
akkor jár támogatás, ha képzıdik idegenfogalmi adóból származó bevétel. Tekintettel arra, hogy
az elızı évben minimális összegő bevétel folyt be ezen a címen, jogosulttá váltunk erre a
támogatásra. A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátására járó támogatás a külterületen
élı lakosságszám alapján jár.
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Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a 2013. évi kiadások között szereplı
normatív lakásfenntartási támogatás mi alapján jár.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy a szociális rendelet alapján a
rezsiköltségekhez való hozzájárulás, mely a jövedelem alapján jár. Szociális juttatás, melynek 10
%-os önereje van.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal kiadásainak
részletezésénél az önkormányzati jogalkotás címszó mit takar.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy ezen a szakfeladaton kerül
elszámolásra a képviselı-testületi tagok díjazása.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a nem lakóingatlan bérbeadása és
üzemeltetése soron szerepel 7.270 eFt-os összeg. A lakóingatlan bérbeadása során a bérleti díjak
és a fenntartási költségek hogyan állnak viszonyba egymással.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı tájékoztatásul elmondta, hogy az ezen a soron
kimutatott 7.270 eFt-os kiadási összeg bevételként is betervezésre került. A kiadásként szereplı
összeg a rezsi- és fenntartási költségeket tartalmazza, mely kiszámlázásra kerül, így a bevételi
oldalon kiegyenlítıdik. A bérleti díjak ezen az összegen felül realizálódnak.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz
Beruházó Társulás soron, az Önkormányzat és a Társulás hogyan áll Sándorfalva és Szatymaz
viszonylatában.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı tájékoztatásul elmondta, hogy a dologi kiadáson
szereplı 2.589 e-Ft-os összeg a mőködési kiadások fedezete, melyet a két település
lakosságszám arányos hozzájárulásként nyújt a Társulás részére. Szatymaz fizet 950 eFt-ot,
Sándorfalva pedig nagyságrendileg 1.600 eFt-ot ad át a Társulásnak. Az 5.269.192 eFt a
pályázati önerıbıl és a támogatásból tevıdik össze.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a mőködési hozzájárulás mértékét a
társulási megállapodásban határozta meg a két település.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy merült-e fel kérdés, észrevétel az
elıterjesztéssel és a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy az Önkormányzat kintlévıségei hogyan alakultak
a 2011-2013. évek viszonylatában.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy a legutóbbi képviselı-testületi ülésen felvetıdött
ez a kérdés, melyre Darázs Sándor képviselı úr ígéretet kapott, hogy a kért kimutatást megkapja,
így ezt a jelen elıterjesztés kapcsán nem kívánjuk tárgyalni.
Megkérdezte a bizottság tagjait van-e más kérdés észrevétel. Kérdés észrevétel nem volt, így
szavazásra bocsátotta a 2013. évi költségvetésrıl szóló rendelet IV. sz. módosítását.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
111/2013. (XI. 26.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló
4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének IV. sz. módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és elfogadásra
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javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítását.

2. napirendi pontban
Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
Kónya József a bizottság elnöke ismertette az elıterjesztés tárgyát és megkérdezte Tóth-bábi
Tímeát van-e kiegészítése.
Kónya József a bizottság elnöke tájékoztatásként elmondta, hogy az I-III. negyedéves
teljesítések idıarányosak, sok esetben túlteljesítés figyelhetı meg. Az elmaradások a szöveges
részben indoklásra kerültek. Kérdésként merült fel, hogy a dologi kiadások 67 %-os teljesítési
szintjének realizálódásában mekkora hatása van rezsicsökkentésnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy minimális szinten jelentkezik a
rezsicsökkentés az önkormányzati szférában, tekintettel arra, hogy a rezsicsökkentés a
háztartásokat érinti.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a közüzemi díjak 10 %-os csökkentése az SFÜ Kft.
bevételi forrásainak csökkenésében érinti az Önkormányzatot.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte a bizottság tagjait merült – e fel kérdés, észrevétel.
Nem volt, ezért szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
112/2013. (XI. 26.) PTB
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
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 2013. évi költségvetési rendelet IIII. negyedévi teljesítésérıl szóló beszámolót.
3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési gazdálkodása
átmeneti szabályozásáról
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, elmondta, hogy az elızı
Képviselı-testületi ülésen került elfogadásra a 2014. évi költségvetési koncepciót. Az
elıterjesztésben indoklásra kerül, miért szükséges az átmeneti szabályozás, abban az esetben, ha
megfelelı idıpontra nem tud költségvetést alkotni a Képviselı-testület.
Megkérdezte, hogy van-e kiegészítés, hozzászólás az elıterjesztéshez kapcsolódóan, majd
szavazásra bocsátotta a 2014. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályozására vonatkozó
rendelet-tervezetét.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
113/2013. (XI. 26.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról

