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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. november
28-án megtartott, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ kamaraterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Gajdosné Pataki
Zsuzsanna, Kónya József, Molnár Szabolcsné, Sebestyén András, dr. Sümegi
Sándor, dr. Szigeti Gábor
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Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Tóth Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintézı
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy 9 fı képviselı jelen van, az ülés
határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi pontjaira, melyet szavazásra
bocsátott.
A Képviselı-testület a napirendi pontokra tett javaslatot 9 igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
134/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. november 28-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 IV. sz. módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
4./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./ Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
6./Sándorfalva
Városi
Önkormányzat
Képviselı-testületének
…/2013.(…..)önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni
szociális ellátásokról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
7./

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
rendelet-tervezete az államháztartáson kívüli források átvételérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

önkormányzati

8./ A Képviselı-testület 2014. évi munkaterve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
9./

Tájékoztatás Sándorfalva Városi
létrehozásával kapcsolatosan
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Önkormányzat

Települési

Értéktárának

10./ Beszámoló a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, a Sándorfalvi Kulturális
Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, valamint a SÖV
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
esélyegyenlıségi terve végrehajtásáról és az új tervek elfogadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
11./ SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
Alapító Okiratának módosítása a Kft. székhelyének változására tekintettel
Elıadó: Kakas Béla polgármester
12./ Sándorfalva Városi Önkormányzat módosított belsı ellenırzési stratégiai terve,
2014. évi belsı ellenırzési programja és a 2014. évi Ellenırzési terv idırendi
táblázata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
13./Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási megállapodás
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
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14./ Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
15./ Sándorfalvi „İszikék” Nyugdíjas
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Egyesület

támogatási

szerzıdésének

16./ Igazgatási szünet elrendelése
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
17./ „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
Elıadó: Kakas Béla polgármester
Zárt
18./ Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár

1. Napirendi pont
Beszámoló a Képviselı-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekrıl,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 3. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette esemény-naptárát. (A jegyzıkönyv 4. sz.
melléklete) Kiemelte a budapesti ÁROP pályázattal kapcsolatban tartott tájékoztatót,
melyen sok információval szolgáltak. Ez településünk tekintetében is releváns, hiszen
nyertünk a pályázaton. Új ellátási rendszer valósul meg. Teljes minıségbiztosítási
kontroll alatt lesz az egész pályázati folyamat. Ez azért lesz így a jövıben, mivel az
ÁROP pályázat hatékonysága nem állt arányban a ráfordított pénzeszközzel. Megyei
szintő, jövıre vonatkozó településfejlesztési elképzelésekrıl volt egyeztetı tárgyalás.
Minden második héten szennyvíz-kooperációs megbeszélést tartanak. A lakosokat
érintı, a beruházás kapcsán felmerülı problémák megoldására tett intézkedések
azonnali együttmőködést kívánnak. A beruházás kivitelezése december 22-tıl január
6-ig szünetel. A teljes munkaterületet balesetmentessé kell tenni, rendezetten kell itt
hagyni a terepet a kivitelezınek. A települési ünnepi programokat ismertette.
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Kérdés, vélemény:

