Jegyzıkönyv
Készült, 2014. február 11-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésérıl.
A jegyzıkönyv mellékletei:
- Meghívó a 2014. február 11-i ülésre
- Jelenléti ív
Jelen vannak: Kónya József, a bizottság elnöke
Ambrus László, a bizottság tagja
Kalapács Zoltán, a bizottság tagja
Molnár Róbert, a bizottság tagja
Kakas Béla, polgármester
Sebestyén András, alpolgármester
Darázs Sándor, képviselı
Dr. Kovács Beáta, jegyzı
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. Dr. Szigeti Gábor bizottsági tag jelezte
távolmaradását.
Külön köszöntötte a Bizottság ülésén megjelent Kakas Béla polgármestert, Sebestyén András
alpolgármestert, Darázs Sándor képviselıt, Dr. Kovács Beáta jegyzıt és Tóth-Bábi Tímea
gazdálkodási csoportvezetıt. Az ülés megnyitása utána, a bizottság elnöke ismertette a
napirendi pontokat, és megkérdezte van-e a napirenddel kapcsolatban módosítási javaslat,
kiegészítés.
Módosítási javaslat, kiegészítés nem érkezett a napirendi pontok tárgyalására vonatkozóan,
ezért a bizottság elnöke szavazásra bocsájtotta a napirendet.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
1/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Napirend
1. Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására
2. Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására
3. Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
4. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati rendelettervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról
5. Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, mőködtetésérıl szóló
megállapodás módosítása
6. Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
7. Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
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8. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása
9. A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
10. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján,
Sándorfalva város képviselı-testületének döntése a választásokon közremőködı
szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól.
11. Sándorfalva Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
12. 2014. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása
13. A Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini Sándor
Általános Iskola Sándorfalva és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola
2014. évi mőködtetési és a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2014. évi fenntartási
önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
14. SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti terve
15. SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti terve
16. Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl

1. napirendi pontban
Rendelet-tervezet az Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 4/2013. (II. 14.)
önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot, majd megkérdezte vane a bizottság tagjainak részérıl kérdés, vélemény, észrevétel az elıterjesztéssel
kapcsolatban. Nem volt, majd megkérdezte Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoport
vezetıt, van-e kiegészítése az általa készített anyaggal kapcsolatban.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı a 2013. évi költségvetési rendelet
módosításai közül két jelentıs tételt emelt ki. Az Ivóvízminıség-javító program
keretében év végén realizálódó szállítói kiegyenlítések átvezetése, illetve a
közfoglalkoztatásból származó támogatások költségvetési rendeleten való átvezetése
történt meg többek között. A téli közfoglalkoztatás miatt jelentısen megnövekedett a
foglalkoztatottak létszáma, illetve a lehívott támogatás összege.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte Dr. Kovács Beáta jegyzı asszonyt, vane kiegészítése. Nem volt, így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
2/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
szóló 4/2013. (II.14.) önkormányzati rendeletének módosítására
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
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Városi Önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl
önkormányzati rendeletének módosítását.

szóló

4/2013.

(II.14.)

2. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte a jelenlévıket, hogy módosító
indítvány, kiegészítés van-e a rendelet-tervezettel kapcsolatosan. Elmondta, hogy a
rendelet-tervezet csak a mellékletben szereplı térítési díjak vonatkozásában tartalmaz
változást. Megkérdezte a bizottság tagjait kérdés, vélemény, észrevétel van-e.
Mivel további kérdés, megjegyzés, kiegészítés nem volt, a bizottság elnöke szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatokat
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
3/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé a
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 12/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.

3. napirendi pontban
Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló
15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
Kónya József, a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot és elmondta, hogy
jogszabályi változások miatt szükséges a rendelet módosítása. Megkérdezte, hogy
kiegészítés, kérdés, vélemény, észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban van-e. Nem
volt, így szavazásra bocsátotta a személyes gondoskodást nyújtó szociális
szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III.29.) önkormányzati rendelet módosítására
vonatkozó tervezetet.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
4/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról
szóló 15/2012. (III. 29.) önkormányzati rendelet módosítására
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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 személyes
gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról szóló 15/2012. (III. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezetet.

4. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról

önkormányzati

Kónya József, a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot, és megkérdezte van-e
kiegészítés az elıterjesztéssel kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy 2012. év végén fogadta el az
Országgyőlés az új Hulladéktörvényt. 2013. évre még a törvény moratóriumot adott, de
2014. évtıl kezdıdıen átfogóan az új hulladéktörvénynek megfelelıen kell a helyi
rendeletet megalkotni. A vízgazdálkodásra vonatkozóan is új törvény került
megalkotásra. Ezen két törvény szabályainak való megfelelés olyan mértékő módosítást
eredményezett az önkormányzat Hulladékszállítási rendeletére vonatkozóan, hogy nem
volt elég a rendelet módosítása, célszerővé vált új rendelet megalkotása. Rendszerében
ugyanaz látszik, mint a korábbi régi önkormányzati rendeletben, azonban számos új
fogalmat kellett az új rendeleten, és ennek megfelelıen került megalkotásra az új
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló rendelet. A rendelet megalkotásával
egyidejőleg vizsgáltuk azt is, hogy mennyiben hatályos a Szegedi
Környezetgazdálkodási Kft.-vel kötött szerzıdésünk, kell-e azon módosítani. Tekintettel
arra, hogy a szerzıdés nem tartalmaz olyan elemeket, amelyek miatt a szerzıdés
módosítására sor került volna, a jelenlegi formában a szerzıdés változatlanul hatályos.
Ami fontos, hogy 2014. január 1-jétıl kizárólag önkormányzati vagy állami tulajdonban
lévı Kft. láthatja el ezt a szolgáltatást. A Szegedi Környezetgazdálkodási Kft. ennek a
feltételnek megfelel, mivel 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévı Kft. és olyan
gazdasági társaság, amely új, megfelelı hatósági engedélyekkel rendelkezik.
Természetesen bekértük a Kft. új mőködési engedélyét, amit megküldött számunkra.
Kónya József bizottsági elnök megköszönte a kiegészítést, és megkérdezte van-e
kérdés, vélemény, észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy a rendelet tervezet 3. szakasz (3)
bekezdését hogyan kell értelmezni, tekintettel arra, hogy jelenleg bio hulladék győjtése
jelenleg nincsen.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a 2013. év során a Képviselıtestület is tárgyalta, hogy a Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás pályázatot
nyújtott be a Társulás közigazgatási területe vonatkozásában egy új környezetbarát
rendszer bevezetésére. A pályázat még elbírálás alatt van, azért tartjuk célszerőnek már
most a rendeletbe belevenni, hogy késıbb e miatt ne kelljen rendeletet módosítani.
Darázs Sándor képviselı megjegyezte, hogy a rendelet tervezet 7. szakasz (3)-nek
utolsó mondatát nem tartja célszerőnek, tekintettel arra, hogy más szolgáltatóknál nincs
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negyedéves elszámolás, így nem tudnak a lakosok negyedévre vonatkozó közüzemi
számlákat benyújtani, ha folyamatos szüneteltetést kérnek.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, az utolsó 3 havi számlát kell bemutatni, bármely
két szolgáltatótól.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a cél az, hogy a kérelmezı bizonyítani tudja
azt, hogy az adott ingatlanban nem lakik senki, nincs bérbe adva, nincs használatban.
Darázs Sándor képviselı megjegyezte, hogy véleménye szerint ezt felesleges a
rendeletbe belevenni. Kérdésként merült fel részérıl, hogy ezt a szolgáltató kéri, vagy a
Képviselı-testület maga határozza meg.
Kakas Béla polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy a szolgáltató kérte ezen
feltétel rendeletben történı szerepeltetését.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a rendelet tervezet 11. § a) pontjával nem ért
egyet, miszerint a folyékony hulladékszállítást végzı szolgáltató ügyfélszolgálatot
köteles fenntartani. Tekintettel arra, hogy a szolgáltatást végzınek mindig elérhetınek
kell lennie, véleménye szerint felesleges az ügyfélszolgálat fenntartása.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az ügyfélszolgálat nem feltétlenül irodát
jelent, megvalósulhat online vagy elektronikus módon is. Elıírás az, hogy a
közszolgáltatónak a lakosság részérıl elérhetınek kell lennie.
Darázs Sándor képviselı jelezte, hogy a tervezet 13. § (1) bekezdésében gépelési hiba
van, célszerő annak kijavítása. Megkérdezte, hogy a szennyvíz esetében 2.200 Ft+áfa
vállalási díj szerepel. Korábban mennyi volt, és érvényesül-e a 10 % rezsicsökkentés a
díjtétel meghatározásánál.
Dr. Kovács Beáta jegyzı a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a díj meghatározása a
10 %-os rezsicsökkentés figyelembe vételével történt.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte, hogy egyéb, kérdés észrevétel merült-e
fel. Nem volt, szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
5/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének önkormányzati
rendelet-tervezete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról
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
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról szóló rendelet-tervezetet.
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5. napirendi pontban
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, mőködtetésérıl szóló
megállapodás módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. Tájékoztatásul elmondta,
hogy az elıterjesztés a Sándorfalva és Dóc között fennálló együttmőködési
megállapodás módosítására vonatkozik. Az elıterjesztésbıl kitőnik, hogy az összeg,
amit ezért a tevékenységért a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal kapott, mint
szolgáltatói díjat, nem elegendı arra, hogy a felmerült teljes költséget fedezze. Ezért
javasolja az elıterjesztı, hogy ezt a hozzájárulási összeget 14.000.000 Ft-ban határozza
meg a Képviselı-testület. Megkérdezte kérdés, kiegészítés van-e
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy megállapodásnak
megfelelıen a hozzájárulás tekintetében a két település polgármestere egyeztetett, és az
ı konszenzusuk eredményeként került meghatározásra az összeg. A 2013-as év a próba
éve volt. 2013-ban a korábbi körjegyzıségi hozzájárulás mértékével azonos összeg
került meghatározásra. A megállapodás 5. pontjában a 2013. évre vonatkozóan konkrét
összeg kerül meghatározásra azzal, hogy 2014-ben felülvizsgálják a Képviselıtestületek, hogy a korábbi körjegyzıségi feladatok ellátására meghatározott összeg
fedezetet nyújt-e az új közigazgatási rendszerben a dóci önkormányzat hivatali
feladatainak ellátására. Felállításra került az a szempontrendszer, amelynek alapján
felülvizsgáltuk a hozzájárulás mértékét, melyet az elıterjesztés is tartalmaz. Alapul
vettük az éves iktatott ügyiratszámot, a várható ügyiratszámot, azt, hogy hányan és kik
vesznek részt a feladatok ellátásban illetve a feladatok ellátásához kapcsolódó dologi
költségeket is. Mindezeket figyelembe véve általánosságban azt kell megállapítani, hogy
a település nagyságrendjéhez képest több idıt kell eltöltenünk és több feladatot
ellátnunk Dóc település vonatkozásában, mint ahogy azt eredetileg terveztük. A
szempontrendszer kialakításakor azt is figyelembe vettük, hogy Dóc önkormányzat
forráslehetıségei milyenek, és azt lehet mondani, hogy szerényen számoltuk a
hozzájárulás mértékét.
Ezzel egyidejőleg a megállapodás módosításra kerül, mert a jövıben már nem indokolt
magában a megállapodásban minden évben módosítással megállapítani a hozzájárulás
mértékét. A megállapodás úgy módosul, hogy abban általánosságban kerül
megfogalmazásra, hogy minden évben a testületek megállapítják a költségvetés
meghatározásával egyidejőleg az adott évre járó hozzájárulás mértékét.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte van-e kérdés, észrevétel az
elıterjesztéssel kapcsolatban.
Kakas Béla polgármester megjegyezte, hogy az elıterjesztésben szereplı törvényszám
javításra szorul.
Kónya József a bizottság elnöke kérte a bizottság tagjait, hogy az elıterjesztést a
törvényszám módosításával javasolja a Képviselı-testület számára elfogadásra.
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A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
6/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, mőködtetésérıl
szóló megállapodás módosítása