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 gazdálkodása átmeneti szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet.

4. napirendi pontban
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete
egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, és megkérdezte van-e kiegészítés a
leírtakkal kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a novemberi testületi ülésen kerülnek
felülvizsgálatra és tárgyalásra a következı évekre vonatkozó adókról, díjakról, árakról szóló
rendeletek. A jelenleg hatályos rendeleteket teljes körően felülvizsgáltuk. Az elıterjesztés egyik
része e rendeletek felülvizsgálatát és módosítását vagy hatályon kívül helyezését tartalmazza. Az
elıterjesztés másik része az év közben bekövetkezett jogszabályi változások és elıírások
átvezetését, az érintett rendeletek módosítását vagy hatályon kívül helyezését tartalmazza, mint
például az SZMSZ, háziorvosi körzetekrıl szóló rendelet, ahol az utcanévváltozásból eredıen
következik be módosítás. Kiemelte a vízdíjak megállapításáról és a hulladékszállítási díjak
megállapításáról szóló rendeletet, melyeket hatályon kívül kell helyezni, tekintettel arra, hogy
hatósági ár megállapítás van érvényben. Az útépítési hozzájárulásról szóló rendelet, amelyet
addig kellett életben tartani, amíg az útépítési hozzájárulásukból hátralék volt, mivel a hátralékok
megszőntek, így hatályon kívül kell helyezni a rendeletet.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte a bizottsági tagokat, hogy van-e kérdés, észrevétel
az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Elmondta, hogy a rendelet-tervezet 2. §-ban hivatkozik a 16/2010. (IX.30.) önkormányzati
rendelet díjtételeinek módosítására. A melléklet felsorolja azokat a díjtételeket, amelyeket
alkalmazni lehet. Elég hiányos a felsorolás. A 2014. évi koncepció tárgyalása során merült fel, a
plébánia részére nyújtott támogatás összegének felülvizsgálata. Nagyon sok olyan bevételi
forrásról nem esik szó, amelyet elkérnek egy temetés kapcsán a temettetıtıl. Ennek ismeretében
az Egyház teljes mértékben önellátó lehetne. A rendelet-tervezethez csatolt megállapodásban
nincs szabályozva az, hogy ha másik temetkezési szolgáltató veszi igénybe a temetıt, akkor mit
kell fizetnie. Azt a szabályozást viszont tartalmazza, hogy ha idegen szolgáltató bonyolítja a
temetést, akkor is az egyházzal szerzıdéses viszonyban álló szolgáltató járhat el bizonyos
dolgokban. Javasolta a fenti dolgok tisztázását a helyi plébániával.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy Sándorfalva vonatkozásában másként vannak
szabályozva a temetıhasználattal és a temetkezéssel kapcsolatos szabályok, mint más
településeken. Az Egyház szabályzatát és az abban írt díjakat nem szabad összemosni az
önkormányzati feladat ellátással.
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Sándorfalván az egyház tulajdonában van a temetı, nincs önkormányzati tulajdonú
önkormányzati temetı. A temetkezés azonban kötelezı önkormányzati feladat maradt. Ezért
következett be az, hogy az Egyház és az Önkormányzat feladat ellátási szerzıdést kötött
egymással, és a feladat ellátásért fizet az önkormányzat éves szinten a megállapodás szerint
500.000 Ft-ot. A temetı szabályzat a Római Katolikus Egyház által elfogadott szabályzat, ezért
is függeléke és nem melléklete a rendelet-tervezetnek. Megkérdezte, hogy kívánja-e a bizottság,
hogy a plébános úr meghívására ráerısítsenek.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy a Képviselı-testületi ülésen ezzel nem kíván
foglalkozni.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy akkor lehetne tisztán látni, ha a temetıszolgáltatások
kiadási és bevételi oldalát is látnánk, tekintettel arra, hogy a temetı fenntartási kiadások az
üzemeltetınél jelentkeznek a bevételek viszont az egyháznál realizálódnak. Az 500 eFt-os
támogatás azért lett megszavazva, hogy ravatalozó felújítás, építés történjen, tekintettel arra,
hogy elég rossz állapotban vannak. Észrevételezte, hogy a rendeletben visszatetszı számára a
szociális parcella megjelölés.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ezt törvény szabályozza, azonban nem fejti ki, hogy
mit kell szociális parcella alatt érteni.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy egyéb kérdés, észrevétel merült-e fel. Nem
volt, így szavazásra bocsátotta az elıterjesztést és a rendelet-tervezetet.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
114/2013. (XI. 26.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének
rendelettervezete egyes önkormányzati rendeletek módosítására