Darázs Sándor képviselı: Ismét felhívta a figyelmet a könyvtár sarkon lévı járda
rossz állagára. Az elmúlt testületi ülésen is kifogásolta, azóta is változatlan rossz
állapotban van. Kérdése: miért nincs megjavítva, mikor lesz a probléma megoldva?
Kakas Béla polgármester tudomása szerint készen van.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy ma reggel még nem volt kész.
Kakas Béla polgármester elmondta, a kft. ügyvezetıjétıl azt a tájékoztatást kapta,
hogy készen van a járda. Lehet, hogy nem egyrıl beszélnek, ezt ma délután tisztázni
kell.
Darázs Sándor képviselı tavasszal felvetette a piac mellett ledepózott facsemeték
kiültetésének kérdését. Ma reggel még ott voltak. Kérdése, hogy miért nem lettek
elültetve, mikor kerül rá sor?
Kakas Béla polgármester válaszolva a kérdésre elmondta, hogy fapótlásként van
tervezve. Decemberben nem lesz ültetve. Ahogyan átadják a szennyvízberuházás
kivitelezıi a munkaterületeket, és ahol szükséges ebbıl oldják meg a fák pótlását. A
megmaradó fák a lakosság részére kerül majd kiosztásra. Élnek még ezek a fák,
károsodást nem szenvedtek. Ezt a tájékoztatást kapta a kft. ügyvezetıjétıl.
Darázs Sándor képviselı véleménye szerint a csemeték többsége nem ültethetı,
tönkrement. Tavasszal kellett volna kiültetni. A szennyvízberuházással kapcsolatos
egyeztetéseknek van-e eredménye? Mert ezt nem lehet tapasztalni. Tömörítést nem
végez a kivitelezı, le van törve az út széle, beszakadások vannak, a csatorna fedlap
magasan van. Mi lesz azoknak az utaknak a sorsa, ami az átadás után omlik be?
Milyen költségbıl lesz megoldva? A kivitelezık akkor már ki lesznek fizetve. A
településnek kell majd megoldani a több tíz- esetleg százmilliós probléma.
Kakas Béla polgármester válaszában a következıket mondta el: Fotódokumentációval érkeznek a kooperációs megbeszélésre, - többek között azokat is
szerepeltetve, amiket képviselı úr is említett -. Ezek nyilvántartásba kerülnek és a
következı kooperáción be kell számolni a kivitelezınek, hogy orvosolták-e a
problémákat. Ahogy halad a kivitelezés új problémák merülnek fel. Nincs
megelégedve egyes kivitelezık munkájával, hiszen úgy kellene dolgozniuk, hogy ne
keletkezzenek, illetve már ık maguk hárítsák el ezeket a problémákat. Ne fényképpel
és többszöri felszólításra. Természetesnek kellene lennie, hogy rendet hagynak a
munkaterületen, ahonnan levonulnak. Sajnos ez nem így van. Szélmalomharcot
vívunk az egyes kivitelezıkkel. A mőszaki ellenır csoport munkáját segíti a hivatal
közterület-felügyelıje és a mőszaki irodán dolgozó munkatársak, valamint a SÖV
szakemberei.
Dr. Kovács Beáta jegyzı az egész város egész területe munkaterület. A beruházás
folyamatos, ezért folyamatosan adódnak a problémák. Amikor készre jelentik a
beruházást, a társulás és az önkormányzat részérıl történı mőszaki és egyéb teljes
átvételére akkor kerülhet sor, ha a kivitelezı a vállalkozási szerzıdésben foglaltakat
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teljesíti, amibe beletartozik a teljes körő helyreállítás is. Nem is szabad visszavenni
és kiengedni a várost a munkaterületi státuszból, amíg a teljes körő rekonstrukció
nem történik meg. Vonatkozik ez nemcsak a közutak helyreállítására, hanem az út
melletti füvesítésre, a zöldsávra is. bele tartozik. Dr. Sümegi Sándor képviselı úr
vetett fel komoly problémát a múlt alkalommal. Jeleztük és felhívtuk a figyelmét a
kivitelezı képviselıjének arra, hogy meglehetısen komoly közegészségügyi és
járványügyi problémát okoz, ha nincs megoldva a munkások számára az illemhely.
Elindították a szükséges eszközök beszerzését, és olyan helyen jelölik ki a
munkaterületen, amely közel van, az ı szálláshelyükhöz. Ahhoz közeli helyen
dolgoznak.
Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy a felvetett problémák megoldására van-e
határidı kitőzve? Véleménye szerint, ha a mőszaki ellenır nem igazolja a teljesítést,
nem jut a kivitelezı a pénzéhez, akkor biztosan tesz annak érdekében és korrigálja a
hibát, hogy megkapja a pénzét. Kihangsúlyozta a tömörítés fontosságát, hogy ne
törjenek le az útszélek, mert azt utána senki nem tudja helyre állítani. Füvesítéssel
kapcsolatban felvetıdik, mi történik a gaz irtással, ha parlagfüves lesz, ki a felelıs? A
munkaterület karbantartásáért ki lesz a felelıs? Véleménye szerint azért kell itt a
testületi ülésen tisztázni, hogy a lakosság tájékozott legyen.
Kakas Béla polgármester erre reagálva elmondta, hogy a beruházás 90 %-os
szintig, a próbaüzem megkezdéséig, tavaszra készül el. A kivitelezı folyamatosan
átadja a területet, füvesítve, helyreállítva. Ezután nem terheli már a kivitelezıt a
parlagfő-mentesítés. Az állapot visszaállítása után a lakosság ismét birtokba veszi a
területet és jó gazda módjára gondoskodik róla.
Darázs Sándor képviselı felvetette az elızı ülésen, hogy polgármester úr a
közétkeztetést biztosító szolgáltatókkal tárgyaljon annak érdekében, hogy a rezsi %a csökkenhessen. Érdeklıdik, volt-e tárgyalás, ha igen, milyen eredménnyel?
Kakas Béla polgármester jegyzı asszonytól kérdezi, hogy egy hatályos
szerzıdésben foglalt árajánlatot, most milyen indokkal kellene megváltoztatni,
egyáltalán van-e lehetıség erre? Véleménye szerint nem indokolt.
Darázs Sándor képviselı szerint az önkormányzat ésszerő gazdálkodása lenne az
indok.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ugyanennek az ésszerő gazdálkodásnak a
jegyében fogadtuk el a legjobb ajánlatot tevı pályázatát. Nem változtak meg a
körülmények, hogy indokolt lenne a módosítás.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzászólásában elmondta, hogy közbeszerzési eljárás
keretében került sor a kiválasztásra a kistérség részérıl is a közétkeztetést biztosító
szolgáltató. Országos jelentıségő kérdés. A FIDESZ javaslatára az országgyőlés a
költségvetésébe a közétkeztetés támogatására és biztosítására további forrásokat
von be. E két tényezı miatt egyes önkormányzatoknak – közöttük a mi
önkormányzatunknak sem - és jogi illetve egyéb szükségszerőségi okok miatt sem
kell és nincs módunkban felülvizsgálni a hatályos szerzıdésünket.
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Kónya József PTB elnök kérdése: A generálkivitelezıvel kötött szerzıdésben
ismert-e, hogy a garancia vállalási idı meddig tolódik ki a munkák befejezését
követıen.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy van jóteljesítés, van garancia,
szavatosság. A próbaüzem idıszaka alatt, akár a csatornával, akár a tisztítómővel
kapcsolatos kérdéseket a társulás kezeli. A kötbér, a szavatosság, a túlteljesítés
kategóriák természetesen benne vannak. Erre biztosíték van. A határidık is
megszabottak. Kötelezı tartalmi elemei a szerzıdésnek.
Dr. Sümegi Sándor képviselı megköszönte a közegészségügy érdekében tett
intézkedést, de azt célszerőbbnek tartaná, ha egy mobil WC közelebb lenne a
munkaterülethez, mint a szálláshoz. A csatornaépítés folyamatát a településen lakó
szakemberek is figyelemmel kísérik és több jelzéssel is éltek, hogy véleményük