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra
és elfogadásra javasolja az elhangzott kiegészítéssel módosítva a Képviselı-testület
felé a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról, mőködtetésérıl
szóló megállapodás módosításáról szóló elıterjesztést.
6. napirendi pontban
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, és megkérdezte a
bizottság tagjait merült-e fel kérdés, vélemény észrevétel az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy alapvetıen technikai
módosítás vált szükségessé, a szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjérıl
szóló jogszabály változott és ezzel együtt az Alapító Okiratunkat is a jogszabálynak
megfelelıen kell módosítani, melyben az új szakágazati besorolások szerepelnek.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel
az Alapító Okirat módosítással kapcsolatban. Nem volt, így szavazásra bocsátotta az
elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
7/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

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
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
szóló elıterjesztést.

7

7. napirendi pontban
Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, és megkérdezte Tóth-Bábi
Tímea gazdálkodási csoportvezetıt, hogy van-e kiegészítése.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy jogszabályi változás
miatt kerül sor a Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte, hogy az alapító okiratban felsorolt
tevékenységi körök között van-e változás.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı tájékoztatásul elmondta, hogy változás
nincs, csak az elnevezésekben figyelhetı meg változás, maga a tevékenységi kör
változatlan marad.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés,
vélemény észrevétel az elıterjesztéssel kapcsolatban. Nem volt, így szavazásra
bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
8/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítása

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
Sándorfalvi Kulturális Központ Alapító Okiratának módosítására vonatkozó
elıterjesztést.

8. napirendi pontban
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának
módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, és megkérdezte a
bizottság tagjait van-e kérdés, vélemény, módosító indítvány az elıterjesztéssel
kapcsolatban.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy nem jogszabályi változás hívta
életre a módosítást. Az egyik kuratóriumi tag - Szilágyi Erzsébet - bejelentette
tisztségérıl való lemondását, tekintettel arra, hogy már nincs kapcsolata Sándorfalvával.
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A kuratóriumi tagok névsorát az alapító okirat tartalmazza így ez a változás úgy jelenik
meg mint alapító okirat módosítása, és a megüresedett kuratóriumi tagság betöltésére
Hári Katalint javasoljuk.
Kónya József a bizottság elnöke elmondta, hogy az elıterjesztés áttekintésekor
kérdésként merült fel benne, hogy a jelölt Hári Katalin hódmezıvásárhelyi lakos, milyen
kötıdése van Sándorfalvához. Megkérdezte, hogy nincs-e Sándorfalván olyan akit
helyette kuratóriumi tagként jelölni lehet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy az új kuratóriumi tag jelölése
a Képviselı-testület korábbi döntésére figyelemmel történt, miszerint a kuratóriumi
tagok összetétele úgy kerüljön meghatározásra, hogy a STAMI vonal is képviseltesse
magát. A most lemondó Szilágyi Erzsébet a mővészeti iskola tanára volt, a helyére
jelöltként állított Hári Katalin pedig 8. éve látja el a STAMI titkári, adminisztratív
feladatait. Kellı ismertséggel és ismeretséggel rendelkezik ahhoz, hogy felelıs tagja
legyen a közalapítvány kuratóriumának.
Kónya József bizottság elnöke megkérdezte, hogy maga az iskola is képviselteti magát
a kuratóriumban.
Ambrus László bizottsági tag elmondta, hogy egyetért a bizottság elnökével,
tekintettel arra, hogy elızı nap szembesült a kuratóriumi tagságra jelölt személyével. A
korábbi években is az általános iskolás gyerekek szülei közül választottunk, amikor a 8.
osztályból a diák elballagott, akkor a szülı lemondott, és helyére szintén iskolás szülı
került kuratóriumi tagként megválasztásra. Nem támogatja a jelölt személy
megválasztását.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette a közalapítvány célját. A közalapítvány céljából
kiindulva a kuratóriumi tagság összetétele úgy került kialakításra, hogy a tagok között
képviseltesse magát mind az általános iskola, mind az alapfokú mővészeti iskola mind
pedig a sándorfalvi szülı, akinek iskoláskorú gyermeke van, annak érdekében, hogy
egyik közalapítványi cél felé se tolódjon el az alapítvány tevékenysége. Hangsúlyozta, a
jelenleg a tagságról lemondó tag a mővészetoktatási intézmény tanára volt. Az
alapítványi cél érdekében a mővészetoktatási intézmény további részvétele érdekében
javasoljuk a mővészetoktatási intézmény titkárát a kuratóriumi tagságra. Hangsúlyozta,
hogy a jelölt 8. éve dolgozik a STAMI titkáraként, Sándorfalváért.
Kónya József a bizottság elnöke véleményezte, hogy a Sándorfalván mőködı
mővészeti iskolánál biztos van olyan tanár, aki szintén Sándorfalvi. Elmondta, hogy a
most lemondó tag megválasztását is aggályosnak tartotta. Kifejtette, hogy hogy egy
vásárhelyi illetıségő személy mozgatása sokkal nehezebb, mint egy helyi lakosé. A
jelölt ismertségével kapcsolatban elmondta, hogy nem ismeri, nem tudja ki a jelölt
személye. Kérte, hogy a tantestület és a STAMI vizsgálja felül a jelölt személyét és
keressen olyan sándorfalvi illetıségő személyt, aki megfelelıen tudja képviselni a
STAMI érdekeit. Kónya József bizottsági elnök megadta a szót Darázs Sándor
képviselınek.
Darázs Sándor képviselı egyetértését fejezte a bizottság elnökének véleményével,
miszerint sándorfalvi illetékességő legyen az új kuratóriumi tag. Nem helyeselte azt sem
hogy a mővészeti iskola titkári feladatait nem sándorfalvi lakos látja el. Biztos abban,
hogy helyi lakosok közül is választhatott volna a mővészeti iskola titkárt, amivel még
költségmegtakarítás is ralizálóódhatna.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérte, hogy a bizottság tegyen módosító határozati javaslatot.
Kérte, hogy a kuratóriumi tag lemondását mindekképpen fogadja el a bizottság. Ettıl
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függetlenül a kuratórium mőködıképes marad, és majd egy késıbbi idıpontban kerül a
tagság kiegészítésre. Praktikussági okokból jó a lemondó tag helyére újat jelölni, hogy
ne kellejen a bíróságon két eljárást lefolytatni, azonban ha az új jelölt személye
aggályos, akkor az késıbb kerül megválasztásra.
Kónya József, bizottsági elnök szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság az alábbi határozatot hozta:
9/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Sándorfalvi Általános
Okiratának módosítása