önkormányzati

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé javasolja
változatlan formában történı elfogadásra Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselıtestületének az egyes önkormányzati rendeletek módosítására vonatkozó elıterjesztést és
rendelet-tervezetet.

5. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı- testületének …/2013.(…..)önkormányzati
rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi ponthoz tartozó elıterjesztést,
megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítése.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy két ok miatt került sor a szociális
rendelet módosítására. Egyrészt a méltányossági közgyógyellátás képviselı-testületi határkörbe
utalását a kezelhetıség okán átruházott hatáskörben rendezni kell. Másrészt a szociális törvény
megszüntetet egy csomó korábban nevesített ellátási formát, és most önkormányzati segélyként
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kell kezelni rendeleti szinten is. Magában az eljárási rendben lényegi módosítást nem kellet
alkalmazni. Jelenleg törvényi módosítás van érvényben, azonban a végrehajtási, ágazati
minisztériumi rendeletek még nincsenek kihirdetve.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte van-e a tagok részérıl kiegészítés, kérdés,
észrevétel.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy a rendelet tervezet 8. § (1) a) bekezdésében
szereplı 30%-os egészségkárosodási mérték, és a c) pontban szereplı rendelkezés, miszerint az 1
napos terhes is jogosult segélyre törvényi elıírás-e. Véleménye szerint a hamis adatszolgáltatás
miatti jogkövetkezményt kevés, annál szigorúbbat kellene elıírni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy az említett szabályok központi
elıírások alapján kerültek a rendeletbe.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy a törvényben leírtak további szigorítására a
Képviselı-testületnek nincs lehetısége.
Megkérdezte, hogy egyéb észrevétel, hozzászólás van-e, majd szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
115/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy:
Sándorfalva
…/2013.(…..)önkormányzati
ellátásokról

Városi
Önkormányzat
Képviselıtestületének
rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a pénzbeli és természetbeni szociális
ellátásokról szóló rendelet-tervezetet.

6. napirendi pontban
Sándorfalva
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
rendelettervezete az államháztartáson kívüli források átvételérıl

önkormányzati

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 az államháztartáson kívüli szervezeteknek folyósított
támogatásokat szabályozott formában nyújtotta az önkormányzat. Az önkormányzatoknak
rendeletet kell alkotni, így az eddig alkalmazott szabályok került rendeleti formába.
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:
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116/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelettervezete az államháztartáson kívüli források átvételérıl

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában az államháztartáson kívüli források átvételérıl
szóló rendelet-tervezetet.
7. napirendi pontban
A Képviselı-testület 2014. évi munkaterve
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, megkérdezte van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítés, észrevétel, vélemény, módosítási javaslat.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az elıterjesztésben szereplı 2013. év javításra került
2014.-re.
Kónya József bizottsági elnök szavazásra bocsátotta a 2014. évi munkatervre vonatkozó
elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
117/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: A Képviselı-testület 2014. évi munkaterve

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület 2014. évi munkatervére
vonatkozó elıterjesztést.