szerint nem megfelelıen végezte a munkáját a kivitelezı. Így pl.: ékelés,
szivattyúzás, tömörítés. Feltehetıen tudomása van ezekrıl a problémákról a
víziközmő társulatnak, ezen keresztül az önkormányzatnak is. A mőszaki ellenırzés
ezt dokumentálja. Nem szeretné, ha olyan helyzet alakulna ki, hogy az átadás
környékén derülnek ki funkcióbeli, kivitelezési problémák és évek telnek el a bírósági
tárgyalással, de ez az üzemelést gátolja. Amikor utólag próbálnak garanciát
érvényesíteni, akkor az mindig idıigényesebb. Felhívta a figyelmet, hogy amikor
bejelentések érkeznek a lakosság vagy a képviselık részérıl, azt vizsgálja ki az arra
hivatott személy, hogy ne késıbb legyenek ebbıl nagyobb gondok.
Kakas Béla polgármester erre reagálva elmondta, hogy ez a napi feladataink közé
tartozik. Azonnal telefonálunk a fı-építésvezetınek. Viszonylag gyors a reagálás. Az
elkészült rendszereknek a bekötése és kamerázása a víztartási próbája az
alapfeltétele a teljesítésigazolásnak és a részszámlák befogadásának. Ez a Fidic
mérnöki csoport feladata, akik teszik a dolgukat. Olyan számla nem kerül kifizetésre,
amely mögött nincs rendben a teljesítés. Ez egy idıszakos visszatöltés most a leállás
elıtt. Szeretné megnyugtatni a testületet és a lakosságot is, hogy látjuk a gondokat,
de azon munkálkodunk, hogy jó minıségben valósuljon meg a beruházás.
Ambrus László képviselı: Mennyi nagy akna van? Több számot hallott. A
szennyvíztelep elıtt a nyomóvezetékkel kapcsolatban kérdezte, hogy még utólag
lesz fölbontva és lefektetve, mert Szatymazon már lent van. Sándorfalván még nem
látott ilyet. Ady Endre utcában az út végén az út közepén lát 3 átemelı aknát. Most
nem ott van az út, ahol eddig jártunk, vagy az út közepére került az akna?
Kakas Béla polgármester az utolsó kérdésre nem tud konkrétan válaszolni. A
településen nincs nyomott vezeték. Csak gravitációval megy. Csak kizárólag egy
nyomott rendszer van a település szélén.
Ambrus László képviselı számára ez teljesen megnyugtató, ha itt így történik.
Szatymazon nem így látta.
Ambrus László képviselı: Az elmúlt testületi ülésen elhangzott, hogy a jövı évi
költségvetésbe járdaépítésre forrás lesz elkülönítve. A Fürj utcai lakosok utólag errıl
tudtak, ı is szóban tájékoztatta ıket. Az érdeklıdı Fürj utcai lakosok kaptak-e errıl
tájékoztatást? A Kastély esetében a közel 30 milliós park kialakításba szegélynek
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miért bontott cserép került? Ki engedélyezte, ki tervezte? Javasolta, hogy a
képviselı-testület tagjai menjenek ki a Sétányt közösen megtekintetni. A Sétány
állapotát nem tartja kielégítınek. Tavasszal mennyire lesz járható.
Kakas Béla polgármester az elızıekre reagálva elmondta, hogy a 2014-2020-as
fejlesztési tervek között a szennyvízberuházás utáni utak, csapadékelvezetı árkok
rendbetétele, járdaprogram elsıdleges prioritást élvez. A betervezett összeg
azonban nem elegendı. Pályázati forrást is kell mellé találni. Ez a Fürj utcai lakosok
részére is üzenet. A felsı utcák szilárd burkolattal történı ellátása, járdaépítés,
csapadékvíz-elvezetı árkok létesítése a következı ciklus feladata.
Ambrus László képviselı az iránt érdeklıdik, hogy írásos választ kaptak-e a Fürj
utcai lakosok.
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, amennyiben érkezett írásos
megkeresés, akkor az ügymenetnek megfelelıen jár el a hivatal. Nem emlékszik
ilyen levélre. Meg kell nézni. Az ügyintézési határidı 30 nap.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselı elmondta, hogy a parkban lévı virágok
locsolása alkalmával a föld kimosódott. Anyagi forrás hiányában történt a mővelıdési
ház udvarán régóta használaton kívüli tetıcserép szegınek történı felhasználása.
LEADER pályázatot csak most lehetett benyújtani. Annak a befejezése 2014-ra fog
tolódni. Ideiglenes megoldásnak szánták. Pénzbe nem került. Felszedik, ha lesz
pénz a kastély parkosítására.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy több beruházásunknál is komoly
összegeket fordítottak a parkosításra. Kérése, hogy tavasszal tételesen ellenırizzék
le, hogy melyik parkberuházásból mi valósult meg és mi az, ami még él belıle. Ez az
önkormányzat, mint a vagyonával felelıs tulajdonos részérıl ez nem túlzás. Mi
szerepelt a Kastélykert parképítésébe, mi valósult meg belıle, mi került kifizetésre,
jelenleg mi látható. Ugyanígy a többi nagyberuházásunknál is. Kerüljön
jegyzıkönyvbe, hogy ez látható legyen, és tényleges következménye legyen.
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a Brassói utcában talán már az Endresz
utcáig túl vannak azon, hogy a gravitációs vezetéket lefektették. Az ott dolgozó
mőszaki munkatársat kérdezte afelıl, hogy a tervben két vezeték látszódik egyik a
gravitációs, másik a nyomóvezeték. A válasz az volt, hogy a Brassói utcát újra fel
fogják tárni, mivel a Macskás felıl a vizet fel kell hozni és itt nyomóvezeték
szükséges. Többnyire az utcában a lakosok rendezték a területet, most ismét
munkaterület lesz.
Ambrus László képviselı ismét felvetette a kérdést, hogyan megy majd ki együtt a
képviselı-testület megnézni a Sétányt?
Kakas Béla polgármester javaslata, hogy tavasszal térjenek vissza a kérdésre, és
akkor nézzék meg.
Darázs Sándor képviselı tapasztalta, hogy szennyvízelvezetés utómunkálatain a kft.
emberei dolgoznak. 9 ember és a kistraktor. Jelezte a kft. vezetıjének, aki azt a
felvilágosítást adta, hogy lesz rá megállapodás. Mai napig nincs megállapodás. Ma
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tárgyalt a Kft. Vezetıjével, aki arról tájékoztatta, hogy munkalapok készülnek.
Reméli, hogy 15 napon belül meg lehet tekintetni a megállapodást, ugyanis a
kivitelezı feladatát az önkormányzati kft. végzi, akkor ezért az önkormányzati kft-t
bevétel is illeti meg. Javaslatot tett arra, hogy legyen közmeghallgatás a
szennyvízberuházással kapcsolatban jövı év januárjában. Legyenek itt a kivitelezık,
a mőszaki ellenırzési csoport vezetıje, közvetítse a televízió. A lakosság közvetlenül
is elmondhassa a problémát. Javasolja, és kéri a testület állásfoglalását, hogy legyen
erre vonatkozóan január második felében közmeghallgatás.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ügyrendi javaslata az ÜB elnökéhez, hogy az aktuális
napirendi pontnál javasolja, ugyanis jelen testületi ülésen tárgyalja a testület a 2014.
évi munkatevét. Ott ennek a helye és aktualitása.
Kakas Béla polgármester úr Darázs képviselı úr javaslatára reagálva elmondta,
hogy a szennyvízberuházás megkezdésekor felállt egy olyan szervezet, mely hivatott
a lakossági kapcsolattartásra, a bejelentések kivizsgálására, a problémák
megszüntetésére. A három cég képviselıi a Mővelıdési Házban elérhetıvé teszi a
kivitelezıket. Amennyiben a hivatalhoz érkezik valamilyen szennyvízberuházással
kapcsolatos észrevétel, probléma, a kivitelezı részére azonnal jelezzük.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen, 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