Iskolás

Gyermekekért

Közalapítvány

Alapító

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítására vonatkozó elıterjesztést és az
alábbiak szerint javasolja a Képviselı-testület felé elfogadásra:
1. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a Képviselı-testület felé Szilágyi Erzsébet kuratóriumi tag
lemondását.
2. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság 2 igen és 2 nem szavazat mellett nem
támogatja Hári Katalin Hódmezıvásárhely, Délibáb u. 56. szám alatti lakos
kuratóriumi taggá történı megválasztását.
3. A pénzügyi és településfejlesztési bizottság 4 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja Szabó Judit Eszter kuratóriumi tag lakhelyének
adataiban bekövetkezett változás átvezetését az Alapító okiraton.
Kónya József bizottsági elnök megállapította hogy a tervezett alapító okirat III. részét
módosítani szükséges, mivel ott szerepelnek a jelenlegi jelölt adatai. Bár ez nem a
határozati javaslat része, de ha a képviselı-testület elfogadja indokainkat akkor
módosítása válik szükségessé. A szavazást követın megadta a szót Kakas Béla
polgármesternek.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a bizottsági tagok személyesen nem ismerik
Hári Katalint, azonban a STAMI-nál eltöltött idı alatt a mővészeti iskola igazgatója
mellett a titkári, helyettesi feladatokat ellátva maximálisan részt vesz az iskola életében.
A Klebelsberg Intézmény fenntartó alkalmazásában áll, így az önkormányzatnak nem
kerül plusz költségébe, hogy hódmezıvásárhelyrıl jár át. Az ı jelölését maximálisan
támogatja.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy amikor a STAMI megalakításra került,
már akkor is aggályosnak tartotta, hogy miért éppen Hódmezıvásárhelyhez csatlakozott
a mővészeti iskola. Az lenne a cél, hogy ha Sándorfalva Város a költségvetésbéıl
támogatja a mővészeti iskola mőködési tevékenységét akkor azt sándorfalviakkal lássák
el. A napirendi pontot lezárta.
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9. napirendi pontban
A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot és megkérdezte, hogy vane valamilyen hatása az elıterjesztésnek az önkormányzat anyagi helyzetére. A szerkezeti
mőködésben tartalmaz-e lényegi, érdemi változást.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Társulás székhelye változott, Szeged helyett
Deszk lett a székhely, ezen ok miatt vált szükségessé a megállapodás módostása. A
megállapodás módosításának nincsa semmilyen anyagi vonzata.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte van-e kérdés, észrevétel a bizottsági tagok
részérıl.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta
10/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása

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 Szegedi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítására
vonatkozó elıterjesztést.
10. napirendi pontban
A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján,
Sándorfalva város képviselı-testületének döntése a választásokon közremőködı
szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot, megkérdezte, hogy az
országgyőlési választási körzetek hogyan módosultak.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy továbbra is Csongrádhoz tartozik
Sándorfalva, azonban a korábbihoz képest most 22 település tartozik Csongrádhoz,
mivel a 4-es és 5-ös választókerület összevonásra került.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte van- e kérdés a napirendi ponttal
kapcsolatban. Nem volt, így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A bizottság 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:
11/2014. (II.11.) PTB
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Tárgy: A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése
alapján, Sándorfalva város képviselı-testületének döntése a választásokon
közremőködı szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól

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 választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján, a
választásokon közremőködı szavazatszámláló bizottságok választott tagjairól szóló
elıterjesztést.