8. napirendi pontban
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása a Kft. székhelyének változására tekintettel
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, megkérdezte van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a SÖV Kft. székhelyváltoztatását a takarékosság
hívta életre. A korábbi székhely ingatlan jól hasznosítható akár ügyfélszolgálati irodaként, akár
üzletként. A korábbi építéshatósági irodák helyén került kialakításra a SÖV Kft. új székhelye.
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:
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118/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása a Kft. székhelyének változására tekintettel

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a SÖV Sándorfalva Önkormányzati
Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
elıterjesztést.

9. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat módosított belsı ellenırzési stratégiai terve, 2014. évi
belsı ellenırzési programja és a 2014. évi Ellenırzési terv idırendi táblázata
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, megkérdezte van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítés, észrevétel.
Darázs Sándor képviselı jelezte, hogy a Képviselı-testület 2013-ban nem tárgyalta a Kastély
Kávézó pénztárkezelésének ellenırzését.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Kastély Kávézó pénztárkezelésének ellenırzése
külön nem kerül tárgyalásra, hanem a belsı ellenıri jelentésben a költségvetés ellenırzése
kapcsán fog kitérni a Kávézó pénztárkezelésére.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy az ingatlanhasznosítás ellenırzésére kerül-e sor,
tekintettel arra, hogy arról beszámoló is készül a következı évben.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az ingatlanhasznosítás ellenırzése nem tartozik a
belsı ellenırzés tárgykörébe.
Kónya József bizottsági elnök észrevételezte, hogy az ellenırzési prioritások és ellenırzési
gyakoriságok meghatározásánál a pénzkezelés ellenırzésénél 2 éves intervallum van megjelölve.
Véleménye szerint éves ellenırzést kellene beütemezni. A vagyonnyilvántartás ellenırzésénél 3
éves ellenırzési intervallum került megjelölésre, melyet nagyon tágnak tart. A
gépjármőhasználattal kapcsolatos elszámolások rendjének ellenırzésére 4 éves ciklus van
megjelölve. Véleménye szerint az ellenırzések gyakoriságát szőkebb intervallumban kellene
meghatározni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy a 2014. éves ellenırzési program
összeállítása során két olyan ellenırzési témakör is meghatározásra került, mely a teljes
önkormányzati gazdálkodás átvilágítását eredményezi más megvilágításban. Az egyik a
költségvetés tervezésének ellenırzése, a másik a belsı kontroll rendszer ellenırzése. Két
különbözı megközelítésbıl teljes körő ellenırzését jelenti az önkormányzati mőködésünknek. A
belsı kontroll rendszer ellenırzése kiterjed arra, hogy a belsı kontroll rendszerbe beépített
ellenırzési pontok jól mőködnek-e, illetve az egyes ügymenetekben a kritikus kockázati
pontokon hatékonyan mőködik-e a kommunikáció, és az ellenırzés.
A teljes önkormányzati mőködési folyamatot kell, hogy a belsı ellenır ellenırizze. Mi magunk
kértük a belsı kontroll rendszer ellenırzést, mert számítunk arra, hogy 2014-ben az Állami
Számvevıszéki ellenırzés meg fog történni, tekintettel arra, hogy elérkezik az ideje egy
munkaterv szerinti ellenırzésnek. Ugyanakkor mi magunk jelentkeztünk az Állami
Számvevıszéknél arra a lehetıségre, amivel felmérte az önkormányzatunkat abból a
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szempontból, hogy a belsı kontroll rendszerünk, költségvetésünk, szabályzataink alapján milyen
kockázati besorolás alá tartozik a szervezet. Vannak-e olyan kockázati tényezık, amelyek az
önkormányzati gazdálkodást befolyásolják.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy az ellenırzési program érinti, és törvényileg elı
van írva, hogy a vezetıi, munkafolyamatokba épített ellenırzésnek mőködnie kell, amit a belsı
ellenırnek ellenırizni kell. Ennek ellenére a korábbi nézetén nem változtat.
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:
119/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat módosított belsı ellenırzési stratégiai terve, 2014.
évi belsı ellenırzési programja és a 2014. évi Ellenırzési terv idırendi táblázata
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a Sándorfalva Városi Önkormányzat
módosított belsı ellenırzési stratégiai tervére, a 2014. évi belsı ellenırzési programra és a
2014. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatára vonatkozó elıterjesztést.
10. napirendi pontban
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, elmondta, hogy az elıterjesztés
tartalmazza miért szükséges a megállapodás módosítása. Megkérdezte van-e az elıterjesztéssel
kapcsolatban kiegészítése, kérdés, vélemény, észrevétel. Nem volt, így szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
120/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodás módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi
Társulás Társulási megállapodás módosítására vonatkozó elıterjesztést.
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11. napirendi pontban
Sándorfalva-Szatymaz
Szennyvíz-,
megállapodásának módosítása