135/2013. (XI. 28.) 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 IV. sz. módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
10 óra 58 perckor Dr. Sümegi Sándor távozott az ülésrıl.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı jelen
van.
Kérdés, vélemény:
Kónya József PTB elnöke ismertette a bizottsági véleményt. A bizottsági ülésen
résztvevı gazdálkodási csoportvezetı és a tisztségviselık a felmerülı kérdésekre
válaszokat adtak. A bizottsági jegyzıkönyv tartalmazza azokat és a rájuk adott
válaszokat, amely az anyag tárgyalása során felmerültek. A végeredmény az volt,
hogy a bizottság egyhangú határozattal fogadta el az elıterjesztést és javasolja a
Képviselı-testületnek is a megtárgyalását és a változatlan formában történı
elfogadását.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 17/2013. (XI.28.)
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 a 2013. évi költségvetési rendelet I-III. negyedévi teljesítésérıl
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)

Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
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Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az elıterjesztést.
Egyértelmően megállapítható, hogy nem költekezett túl a kiadások vonatkozásában
a Hivatal, sem pedig a hivatalhoz tartozó intézmények. A bevételek %-os aránya
magasabb, mint a kiadások %-os aránya. Egyértelmő, ha megnézik a költségvetés
elıírásait, illetve sarokszámait, hogy mennyi a bevételi összeg és mennyi a
kintlévıség, amely a hivatal számlájára még beérkezik. A számoknál egyértelmően
állapítható meg az, hogy milyen költséghelyekre milyen összegek lettek fordítva és
ezek a kiadás százalékos arányában mekkorák. A határozati javaslat, amely a
beszámolóhoz kapcsolódóan elı lett terjesztve, hogy mi a megállapítása a
végrehajtást illetıen és mi az elvárása az anyag elıterjesztıjének a hátralevı
idıszakra. Ez egyértelmően azt tükrözi azt, hogy a bevételek beszedése egy
sarkalatos pont, másik pedig a kiadások racionalizálása, amit be kell tartani.
Egyhangúlag fogadta el a bizottság és változatlan formában történı jóváhagyását,
elfogadását javasolja a Képviselı-testületnek.
Sebestyén András alpolgármester örömmel olvasta az elıterjesztést, hiszen
mindannyian tudják, hogy milyen nehezen született meg az Önkormányzat 2013. évi
költségvetése. Nagy volt a bizonytalanság, nem is tudták, hogy milyen és mennyi
pénzbıl fog gazdálkodni az Önkormányzat. Az, hogy a III. negyedévnél így állnak,
minden számot tudtak teljesíteni, bevételeiket tudták hozni, a kiadásoknál
kevesebbet költöttek. Ezek a számok az év vége felé már irányadóak, és nagyon úgy
tőnik, hogy a költségvetésüket tudják tartani, és picit jobban is ki tudnak jönni év
végére. Köszöni a Hivatalnak és Jegyzı Asszonynak, akik ezt a gazdálkodást végzik,
hogy ilyen precíz gazdálkodást folytattak. A 2014. évi költségvetés is erre az
adatokra fog épülni, és akkor sokkal pontosabban fognak tudni tervezni.
Kakas Béla polgármester ismertette, majd szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
136/2013. (XI.28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a 2013. évi költségvetési rendelet I.-III. negyedévi teljesítésérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı- testülete
a polgármester beszámolóját a
2013. évi költségvetés I-III. negyedéves végrehajtásáról elfogadja.
1) Megállapítja:
a) hogy az I-III. negyedéves gazdálkodási eredmények megfelelnek a 2013. évre
meghatározott fıbb céloknak.
b) hogy a rendelkezésre álló pénzeszközökbıl az Önkormányzat és költségvetési
szervei zavartalanul mőködött.
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2) elvárja:
a) hogy a beszámolási idıszak végéig változatlan takarékos gazdálkodással az
eredetiként tervezett dologi elıirányzatok keretein belül az önkormányzati- és
az intézményüzemeltetési feladatok maradéktalanul teljesüljenek.
b)
hogy a beszámolási idıszak végéig a pályázatos beruházások a
legmagasabb szintig teljesüljenek, és a pályázatoknál a támogatási összegek (
utófinanszírozás, vagy elıleg) minél nagyobb arányban lehívásra kerüljenek.
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.
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

4. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetési
gazdálkodása átmeneti szabályozásáról
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8.sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az elıterjesztést. Beszéltek a gazdálkodási csoport vezetıjével, milyen
kihatással lehet a 2014. évi gazdálkodásra, hogy az Országgyőlés elfogadta az
önkormányzati adósságcsökkentés újabb tételére vonatkozó elıterjesztést.
Megállapítható, hogy már körvonalazódnak a pozitív elıjelei, hogy ezt az összeget
jóváhagyta magában a költségvetésben, amely alapján az önkormányzatok
részesülnek. Ez könnyebbé teszi a 2014. évi költségvetést. Egyhangúan elfogadásra
javasolta az elıterjesztést.
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Darázs Sándor képviselı: A rendelet-tervezet 3. § (3) bekezdésében
foglaltakra:”kivéve a 2014. évi pályázati lehetıségek megtartása érdekében a
pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, elıkészítési munkálatok.” részre
szeretne választ kapni. Most még november van, februárig nem lesz munkaterv
szerint testületi ülés. 2-3 hónap eltelik. A tervezési, elıkészítıi munkálatok kapcsán
milyen összegrıl lehet szó?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az elıkészítıi, tervezıi munkálatok
pénzügyi kötelezettségvállalást konkrétan nem eredményeznek. Ilyen elıkészítıi
munkálatok folyhatnak. A rendelet lehetıséget ad arra, hogy esetleges releváns
pályázat esetén a szükséges önerıt a tartalékból biztosítani tudja a jövıben is.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy gyakorlatilag másfél hónap költségvetési
idıszakról van szó. Vannak olyan pályázatok, amelyek 2013-ról átnyúlnak, pl.: iskola,
SZIKK napelem kérdése. Ezeknek a folyamatoknak a biztosítását szolgálja a
rendelet ezen része, de ezekrıl az összegekrıl már korábban döntött a képviselıtestület. Új kötelezettségvállalást nem jelent.
Darázs Sándor képviselı teljes mértékben elégedett a válasszal. A lényeg akkor az,
hogy kötelezettségvállalás nem keletkezik sem a tervezési, sem az elıkészítési
munkálatok során.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet. A Képviselıtestület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testület
18/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi átmeneti gazdálkodásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 9. Sz. melléklete)

5. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Elmondta, hogy praktikusan
így célszerőbb kezelni a díjakat, árakat tartalmazó önkormányzati rendeleteket. Helyi
rendeleteink felülvizsgálata két szempont alapján történt. Az év közbeni jogszabály
módosítások miatt szükséges-e, valamint arra, hogy indokolt-e az árakra, díjakra
vonatkozóan módosítást elıterjeszteni. Alapvetı megállapítást kellett tennünk a helyi
adók vonatkozásában. Részletes és számszaki elemzés elvégzését követıen a
hatásmechanizmusokat értékelve, az a következtés, - tekintettel a 2013. október. 31-i
állapotra - az adóteljesítés 86,32 %-on áll, nem indokolja a helyi adók változtatását.
Mind az adófizetési morál, mind pedig azt megelızıen az adóbevallási fegyelem
okán ez olyan teljesítmény, melynek következtében azt kell megállapítanunk, hogy
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helyesen állapította meg a Képviselı-testület 2013-ban az adók mértékét. Az
egyébként ehhez a hatósági jogkörhöz köthetı mőködési bevételünk 91,58%-on
teljesült október 31-ig. Rendelkezésünkre áll az a tájékoztató is, amely 2014. évre
vonatkozóan is meghatározza a helyi adók mértékének maximumát. Megállapítható
az, hogy ugyan építményadó vonatkozásában 2014. jan. 1-tıl 1821,2 Ft/m2 a
lehetséges felsı mérték, a telekadó 331,10 Ft/m2. Idegenforgalmi adó
vonatkozásában 496,6 Ft/vendégéjszaka a törvény alapján a legmagasabb
adómérték. Helyi rendeleteinkben a megállapított értékek ennél jóval alacsonyabb
mértéket képviselnek. Semmiképpen nem célszerő és nem szabad az
adórendeleteinken a mértékek tekintetében módosítani. A helyi adókról szóló
torvény-javaslat módosítását is figyelembe véve megállapítható az, hogy a hatályos
adórendeleteink vonatkozásában nincs szükség azok tartalmi módosítására. Egyéb
díjakról szóló rendeleteinknél is megtörtént a felülvizsgálat. Ennek eredményeképpen
került nyolc rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet a képviselı-testület
elé. Vannak ezek között technikai jellegő módosítások, így pl.: a háziorvosi körzetek
meghatározásáról szóló, melyet az utcanév-változások miatt szükséges módosítani.
Lényegibb módosító javaslat a gyermekvédelmi ellátásokról szóló, illetve a 2014.
január 1-tıl hatályos hatósági ármegállapítás miatti hatályon kívül helyezése.

Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a Képviselı-testületnek.
Kónya József PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság nem élt módosító
indítvánnyal, de elhangzott, hogy a jövı évi költségvetésnek lesz olyan pontja, ahol a
támogatások összegénél esetleg módosító javaslattal élnek. A most elhangzottak
alapján a bizottság javasolta, hogy tárgyalja meg és változatlan formában fogadja el
az elıterjesztést.
Darázs Sándor képviselı javaslata, hogy az ivóvíz díját, illetve a szilárd és folyékony
hulladék-szállítást érintı rendeletek, ne a kihirdetéssel, hanem 2014. év január 1-vel
lépjenek hatályba.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a javaslatra válaszolva elmondta, hogy törvény szerint így,
és most kell hatályon kívül helyezni. Már nem a mi hatáskörünkbe tartozik. Külön
felhívta a figyelmet erre a Kormányhivatal.
Darázs Sándor képviselı véleménye szerint így most joghézag van. Bízik benne,
hogy a szolgáltatók és a szolgáltatást igénylık is áthidalják ezt.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 7 igen, 1 tartózkodás szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta,
és az alábbi rendeletet alkotta.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testület
19/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
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egyes önkormányzati rendeletek módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
6. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
…/2013.(…..)
önkormányzati rendelet tervezete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság változatlan
tartalommal elfogadta, és elfogadásra javasolta a rendelet-tervezetet.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet, és az elhangzott indokok alapján, és a leírtak szerint szükségessé válik a
különbözı elnevezéseknek, és más milyen formában történı felhasználása az
összegeknek, ahogy a rendelet-tervezet tartalmazza. A bizottság egyhangú
határozattal az elıterjesztést elfogadta, és a Képviselı-testület részére változatlan
formában történı elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta, és az alábbi
rendeletet alkotta.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
20/2013. (XI.28.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról.
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 13.sz. melléklete)

7. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete az államháztartáson kívüli források átvételérıl
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
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Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést, a rendelet-tervezetet, amely a kiadott anyaggal kapcsolatosan elıttük
van. Nyilván a felhozott felelıs indoklásban leírtak szükségessé teszik, hogy ezt a
Képviselı-testület megalkossa. Éppen ezért egyhangú döntéssel fogadta el a
Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság az elıterjesztést, és javasolta a
Képviselı-testületnek a változatlan formában történı elfogadását.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta, és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
21/2013.(XI.28.) önkormányzati rendelete
az államháztartáson kívüli források
átvételérıl és átadásáról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester 11 óra 38 perckor technikai szünetet rendelt el.
Az ülés 11 óra 54 perckor folytatódott.

Ambrus László képviselı az ülésrıl távozott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 8 fı
képviselı jelen van.

8. Napirendi pont
A Képviselı-testület 2014. évi munkaterve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy elkészült a 2014. évi munkaterv.
Határidıben megkerestük a Képviselı-testület tagjait, kértük, hogy az SZMSZ szerint
2013. november 12-éig küldjék meg javaslataikat a 2014. évi munkatervhez. Írásbeli
javaslat Kónya József elnök úrtól érkezett öt témakörben. Mind az öt témakört
beépítettük a 2014. évi munkaterv javaslatába. Módosító indítványként szeretném
javasolni a 2014. júniusi ülésre az 1. napirendi ponton Dr. Sümegi Sándor képviselı
úr által tett indítványt. Itt a 2014. júniusi ülés 5. napirendi pontjaként: Tájékoztató az
önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos parkrendezési feladatok elvégzésének
ellenırzésérıl címmel. Kérte módosító indítványát tárgyalja meg és fogadja el a
Képviselı-testület.
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Kakas Béla polgármester javasolta Darázs Sándor képviselı úrnak a lakossági
fórum, illetve a közmeghallgatás a szennyvíztémakörben tett javaslatára, hogy a
Víziközmő Társulatnak az éves küldöttgyőlésén lakossági fórumot kell tartani, ami
egy kötetlen forma, amin a kivitelezık, mérnökök, mindenki ott van. Ezt még tudják
olyan idıpontra igazítani, ami a problémák megbeszélésének kötelezettségéhez jól
illeszthetı. Ha ezt elfogadja képviselı úr, akkor ezt a munkatervbe nem veszik be, de
a Társulat napirendi pontra tőzi ezt küldöttgyőlési szinten.
Darázs Sándor képviselı, elfogadja, úgy hogy a Képviselı-testület kérje fel a
Társulatot, hogy tartson lakossági fórumot.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy nem kell róla külön határozat, a Képviselıtestület elfogadta a javaslatot.
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az
elıterjesztést, és változatlan tartalommal elfogadásra javasolta. Az itt elhangzott
javaslattal egyetért.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a 2014. évi
munkatervet, és ott egyértelmően a 2013. évet módosítani kell 2014. évre magában
a szöveges részben is. A módisításokkal, amelyek itt elhangzottak, személy szerint
egyetért. A bizottság javasolta a Képviselı-testületnek változatlan formában a
munkaterv megtárgyalását, és elfogadását.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a februári testületi ülésen nem tudja, hogy
napirendi pontnak számít-e vagy napirendi pont elıttire kerül-e az Ügyrendi Bizottság
beszámolója a vagyonbevallási kötelezettség teljesítésérıl. A Képviselı-testület
Közmővelıdési terve szerepel a februári testületi ülésen a Közmővelıdési és
közgyőjteményi koncepciója. Ezt szerinte a MOESZB-nek véleményezni kellene,
hiszen vannak benne hatáskörébe tartozó dolgok. A másik pedig, vagy a következı
választási ciklusra, vagy pedig az EU-s költségvetési ciklusra vonatkozik, vagy 2018ig, vagy 2020-ig. Véleménye szerint úgy lenne célszerő. Ez, ami februárra
vonatkozik. Áprilisi testületi ülésen legyen jelen a belsı ellenırzést végzı, a belsı
ellenıri jelentés tárgyalásánál. A májusi testületi ülésnél 2. napirendi pont, a
rendırségi beszámoló, itt egy helyesbítés, a városi kapitány nem fıkapitány, a
megyei a fıkapitány. Májusban a 6. pontban szerepel az adósságátvállalás,
javasolja, hogy kerüljön be áprilisra, hiszen február 28-ig döntés lesz. Márciusira
nincs messze a megalkotás, de az áprilisira mindenféleképpen, ez hamarabb van, és
lehetıséget ad a költségvetés módosítására. Célszerőbb lenne véleménye szerint.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy pont a célszerőségi szempontból tették
még a májusi testületi ülésre, egészen biztos, hogy még május elıtt, legalább
egyszer, de inkább többször tárgyalnia kell a Képviselı-testületnek az
adósságátvállalással kapcsolatosan bizonyos részfeladatokat. Összegszerőségben,
szerzıdésben, és egy jó pár dologban, itt vélhetıen figyelemmel a február 28-i
elhangzott, leírt határidıre, május az az idıpont, amikor már mindennek vége, és
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tudnak egy átfogó elemzést és lezárást abszolválni ebben a témakörben. Ezért
javasolták a májusi testületi ülés napirendjére. A technikai dolgok nem érdembeli
módosítások. A Közgyőjteményi koncepciót célszerő a MOESZ Bizottságnak is
tárgyalnia természetesen, ezt elfogadja, be is írja. A belsı ellenır természetesen
mindig megkapja a meghívást a testületi ülésre, egyébként pedig egy nagyon
részletes írásbeli anyag áll rendelkezésükre, a probléma abból szokott adódni, hogy
más településekével egybe csúsznak a képviselı-testületi ülések, de fogják kérni,
hogy prioritásként kezelje Sándorfalva Önkormányzatát. Elnézést kér, de nem értette
az uniós ciklust.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a Közgyőjteményi koncepció vagy a
következı helyi választási ciklusra, tehát 2018-ig. vagy pedig az EU-s költségvetési
hétéves ciklusra, amely 2014 január 1-jétıl 2021. szól. Tudjuk azt, hogy jelenlegi
helyzet szerint általában az európai uniós pályázatokból tudnak gazdálkodni, ezért
lehet, hogy célszerő oda igazítani, vagy a következı választási ciklusra, vagy a 2018ban kezdıdı választási ciklusra.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy magát a munkatervet ez nem érinti,
címében nem, azt kell megnézni ehhez, hogy ez mennyire van szinkronban azzal,
hogy egyébként hogyan szabályozza a jogszabály a koncepció készítésének
idıtartamát. Szerinte Képviselı Asszony tudja is.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna képviselı elmondta, hogy jelenleg most készül
Magyarország közmővelıdési koncepciója, az meg fogja határozni, hogy hogyan
készítsék el az övékét. Elıre így senki nem tudja megmondani, hogy mi alapján és
milyen idıtartamra fogják elkészíteni.
Kakas Béla polgármester megkérdezte, hogy mikor tárgyalják ezt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a februári testületi ülésen, de a napirendi
pontot elnevezésében nem érinti.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