11. napirendi pontban
Sándorfalva Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata
Kónya József bizottsági elnök a napirendi pont ismertetését követıen megkérdezte,
hogy van-e valami lényeges változás a szabályzatban, ami miatt módosítás vált
szükségessé.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette, hogy a jogszabályi változások miatt vált
szükségessé a Szabályzat újraalkotása.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte a bizottsági tagokat van- e az
elıterjesztéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel.
Ambrus László bizottsági tag véleménye szerint a Bíráló Bizottság tagjai közé kellene
választani a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökét vagy annak tagját.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Biráló Bizottság az elıterjesztı, aki
megteszi elıterjesztését a Képviselı-testület felé, amely a döntés tekintetében döntési
kompetenciával rendelkezik. Nem célszerő és nem is szabad összeférhetetlenség miatt a
bíráló bizottság munkájában részt vennie olyan személynek aki utána dönt is. Ez a Kbt.
összeférhetetlenségi szabálya. A Bíráló Bizottság tagjainak összeférhetetlenségi
nyilatkozatot is kell tenniük írásban, melyben kijelentik, hogy nem rendelkeznek a
döntés tekintetében kompetenciával. Bíráló Bizottságnak hívjuk, de a bírálat az nem
döntés. A bírálat annak vizsgálata hogy az ajánlattevı megfelel-e a feltételeknek illetve
el kell végeznie a bírálat során azokat a bizonyos számításokat, amelyek alapján meg
lehet állapítani hogy az ajánlattevık hogyan sorolandók be. Egy jogi és egy számszaki
bírálat lefolytatását jelenti. A Bíráló Bizottság megállapítja hogy az ajánlattevık
érvényes ajánlatot adtak-e és ha igen, akkor melyik ajánlat az, amelyiket elfogadásra
javasoljuk a Képviselı-testületnek. A Kbt. összeférhetetlenségi szabályát alkalmazni
kell.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy az ajánlatkérı ki lehet.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy az ajánlatkérı vagy az
önkormányzat vagy a hivatal, illetve a hatálya kiterjesztésre került az intézményekre és
a gazdasági társaságora is.
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Kónya József bizottsági elnök megkérdezte, hogy az ajánlatkérés pályázat útján
történik-e.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette, hogy a közbeszerzési törvény szerinti
közbeszerzési eljárásban.
Ambrus László bizottsági tag elmondta, aggályosnak tartja azt, hogy képviselıtestületi tagként illetve bizottsági tagként csak a döntési szakaszban szembesül a
közbeszerzés eredményével és nincs beleszólási lehetıség abba, hogy egy meghívásos
közbeszerzés során kitıl kérjenek be ajánlatot, legyen szó árubeszerzésrıl vagy építési
beruházásról. Számára emiatt nem elfogadható az elıterjesztés.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Közbeszerzési törvény határozza meg a
közbeszerzés típusait. A típusokat közbeszerzési értékhatárhoz köti, azokat nem lehet
felülírni. A típus meghatározza azt, hogy milyen eljárás rendet kell alkalmazni, hogyan
lehet ajánlattevı. Nem véletlen, hogy ilyenkor közbeszerzési szakértı igénybevételére
kerül sor, mert olyan szigorú formai és tartalmi elıírásoknak kell eleget tenni, amelyhez
nem elégsége a bizottság. A döntési kompetencia mindig a Képviselı-testületnél van,
nem politikai döntések vannak, egy törvényt kell megfelelıen alkalmaznunk.
Sebestyén András alpolgármester kiegészítésként hozzátette hogy a bíráló
bizottságnak egy feladata van, hogy a beérkezett pályázatok bontása után elvégezzék a
pályázatok érvényességi vizsgálatát. Semmilyen döntési jogköre nincs.
Kónya József bizottsági elnök megkérdezte van-e még kérdés, észrevétel. Nem volt,
így szavazásra bocsátatotta az elıterjesztést.
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
12/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Sándorfalva
felülvizsgálata

Városi

Önkormányzat

Közbeszerzési

Szabályzatának

Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé Sándorfalva
Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálatára vonatkozó
elıterjesztést.
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12. napirendi pontban
2014. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı biztosítása
Kónya József a bizottság elnöke ismertette a napirendi pontot, megérdezte van-e
módosítás, kieégszítés az elıterjesztéshez. Elmondta, hogy 800.000 Ft, az az összeg
amelyet biztosítani szükséges a pályázathoz. Ez az az öszeg amelyet a korábbi években
is megkapott a Kultulrális Központ.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként hozzátette, hogy ez az a pályázat amely
minden évben a Képviselı-testület elé kerül. A 2014. évi költségvetésbe beépítésre
került, de a pályázati kiírás értelmében ehhez mindig külön Képviselı-testületi
határozatot kell csatolni.
Kónya József bizottsági elnök megköszönte a hozzászólást és megkérdezte a bizottság
tagjait van-e kérdés, vélemény. Nem volt, így szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
13/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: 2014. évi közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtása és önerı
biztosítása