Csatorna

Beruházó

Társulás

társulási

Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, elmondta, hogy módosító javaslat
indokolja, miért van szükség a megállapodás módosítására. Elmondta, hogy többek között a
jegyzıt vonták be az aláírói körbe. Megkérdezte van-e az elıterjesztéssel kapcsolatban
kiegészítés, kérdés, vélemény, észrevétel.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
121/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz
megállapodásának módosítása

Szennyvíz-,

Csatorna

Beruházó

Társulás

társulási

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna
Beruházó Társulás társulási megállapodásának módosítására vonatkozó elıterjesztést.

12. napirendi pontban
Sándorfalvi „İszikék” Nyugdíjas Egyesület támogatási szerzıdésének módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, mely tartalmazza, hogy a korábbi
támogatási szerzıdésben meghatározott címmel ellentétben másra használták fel a kapott
támogatást, és kérik, hogy fogadja el a módosított kiadási címeket a Képviselı-testület.
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:
122/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: Sándorfalvi „İszikék” Nyugdíjas Egyesület támogatási szerzıdésének módosítása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában a Sándorfalvi „İszikék” Nyugdíjas Egyesület
támogatási szerzıdésének módosítására vonatkozó elıterjesztést.
13. napirendi pontban
„A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott
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alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl”
rendelet alapján benyújtandó pályázat szükségessége és a hozzá kapcsolódó önerı
biztosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette az elıterjesztést, mely önerı biztosítását tartalmazza
gépkocsi beszerzéséhez. A tanyagondnoki szolgálatoknál gépkocsi cserére van lehetıség.
Megkérdezte, hogy milyen régi a jelenlegi tanyagondnoki gépkocsi.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a Ford gépkocsit egyre többet kell javításra vinni. A
homokon való közlekedés miatt egyre rosszabb állapotban van. Hasznosítani a városban lehet
majd önkormányzati szinten. A lehetıségek közül a legjobbat igyekeztek kiválasztani, Suzuki
SX4 Cross, mely egy négykerekes autó. A másik választható gépjármő a Skoda Jeti, amelynek
azonban a csomagtartó része jelentısen kisebb.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy ki lesz a pályázó.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy csak az Önkormányzat nyújthat be pályázatot.
Kónya József bizottsági elnök észrevételezte, hogy az ÁFA vonzatot nem tudja az
önkormányzat visszaigényelni. Elmondta, hogy a következı évi költségvetésbe be kell tervezni
az Áfa összegét, amelynek fedezetét biztosítani kell. Elmondta, hogy a tanyagondnoki
szolgáltatokat minden településen igyekeznek fejleszteni, annak érdekben, hogy a kint élı
lakosság komfortosabban ki tudják szolgálni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy legfeljebb 1.350 eFt-ról szól a határozati javaslat,
mely az 5.000 eFt-nak az áfája. A támogatási rendeletben szereplı gépjármő beszerzési ára nem
éri el az 5.000 eFt-ot, azonban a gépjármő arculati elemekkel történı ellátása is a pályázat része,
melyet az Önkormányzatnak kell megvalósítani.
Kónya József bizottsági elnök szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
123/2013 (XI. 26.) PTB
Tárgy: „A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.) VM rendelete az Európai Mezıgazdasági
Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások
fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások részletes feltételeirıl” rendelet alapján benyújtandó
pályázat szükségessége és a hozzá kapcsolódó önerı biztosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, a Képviselı-testület felé
elfogadásra javasolja változatlan formában „A vidékfejlesztési miniszter 103/2013. (XI.8.)
VM rendelete az Európai Mezıgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki
gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe
vehetı támogatások részletes feltételeirıl” rendelet alapján benyújtandó pályázat
szükségessége és a hozzá kapcsolódó önerı biztosítására vonatkozó elıterjesztést.
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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