137/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy:

Sándorfalva
munkaterve

Városi

Önkormányzat

Képviselı-testületének

2014.

évi

Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Szervezeti és Mőködési
Szabályzatáról szóló 6/2011. (III. 31.) önkormányzati rendelet 8. §-ában foglaltak,
valamint a külön jogszabályokban elıírtak alapján összeállított 2014. évi munkatervét
jóváhagyja.
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Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
általa: Képviselık
Bizottságok nem képviselı tagjai
2. A munkatervbe felvett javaslat elıterjesztıje
3. Tóth Margit Dóc Község polgármestere
4. Dr. Kovács Beáta jegyzı
5. Irattár.

9. Napirendi pont
Tájékoztatás Sándorfalva Városi
létrehozásával kapcsolatosan
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Önkormányzat

Települési

Értéktárának

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 17. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnöke elmondta, hogy részletesen tájékoztatta a
bizottságot Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgató a lebonyolítás lépéseirıl, arról,
hogy a lakossághoz felhívást fognak intézni. Az elıterjesztést elfogadták és
elfogadásra javasolták.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
138/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Tájékoztatás Sándorfalva Városi Önkormányzat Települési Értéktárának
létrehozásával kapcsolatosan
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a magyar nemzeti értékekrıl
és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvényben, továbbá a magyar nemzeti
értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013.(IV. 16.) Korm. rendleletben
foglalt rendelkezések figyelembevételével a következı határozatot hozza:
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1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az
elıterjesztés szerinti tájékoztatást a Sándorfalva Városi Önkormányzat
Települési Értéktárának létrehozásával kapcsolatosan.
2. Megbízza a Sándorfalvi Kulturális Központot, hogy a települési értékek
azonosítását és összegyőjtését végezze el, és terjessze azt a 2014. májusi
testületi ülésen a képviselı-testület elé.
Határidı: 2014. május 31.
Felelıs: Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgató
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgató
4. Irattár.

10. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal, a Sándorfalvi Kulturális
Központ, az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, valamint a SÖV
Közhasznú
Nonprofit
Kft.
Sándorfalva
Önkormányzati
Vagyonkezelı
esélyegyenlıségi terve végrehajtásáról és az új tervek elfogadása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 18. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy az elıterjesztéssel egyetértve
elfogadták, és elfogadásra javasolják.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

139/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlıségi Terve
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Sándorfalvi
Közös Önkormányzati Hivatal 2011. november 1- 2013. október 31. közötti
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idıszakra vonatkozó Esélyegyenlıségi Terve megvalósulásáról készült
Beszámolót (1. sz. melléklet).
2. A Képviselı-testület az Önkormányzati Hivatal Esélyegyenlıségi Tervét az
elterjesztés 2. sz. mellékletével egyezı tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy a tervvel kapcsolatban szükséges
munkáltatói intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri arra, hogy a terv
végrehajtásáról 2015. november 30-ig készíttessen beszámolót és azt terjessze a
Képviselı-testület elé.
Határidı: 1.,2. pont: azonnal
3.pont: folyamatos, ill. 2015. november 30.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

140/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ Esélyegyenlıségi Terve
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Sándorfalvi
Kulturális Központ 2011. november 1 - 2013. október 31. közötti idıszakra
vonatkozó Esélyegyenlıségi Terve megvalósulásáról készült Beszámolót (3.
sz. melléklet).
2. A Képviselı-testület a Sándorfalvi Kulturális Központ Esélyegyenlıségi
Tervét az elterjesztés 4. sz. mellékletével egyezı tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselı-testület felkéri az intézmény igazgatóját arra, hogy a tervvel
kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri
arra, hogy a terv végrehajtásáról 2015. november 30-ig készíttessen beszámolót
és azt terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 1.,2. pont: azonnal
3. pont: folyamatos, ill. 2015. november 30.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
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2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgatója
4. Irattár.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
141/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Egyesített Egészségügyi- és Szociális Intézmény Esélyegyenlıségi Terve
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény 2011. november 1 - 2013. október 31.
közötti idıszakra vonatkozó Esélyegyenlıségi Terve megvalósulásáról
készült Beszámolót (5. sz. melléklet).
2. A Képviselı-testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Esélyegyenlıségi Tervét az elterjesztés 6. sz. mellékletével egyezı
tartalommal jóváhagyja.
3. A Képviselı-testület felkéri az intézmény vezetıjét arra, hogy a tervvel
kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri
arra, hogy a terv végrehajtásáról 2015. november 30-ig készíttessen beszámolót
és azt terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 1.,2. pont: azonnal
3. pont: folyamatos, ill. 2015. november 30.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Vári Istvánné EESZI intézményvezetıje
4. Irattár.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
142/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
Esélyegyenlıségi Terve
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Határozat
1.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a SÖV
Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. és jogelıdje
az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.
november 1 - 2013. október 31. közötti idıszakra vonatkozó Esélyegyenlıségi
Terve megvalósulásáról készült Beszámolót (7. sz. melléklet).

2.

Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Esélyegyenlıségi Tervét
az elterjesztés 8. sz. mellékletével egyezı tartalommal jóváhagyja.

3. A Képviselı-testület felkéri a Kft. ügyvezetı igazgatóját arra, hogy a tervvel
kapcsolatban szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg, továbbá felkéri
arra, hogy a terv végrehajtásáról 2015. november 30-ig készítessen beszámolót
és azt terjessze a Képviselı-testület elé.
Határidı: 1.,2. pont: azonnal
3. pont: folyamatos, ill. 2015. november 30.
Határozatról értesül:
1.Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tímár Zoltán SÖV Kft ügyvezetıje
4. Irattár.