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 2014. évi
közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázat benyújtására és önerı biztosítására
vonatkozó elıterjesztést.
13. napirendi pontban
A Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini Sándor
Általános Iskola Sándorfalva és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola
2014. évi mőködtetési és a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2014. évi fenntartási
önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás
alapján
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte, hogy kiegészítése van-e az elıterjesztés
készítıjének.
Tóth-Bábi Tímea, gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy az egyeztetési
tárgyalásról készült jegyzıkönyvben szereplı gyermekétkezteési támogatás mértékérıl
idıközben döntés született, így a támogatás mértékének megfelelı összeggel, 15 millió
forinttal kevesebb összeg került betervezésre a 2014. évi költségvetésbe.
Dr. Kovács Beáta jegyzı hozzátette, hogy az egyeztetı tárgyaláson még nem tudtuk a
pontos összeget, csak vélelmezni lehetett annak mértékét amit a feldatellátáshoz
kapunk, de már a jegyzıkönyvben jeleztük, hogy várhatóan mekkora lesz a támogatás.
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Kónya József a bizottság elnöke szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:
14/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: A Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye Pallavicini Sándor
Általános Iskola Sándorfalva és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú Mővészeti Iskola
2014. évi mőködtetési és a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2014. évi fenntartási
önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározása az egyeztetési eljárás alapján
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a elıterjesztést, a Képviselıtestület felé javasolja a Szeged és Térsége Eötvös József Köznevelési Intézménye
Pallavicini Sándor Általános Iskola Sándorfalva és a Sándorfalvi Térségi Alapfokú
Mővészeti Iskola 2014. évi mőködtetési és a Sándorfalvi Pipacs Óvoda 2014. évi
fenntartási önkormányzati hozzájárulás összegének meghatározására vonatkozó
határozati javaslat változatlan formában történı megtárgyalását és elfogadását.
14. napirendi pontban
SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014.
évi üzleti terve
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot és megkérdezte, hogy
ezzel kapcsolatban kiegészítés van-e. Elmondta, hogy átnézte a Kft. üzleti tervét. A
költségvetés fıösszesítıjét áttekintve csak azt tudta megállapítani mennyit kér
támogatásként, de azt nem tudta meghatározni, hogy hogyan jött ki a kért 25,9 millió Ftos támogatási összeg.
Kakas Béla polgármester a kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kft. összes mőködési
és személyi költsége a közhasznú tevékenység vonatkozásában 39 millió Ft lenne. A
vállalkozási tevékenység eredményének köszönhetıen az önkormányzat részérıl
nyújtandó támogatás mértéke 25 millió Ft-ra csökkenthetı. Nagyságrendileg az
önkormányzat fél évre finanszírozza a Kft. tevékenységét, a második félévi mőködését a
vállalkozási tevékenységbıl származó eredménye fedezi. Ez az üzleti terv egy
lecsökkentett változat. Az eredetileg benyújtott tervben még 43 millió Ft-os támogatási
igény szerepelt. Tekintettel arra, hogy az idei évi költségvetés nem változott a 2013-as
évihez képest, a kért magasabb igény nem teljesíthetı.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy a SÖV Kft. ügyvezetıje Tímár
Zoltán felmondott-e.
Kakas Béla polgármester a hírt megerısítette és tájékoztatásul elmondta hogy jelenleg
szabadságát tölti. A munkakör átadásával kapcsolatos feladatoknak kötelezıen eleget
tesz. A Gt szeritni 60 napos rendelkezésre állási idıbıl 30 napra még rendelekezésre fog
állni, ha az új ügyvezetı munkába áll, annak érdekében hogy a feladatokat át tudja adni.
Rajta kívül még Tóth Réka is távozik a Kft.-tıl, valamint Frankné Czibere Márta is más
területen kapott lehetıséget. Keressük az utánpótlást, és törekszünk arra, hogy
helyiekkel és fiatalokkal töltsük fel a hiányzó létszámot.
Ambrus László bizottsági tag észrevételezte, hogy áttekintve a SÖV Kft. üzleti tervét,
és összehasonlítva azt a 2013. évi tervszámokkal vannak olyan kiadási tételek amelyek a
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duplájára emelkedtek a tavalyi tervhez képest. Ilyen például a jogi szolgáltatás igénybe
vétele, mely az idei évben 890 eFt-os összeggel szerepel, 2013-ban viszont fele ennyi
volt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy tudomása szerint semmilyen
külsıs szolgáltatási szerzıdés nem változhatott 2013. évhez képest.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy megnézik, de nem lehetséges, mivel nem
hagytak jóvá semmilyen szerzıdés módosítást.
Ambrus László bizottsági tag vélemnyezte, hogy a tavalyi évben is nehezményezte,
hogy a strand büfénél sokalja a 5,5 millió Ft-os árukészletet.
Kakas Béla polgármester tájékoztatásul elmondta, hogy az üzleti tervben feltüntett
árukészlet értékét a vállalkozási tevékenységbıl finanszírozza a Kft. Ez az összeg a
strand szezon végéra göngyölítetten realizálódó árukészlet értékét jelenti.
Ambrus László bizottsági tag a 2.100.000 Ft-al magasabb támogatási összeget nem
látja indokoltnak.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy van még lehetıség vállalkozási bevétel
növelésére, mint például a szennyvíz beruházás alatt végzett tevékenységekbıl. A
kiadások csökkenése is realizálódhat, ha a tervezett fiatalítást végre tudjuk hajtani.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy a 2013. évi tervben szerepelt 800.000
Ft rendezvény kiszolgáló eszközök bérleti díjaként, amely a 2014. évi tervben nem
szerepel. Eladásra kerültek az eszközök?
Kakas Béla polgármester a kérdésre válaszolva tájékoztatta a bizottsági tagot, hogy az
a bevételi tétel a korábban a városi intézményektıl folyt be a Kft.-hez. Az idei évtıl
közhasznúként értelemezzük a sátrat és a színpadot, és a városi intézmények nem
fizetnek érte. Eddig az intézmények tervezték ezt kiadásként, az idei évtıl ez kikerül
azok költségvetésébıl is. Mivel karbantartási kötelezettség azért van, kértük, hogy
törekedjen arra, hogy idegenbe való bérbeadásként próbáljon bevételt realizálni.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte van-e még kérdés a SÖV Kft. üzleti
tervével kapcsolatban.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte a horgász napijegy keretében bizonyos
mennyiségő halat is elvihetnek-e, tekintettel arra hogy az üzelti tervben magasabb
összeggel szerepel a haltelepítés mint a halértékesítés.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy igen, de erre pontos választ Tímár úr tud
adni.
Ambrus László bizottsági tag hozzátette, hogy az éves bérlet tartalmaz elvihetı
halmennyiséget, a napijegy nem.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy a piactér mellett deponált fákkal mi lesz,
elültetésre kerülnek-e.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy erre a kérdésre ı is választ vár, tekintettel
arra, hogy a városra ráfér a parkosítás.
Darázs Sándor képviselı észrevételezte, hogy ha fa száradékolást terveztek az üzleti
tervben, akkor ott kiosztható fa keletkezik, így kevesebb tőzifa vásárlási keret
realizálódhat.
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Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a veszélyes fák kitermelése miatt van keret
tervezve, mivel a nagyobb fákat már speciális eszközzel tudják csak kivágni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatta a bizottságot, hogy összehasonlították a 2013. évi
adatokkal az általános költségek mértkét. Tímár Zoltán felé kéréssel élnek, hogy az
általános költségeket tekintsék át, és a tavalyi szintre állítsák be. Ahol eltérés van, ott
indoklással együtt szíveskedjenek benyújtani. Az irodabérlet esetében is eltérés
mutatkozik pozitív irányban a tavalyi szinthez képest, annak ellénére hogy átköltöztek
egy kisebb épületbe.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy az üzleti tervben a csatorna tisztításra
több tétel szerepel a tervben. Számára kétséges, az összeg realitása.
Kakas Béla polgámester tájékoztatásul elmondta, hogy a csatornák tisztításával van
dolga a Kft.-nek tekintettel arra, hogy a szennyvíz beruházás után is megemelkedik a
teendı.
Ambrus László bizottsági tag véleményzete, hogy ez az összeg még kevés is, ha egy
nagyobb csatornát akarnak kitakarítani.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy a Kft. által a szennyvíz beruházók helyett
elvégzett munka leszámlázásra került-e feléjük.
Kakas Béla polgármester kérte, hogy maradjanak az üzleti terv tárgyalásánál. Mindkét
önkormányzati Kft.-nek vannak alvállalkozói munkái a szennyvíz beruházás során.
Kónya József bizottsági elnök is kérte, hogy a napireni ponttól ne térjenek el.
Kakas Béla polgármester kiegészítésként elmondta, hogy jelen pillanatban nem tud az
önkormányzat több támogatást nyújtani a Kft. mőködéséhez.
Kónya József bizottsági elnök kérte a napirend lezárást, és azzal a javaslattal élt a
bizottság felé, hogy ne fogadja el ezt az elıterjesztést. Kérjék Tímár Zoltán ügyvezetı
igazgatót arra, hogy dolgozza át a költségvetést úgy, hogy a megfeleljen a valóságnak,
és az a megfelelı formában átdolgozva kerüljön a Bizottság és a Képviselı-testület elé.
A bizottság elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy nem javasolja magasabb támogatási
összeg megítélést a SÖV Kft. részére, mint a 2013. évben. Ezt az indokolja, hogy
magasan kvalifikált emberek távoznak a Kft.-tıl, ami bérmegtakarítást eredményezhet,
illetve a feladatokat úgy kell szervezni, hogy azok költségében a tavalyi összegbe
beleférjenek.
Megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés, vélemény, észrevétel. Nem volt további
kérdés, így nem szavazásra bocsátotta a napirendi pontot.
A bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
15/2013 (II.12) PTB
Tárgy: SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti terve
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalásra javasolja a Képviselı-testület felé SÖV Sándorfalva
Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét.
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2. Javasolja a 2014. évi önkormányzati hozzájárulás mértékét a 2013. évi
hozzájárulással egyezı összegben megállapítani.