11. Napirendi pont
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító
Okiratának módosítása a Kft. székhelyének változására tekintettel
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 19. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy két oka van a módosításnak. Szervezeti
átalakítások és egyebek okán indokolatlan volt az, hogy olyan nagy alapterülető
ingatlant használjon a SÖV Kft., a másik, hogy a Kft. Széchenyi utcai székhelyében
olyan helyiségek funkcionáltak, amelyek adottságuknál fogva alkalmasak arra, hogy
az Önkormányzat üzleti céllal tudja hasznosítani, bérleti díj ellenében bérbe tudja
adni. Van rá érdeklıdı szerzıdéskötés szintjén, például az Alföldvíz Zrt., amely itt
kívánja kialakítani ügyfélszolgálatát. Konkrét megkeresés érkezett még biztosító
társaságtól is, amely szeretne a biztosító társaságok új koncepciója alapján közelebb
kerülni a lakossághoz személyes együttmőködést kialakítva velük, üzlethelyiséget,
illetve bérleményt keres, és ugyanez vonatkozik a közszolgáltatókra, a DÉGÁZ-ra,
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DÉMÁSZ-ra is. Célszerő felszabadítani ezeket a helyiségeket. Idıközben az
Önkormányzati Hivatalban is jelentıs átalakulások történtek, a Járási Hivatalokba jó
pár kollega átkerült, helyiségek szabadultak fel.
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Jegyzı asszony elmondta,
hogy milyen érdeklıdök vannak a megüresedett helyiségekre. A 2. napirendi pontban
találkoztak azzal, hogy a Kulturális Központ 11 fıvel bıvítheti az állományát. Mivel a
Mővelıdési Ház átkerül a Kormányhivatalhoz, kérdése, hogy hol lehet ezeket az
embereket elhelyezni.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna elmondta, hogy csak 10 fıt kap az intézmény. 8 fıt a
Sándorfalvi Kulturális Központ, 2 fıt a Sándorfalvi Civilszövetség kapott pályázaton,
a Nemzeti Magyar Mővelıdési Intézettıl, akik kulturális közfoglalkoztatottként fognak
náluk dolgozni. A 8 fıt a szakmába szeretné bevonni, hogy segítsék a munkájukat.
Hétfıtıl újabb nagy feladatot kapott Intézményük, a téli közfoglalkoztatottak képzése
náluk kap helyet. Ez azt jelenti, hogy minden reggel fél 8-tól kinyit a SZIKK, a Budai
Sándor Ház, illetve a Kastély is. A nyitva tartásuk bıvítésére is tudják ezeknek
személyek jelenlétét felhasználni, mivel az ügyeleti rendszert is ezek a személyek
fogják ellátni. Részt fognak venni abban a munkában is, amely Sándorfalva
értéktárának elkészítését szolgálják. A már beadott javaslatokat feldogozzák, és ezt
követıen kerül sor a jogszabálynak megfelelıen a képviselı-testület elé történı
terjesztésre. Ezek a személyek fogják munkájukat segíteni abban is, hogy a kulturális
dolgaikat városi szintre emeljék, szabályzataikat, terveiket meg tudják valósítani.
Szeretnének nagyobb figyelmet fordítani Sándorfalva ifjúságára. A 10 fıbıl 8 olyan
sándorfalvi fiatalok. Az anyagban szereplı 11 fı a tényleges létszámuk, ami úgy
tevıdik össze, hogy egy fı intézményigazgató, a közmővelıdési csoportjukban van 4
fı, 2 fı könyvtáros, a kávézóban 3 fı és 1 fı intézményi dolgozójuk van. Átlagosan
minden hónapban 8 fıt kaptak közfoglalkoztatottként. Most intézményük
bekapcsolódott a téli közfoglalkoztatott programba, ebben a hónapban plusz 20 fı
közfoglalkoztatottjuk volt. December elsejétıl plusz 25 fı közfoglalkoztatott érkezik,
ez a 45 fı december elsejétıl március 30-ig egy képzés sorozaton fog részt venni.
Kakas Béla polgármester megköszönte a kiegészítést.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 8 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
143/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
Alapító
Okiratának
egységes
szerkezetben
történı
módosítása
székhelyváltozásra tekintettel, valamint tulajdonosi nyilatkozattétel jogszerő
székhely és telephelyhasználatról

28

Határozat
1. A Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okirat
módosítását és a Módosító Okiratot az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben
kötelezettségként elıírt székhely és telephelyhasználat jogszerőségét igazoló
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot az elıterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
3. Sándorfalva Város Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas Béla
polgármestert az Alapító Okirat módosításának, valamint a székhely és
telephelyhasználat jogszerőségét igazoló tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat
aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Tímár Zoltán ügyvezetı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
4. Irattár.
5.

12. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat módosított belsı ellenırzési stratégiai terve, 2014.
évi belsı ellenırzési programja és a 2014. évi Ellenırzési terv idırendi táblázata
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 20. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Dr. Sümegi Sándor képviselı az ülésre 12 óra 25 perckor megérkezett az ülésre.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 9 fı jelen
van.

Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést. A felsorolásokkal, amely elsısorban az ellenırzések gyakoriságát
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tartalmazza, volt kérdés, észrevétel. A bizottsági ülésen azonban egyeztették a
jegyzı asszonnyal, hogy ez a bizonyos intervallum, - mint a legutolsó mondat, illetve
ellenırzési területe a programnak a gépjármő használattal kapcsolatos elszámolás
rendje, az ellenırzések gyakorisága 4 évente van, - ez nagyon hosszú
idıintervallum. A vezetıi ellenırzések gyakoriságába bele kell illeszteni ezeket az
ellenırzéseket. A bizottság elfogadásra javasolta az elıterjesztést.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy az elmúlt évben április 25-én tárgyalniuk
kellett volna a Kastély Kávézó házi pénztár kezelés ellenırzését, de ezt nem
tárgyalta a képviselı-testület. Javasolja, hogy jelöljék be az ez évi programba a
Kastély Kávézó pénzügyi ellenırzését.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a költségvetés tervezésének
ellenırzésébe beleértendı a Kastély Kávézó is. Nem kell külön kiemelni. Fel fogják
hívni a belsı ellenır figyelmét arra, hogy különös figyelmet fordítson a Kastély
Kávézóra.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy testületi ülésen felmerült, hogy a
Nádastó Szabadidıparknál nyersanyag felhasználás, illetve a haszon aránya
aránytalannak tőnt. Kérése, hogy erre nézzen rá a belsı ellenır.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy kérni fogja a belsı ellenırt arra, hogy az
elhangzottakra térjen ki az ellenırzés során.
Több hozzászólás a napirendhez nem hangzott el.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
144/2013. (XI.28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Módosított belsı ellenırzési stratégiai
terve, 2014. évi Ellenırzési Programja és a 2014. évi Ellenırzési terv
idırendi táblázatának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a jelen elıterjesztés
mellékletében szereplı tartalommal elfogadja Sándorfalva Város Önkormányzat
Módosított belsı ellenırzés stratégiai tervét 2013.-2016. évekre vonatkozóan, 2014.
évi Ellenırzési Programját és a 2014. évi Ellenırzési terv idırendi táblázatát.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
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2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Dr. Kovács Beáta jegyzı
Ratkai Imre munkaszervezet vezetı
Vári Istvánné EESZI igazgatója
Gajdosné Pataki Zsuzsanna SKK igazgatója
Tóth-Bábi Tímea, gazdálkodási csoportvezetı
Irattár

13. Napirendi pont
Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi
módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Társulás

Társulási

megállapodás

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 21. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
145/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy:

A
Dél-alföldi
Regionális
Megállapodásának módosítása

Környezetvédelmi

Társulás

Társulási

Határozat
1.

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Dél-alföldi Regionális
Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását az
elıterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

2.

A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.

Határidı: azonnal
Felelıs: Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. Csongrád Megyei Kormányhivatal
Szeged, Rákóczi tér 1.
3. Irattár.

14. Napirendi pont
Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-,
megállapodásának módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

Csatorna

Beruházó

Társulás

Társulási

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 22. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
146/2013. (XI. 28.) Kt.

Tárgy: Sándorfalva-Szatymaz Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Határozat
1. A Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a-Szatymaz
Szennyvíz-, Csatorna Beruházó Társulás Társulási Megállapodásának
módosítását az elıterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza a Polgármestert a Társulási Megállapodás
módosításának aláírására.
Határidı: azonnal
Felelıs: Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı

Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester, elnök
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Dr. Kormányos László polgármester, alelnök
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4. Mákos Istvánné jegyzı
5. Irattár.

15. Napirendi pont
Sándorfalvi „İszikék” Nyugdíjas Egyesület támogatási szerzıdésének módosítása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 23. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
147/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület támogatási szerzıdésének
módosítása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul a Sándorfalvi
İszikék Nyugdíjas Egyesület 2013. évi programját támogató, 261-31/2013.
iktatószámú támogatási szerzıdés I/2) pontjának alábbiak szerinti
módosításához:
„ Dologi kiadások, azon belül:
Szolgáltatások megbízási, vállalkozási szerzıdés alapján
157 000 Ft”.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy készítse elı az 1. pontban megjelölt
szerzıdés módosítását és felhatalmazza a Polgármestert az 1. pontban megjelölt
szerzıdésmódosítás aláírására.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal

A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tóth- Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
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4. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület
5. Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintézı
6. Irattár.

16. Napirendi pont
Igazgatási szünet elrendelése
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 24. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Javaslatot tett a közszolgálati
tisztviselıkre vonatkozó törvény által biztosított lehetıség alapján arra, hogy a
Képviselı-testület a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban 2013. évi
munkarendjében 2013. december 23., 30., 31. napjára és módosító indítványként
2014. január 2-ára, 3-ára igazgatási szünetet rendeljen el. Arra tekintettel javasolja
ezt, egyrészt mert úgy alakulnak a Karácsonyi ünnepek, a Szilveszter és Új év, hogy
összesen és ilyen elszabdalt módon kellene munkanapokat teljesíteni és
költséghatékony módon egyáltalán nem mindegy, hogy mikor kell újra felfőteni a
hivatalt. Szerencse, hogy megnyerték a KEOP-os pályázatukat. Másrészrıl a
köztisztviselıknek annyi szabadsága van, hogy valamennyi köztisztviselı ebben az
idıszakban évi rendes szabadságon tud lenni. Ez nem szabadnap, hanem a
köztisztviselık az éves szabadságukból tudnak kivenni. Nem érinti érdemben az
ügyintézést, nem érinti a szennyvízberuházást, nem érint semmi olyan feladatot,
amelyet az igazgatási szünet miatt határidıben ne tudnának ellátni.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy tartanak-e ügyeletet?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy természetesen igen, tartanak
ügyeletet a jogszabály értelmében, a hagyatéki és anyakönyvi ügyekben kell
ügyeletet tartani és a gyakorlatuknak megfelelıen Németh Sándorné kolléganınk
tartja az ügyeletet.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy ezt a decemberi Kisbíróban meg is tudják
jelentetni. A SÖV Kft, a szennyvízberuházó kivitelezı cég is biztosan tart ügyeletet.
Ha a hó leesik, akkor ott nincs igazgatási szünet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hangsúlyozta, hogy az igazgatási szünet kizárólag csak a
hivatalra szól.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

148/2013. (XI. 28.) Kt.
Tárgy: Igazgatási szünet elrendelése

34

Határozat
1.)

Sándorfalva Város Képviselı-testülete a Sándorfalvi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi munkarendjében 2013. december 23, 30, és 31. és 2014.
január 2., 3. napjára igazgatási szünetet rendel el.

2.)

Az igazgatási szünet idıtartama alatt a hagyatéki és anyakönyvi
ügyintézés 08-16 óra között telefonos ügyelet keretében biztosított.

3.)

A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy az igazgatási szünet
végrehajtásához kapcsolódó munkáltatói intézkedéseket tegye meg,
továbbá, hogy az elrendelt igazgatási szünetrıl az Önkormányzati Hivatal
köztisztviselıit, Sándorfalva Város lakosságát, és a társhatóságokat
elızetesen tájékoztassa.

Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Irattár.

17. Napirendi pont
„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
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 25. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:

Kónya József a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottsági ülésen szóba került az,
hogy mi indokolja ennek a tanyagondnoki gépjármőnek a beszerzését. A másik, hogy
most mód és lehetıség nyílik ilyen pályázati lehetıségre. Az 1.350.000,- Ft-os ÁFA
teher a 2014. évi költségvetésben fog jelentkezni. A Hivatal végzi a beszerzést,
hiszen csak az végezheti. Az ÁFA visszaigénylésére nincs mód, ezt nekik ki kell
gazdálkodni. Jelenleg a költségvetésükben 987.000,- Ft az a Tartalék, amely a
rendelkezésre áll. A várható bevételek tükrében 2014. évi költségvetésben lehetıség
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lesz ennek az ÁFA összegnek a finanszírozására. A bizottság az elıterjesztésben
szereplı határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 9 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
149/2013.(XI. 28.) Kt.

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
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „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 szerint pályázatot kíván benyújtani.
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a „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 szerint benyújtandó pályázat alapján
kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert támogatás feletti ÁFA tartalmat,
vagyis legfeljebb 1 350 000,- Ft-ot (azaz egymillió-háromszázötvenezer forintot)
a 2014. évi költségvetésben biztosítja. Továbbá megállapítja, hogy Sándorfalva
I. számú tanyagondnoki körzetének korszerő és biztonságos ellátása érdekében
a pályázatban foglalt új gépjármő beszerzése szükséges és indokolt.
3. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert a pályázat
aláírására és benyújtására.
4. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri Dr. Kovács Beáta
jegyzıt, hogy a 2014. évi költségvetésbe tervezze be az önerı összegét.
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: folyamatos
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea mb. gazdálkodási csoportvezetı
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4. Kériné Csaba Ildikó településrendezési ügyintézı
5. SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. Tímár Zoltán ügyvezetı
6. Irattár
A Képviselı-testület nyílt ülését 12 óra 43 perckor bezárta. A Képviselı-testület zárt
ülésen folytatja munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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