15. napirendi pontban
SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti terve
Kónya József bizottsági elnök ismertette a napirendi pontot. Az üzleti terv tartalmazza a
Kft. mőködésével kapcsolatos tervezett kiadásokat, a fennálló követelések és a várható
bevételek összegét. Megkérdezte a bizottság tagjait van-e kérdés, észrevétel az üzleti
tervvel kapcsolatban.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy a 2013. évi tervezett bevétele 77 millió
forint, a kiadása 69 millió forint. A tervezett nyeresége nagyságrendileg 8 millió forint
volt a 2013-as évben. Mi történt, hogy a 2014. évi tervben az elızı évi nyereség 49 eFtban realizálódik várhatóan.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy az új közmőtörvény
hatálybalépésének következtében a Kft-nek közmőadó fizetési kötelezettsége keletkezett,
illetve a közmővagyon átadásával kapcsolatban a vagyonértékelés költsége is a Kft.
költségvetését terhelte.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy ez a Kft. kapott-e 4.000 Ft hitelt az
elızı évben?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy igen, de visszafizetési kötelezettséggel, amit
teljesített is.
Sebestyén András alpolgármester elmondta, az eredmény csökkenésének egyik oka
lehet hogy a 2014. évi üzleti tervben szerepel a 4.000.000 Ft vevıi tartozás. Ennek
hatásával is számoltak valószínőleg.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy a tervben szereplı megvételre kerülı
víziközmő vagyon mit takar? Könyv szerinti értéket jelenti-e.
Sebestyén András alpolgármester kiegészítésként elmondta, hogy azoknak az
eszközöknek az eladásából származó bevétet jelenti, amelyet az Alföldvíz Zrt.
megvásárol.
Kónya József bizottsági elnök szavazásra bocsátotta az SFÜ Kft. 2014. évi üzleti
tervérıl szóló elıterjesztést.
A bizottság 3 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta.
16/2014. (II.1.1) PTB
Tárgy: Az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft.
2014. évi üzleti terve
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja változatlan formában a Képviselı-testület felé az SFÜ
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Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi
üzleti tervét.

16. napirendi pontban
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl
Kónya József a bizottság elnöke elmondta, hogy a költségvetési rendelet tervezet
megfelel a törvényi elıírásoknak, nem tartalamaz hiányt. A Bizottság által tárgyalt több
napirendi pont is hatással van a 2014. évi költségvetésre, mint például a Sándorfalvi
Kulturális Központ közmővelıdési érdekeltségnövelı pályázathoz kapcsolódó önerı
biztosítása. A SÖV Kft. támogatásának hatása módosíthatja a költségvetés összegét. A
költségvetési tervezet a szokásos formában tartalmazza a bevételi és kiadási tételeket.
Megkérdezte Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetıt, hogy van-e kiegészítése.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı elmondta, hogy a 2013. évi
elıirányzatokkal nem lehet összehasonlítani, mivel az egy nagyon lecsontozott
költségvetés volt. Az év közben kapott kb. 40 millió forint plusz támogatás beleépült a
költségvetésbe. A tavalyi évi normatívához képest 18 millió forinttal nıtt az állami
támogatás.
Kónya József bizottsági elnök elmondta, hogy a költségvetés helyezetén sokat javít az
adósságátvállalás újabb üteme.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı elmondta, hogy átvállalás nettó 20 millió
forinttal javította a költségvetést.
Kónya József a bizottság elnöke megkérdezte van-e kérdés észrevétel a költségvetéssel
kapcsolatban. Tájékozatásul elmondta, hogy a költségvetés benyújtásának határideje
változott az idei évben.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kigészítésként elmondta, hogy a Képviselı-testület elé
tejesztés ideje február 5.-re módosult febbruár 15.-e helyett.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy a 9-es mellékletben szereplı
adatokban történt változás idı közben, mivel itt a kötvény törlesztés 2014.-2017. közötti
idıszakra nem szerepel adat.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási ügyintézı válaszul elmondta, hogy a melléklet a
kötvénytörlesztéssel kapcsolatos adatokat tartalmazzák, és mivel 2014. február 28.-ig
megtörténik az adósságátvállalás így az idei évtıl kezdve nem lesz kötvény törlesztési
kötelezettség.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy az adósságátválallással
kapcsolatban megérkezett a szerzıdés is.
Ambrus László bizottsági tag észrevételezte, hogy ha a támogatás összege növekedett,
akkor a tavaly bevezetett adóknál lehet-e terheket csökkenteni, tekintettel arra, hogy a
lakosság tudja azt, hogy az adósságátvállalás megtörténik, de nem látja azt, hogy a terhei
csökkenénnek.
Dr. Kovács Beáta jaegyzı elmondta, hogy az idei évben nagyságrendileg nem kap az
önkormányzat több normatívát, mivel a korábban kiegészítı támogatásként kapott
összegek beépülnek a feladatfinanszírozás rendszerébe. Ezt már a koncepció készítés
során is jeleztük.
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Darázs Sándor képviselı tag megkérdezte, hogy az 1. sz mellékletben a szenyvíz
társulásnál a 2013. évi beruházás csúszása miatt a 2014. évi tervezésnél jelentısen
nagyobb összegnek kellene szerepelnie.
Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı elmondta, hogy az elıirányzatok a
2013. ében kerültek tervezésre és a zárszámadás elfogadása után lehet a 2014. évi
költségvetésen átvezetni.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy az 1.c. számú mellékletben az EESZI
önfinanszírozó képessége 3 %-kal romlott az elızı évhez képest. Már a koncepciónál is
felmerült részérıl, hogy az étkezési szolgáltatókkal próbáljanak tárgyalni, hogy az
étkezési díj rezsi csökkentésével mérsékeljék az árat. A korábbi elıtejesztésben látszott,
hogy az étkezés díja emelkedik március 1-tıl.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy az ágazati infláció mértkén belüli emelést kért
a vállalkozó.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kiegészítésként elmondta, hogy az EESZI önfinanszírozó
képességét rontja az a törvény, mely a szociális dolgozók kötelezı bérkiegészítésérıl
rendelkezik. Ez közel 4 millió plusz kiadást jelent, azzal, hogy nem látszik ennek a plusz
kiadásnak lesz-e állami támogatással fedezete.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, a Sándorfalvi Kulturális Központ saját bevétele
miért csökkent a 2013. évi tervezetthez képest.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a Kulturális Központ a bevételeit,
amelyeknek nagy része a rendezvények szervezésébıl realizálódik, óvatosan tervezete.
A 2013. évi tényszámokat is figyelembe vette. Már most látható hogy az idei
bejelentkezések alapján az esküvık szervezésébıl származó bevétel is jelentısen
csökkeni fog.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy mi az oka annak, hogy a 2. számú
mellékletben szereplı építmény és telekadó bevételbıl származó tervezett összeg
csökkent 5 %-kal, mely 2 millió forintot jelent.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékoztatásul elmondta, hogy a 2013. évi tény került tervként
beállításra.
Darázs Sándor képviselı jelezte, hogy a 3. számú mellékletben fejrészében gépelési
hiba szerepel. Elmondta, hogy a koncepció készítésénél is soknak tarttotta az egyház
részére folyósítandó 500 eFt-os támogatást. Ezzel szemben 100 eFt-ot kap az
önkormányzat temetı fenttartásra. Megkérdezte, hogy lehetne-e csak azt az összeget az
egyház részér átadni.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy határozott idejő szerzıdés rögzíti a
feladatátadára vonatkozó támogatás fizetésének feltételét, mely a 2016. évben jár le.
Darázs Sándor képviselı megjegyezte, hogy soknak tartja a Kulturális Központ dologi
kiadásaira tervezett 42 millió forintot.
Kónya József a bizottság elnöke jelezte hogy a Kulturális Központ dologi kiadásaira
való kérdést az igazgató asszonynak kell feltenni. Megkérdezte, hogy a bizottság tagjai
részérıl kérdés merült-e még fel a költségvetésssel kapcsolatban.
Sebestyén András alpolgármester megjegyezte, hogy az idei évi költségvetés nagyon
szoros, ha az idei évben nem kerül sor beruházásra, az egy megbocsátható dolog, hiszen
a korábbi években jelentıs nagyságrendő beruházások történtek.
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Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a tartozás átvállalás az önkormányzat
mőködıképességének biztosítása érdekében történt, nem pedig a beruházások
támogatása érdekében.
Kónya józsef bizottsági elnök elmondta, hogy a lakossági terhek csökkentésére adók
formájában nem lesz lehetıség, mivel adót módosítani csak január 1-jével lehet.
Ambrus László bizottsági tag kiegészítésként elmondta, hogy adót emelni csal január
1-vel lehet, adó mérséklésérıl azonban év közben is dönthet a testület.
Dr. Kovács Beáta jegyzı tájékozatásul elmondta, hogy adsót mérsékelni lehet év
közben, azonban Sándorfalva város adóerı képessége nagyon rossz. Ha figyelembe
vesszük, hogy a 2013. évi adóbevétele 156 millió forintot tesznek ki, akkor azt lehet
megállapítani, hogy nincs hova enyhíteni, mivel ez az önkormányzat egyetlen saját
forrása a helyi adó.
Ambrus László bizottsági tag megkérdezte, hogy a 2013-as évben a végrahajtással
kapcsolatos adóbehajtás mennyi alkalommal volt.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem tud rá válaszolni. Tájékoztatásul
elmondta, hogy a kommunális adóhoz képest az építmányadó vonatkozásában az
önkéntes jogkövetés sokkal inkább tetten érhetı. Az építményadó vonatkozásában 91
%-os az önkéntes fizetési morál, a kommunális adónál tapasztalaható 60 %-kal
szemben.
Kónya József, a bizottság elnöke megkérdezte van-e még kiegészítésm kérdés a
költségvetéssel kapcsolatban, majd szavazásra bocsátotta az elıterjesztést.
A bizottság 3 igen és 1 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozta.
17/2014. (II.11.) PTB
Tárgy: Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl
Határozat
Sándorfalva Város Képviselı-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési
Bizottsága megtárgyalta és elfogadta az elıterjesztést, megtárgyalásra és
elfogadásra javasolja az elıterjesztének megfelelı formában a Képviselı-testület
felé az Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi költségvetésérıl szóló rendelettervezetét.

Kónya József, a bizottság megköszönte a megjelenést és bezárta az ülést.

K.m.f

Kónya József
a Bizottsági elnöke

Ambrus László
bizottsági tag
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