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Jegyzıkönyv

Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. március
27-én megtartott, nyílt ülésérıl.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ nagyterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.

Jelen vannak: Kakas Béla, Ambrus László, Darázs Sándor, Molnár Szabolcsné,
Sebestyén András, dr. Sümegi Sándor,
Igazoltan távol maradt:
Gajdosné Pataki Zsuzsanna, Kónya József, dr. Szigeti Gábor
Távollétét elıre nem jelezte: Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Dr. Tülkös Mariann igazgatási ügyintézı
Horváth Levente
Jegyzıkönyvvezetı:
Seresné Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezetı
Kakas Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy 6 fı
képviselı jelen van, az ülés határozatképes. Javaslatot tett az ülés napirendi
pontjaira. A kiadottól eltérıen javasolta nyílt ülés keretében 12. napirendi pontként
tárgyalni a „Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okirat
módosítása” tárgyú elıterjesztést. A másik két, eredetileg is zárt ülés napirendi
pontjainak tárgyalására változatlanul zárt ülésen kerüljön sor. Értelemszerően a
napirend sorszáma változik.
Kérdés, vélemény
Darázs Sándor képviselı módosító indítványt tett: 3. napirendi pontként tárgyalja a
testület az ez évi költségvetési rendelet módosítását, mivel a módosításra
vonatkozóan van javaslata. Ennek megfelelıen a többi napirendi pont száma eggyel
nı. Javasolta még, hogy a „Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány Alapító Okirat módosítása”-ra vonatkozó elıterjesztést zárt ülésen
tárgyalja a testület, mivel személyi kérdéseket érint.
Dr. Kovács Beáta jegyzı, a képviselı úr módosító indítványára reagálva elmondta,
hogy az SZMSZ alapján napirendi pontot felvenni javaslatra nem lehet. Napirendrıl
történı levételre illetve a sorrend megváltoztatására lehet javaslatot tenni. Az Mötv.
rendelkezése szerint kizárólag akkor lehet zárt ülést elrendelni, ha az elıterjesztés
kapcsán érintett személy kéri a zárt ülés elrendelését.

Kakas Béla polgármester elmondta, hogy azért vált szükségessé a napirend
módosítása, mivel az elıterjesztésben szereplı személy visszavonta a nyilatkozatát,
Hári Katalin nem vállalja a részvételt a kuratóriumban. Így egy módosító indítvánnyal
lehet tárgyalni a napirendi pontot nyílt ülésen.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök kérdése, hogy abban a nyilatkozatban volt-e
utalás arra, hogy nyílt ülés, vagy zárt ülésen tárgyalják.
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismételten elmondta, ha nem kéri kifejezetten a zárt ülés
tartását írásban, akkor nyílt ülésen kell tárgyalni. Rendelkezésre áll 4 elfogadó
nyilatkozat, mely egyikében sem szerepel, hogy kéri bármelyikıjük zárt ülés tartását,
így nincs akadálya nyílt ülés tartásának.
Kakas Béla polgármester kérdése, hogy dönthet-e úgy a testület, hogy zárt ülésen
tárgyalja.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy nem, mert az Mötv. alapján nyílt ülésen
kell tárgyalni, tekintettel arra, hogy az érintettek kifejezetten nem kérték a zárt ülésen
történı tárgyalást.
Ambrus László képviselı elmondta, hogy a másik napirendi pont is zárt ülés, amely
személyi kérdést érint. Kérdése, hogy ott nyilatkozott-e az érintett személy?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen, nyilatkozott.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta az általa elhangzott módosítással
az ülés napirendi pontjaira tett javaslatot.
A napirendre tett javaslatot a képviselı-testület 6 igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
17/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. március 27-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./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének …../2014.(III.27.)
önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
3./ Beszámoló a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
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Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
4./ Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
5./

Pályázati úton támogatott helyi
támogatásának elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester

civil

szervezetek

2013.

évi

program

6./ Sándorfalva Városi Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2013. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
7./ Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil szervezetek
2014. évi programjainak támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
8./

Önkormányzati tulajdonú nyílt szelvényő csatornák
fenntartásba adása a vízügyi igazgatási szervnek
Elıadó: Kakas Béla polgármester

üzemeltetésbe

és

9./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 115/2013. (IX. 26.) Kt.
számú határozatának módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
10./ Döntés meghozatala „Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0058 azonosítószámú,
„Sándorfalva Városában megvalósuló önkormányzati szervezetfejlesztés” címő
projekt keretében, a szervezetfejlesztés érdekében megvalósuló tanácsadási
szolgáltatások ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
11./ Döntés meghozatala „A KEOP-2012-5.5.0/B-12-2013-0050 azonosítószámú a
„Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” címő projekt keretében kivitelezési feladatok
ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
12./ Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okirat
módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

Zárt ülés
13./ Döntés az SFÜ Sándorfalva Városfejlesztı és Üzemeltetı Közhasznú Nonprofit
Kft. beolvadásáról a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı
Közhasznú Nonprofit Kft.-be
14./ SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelı Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezetıjének és Felügyelı Bizottságának megválasztása
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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)

Kérdés, vélemény:
Darázs Sándor képviselı az elhangzottakat értelmezve úgy gondolja, hogy az
ivóvízminıség-javító program teljes program készen van. A támogatás megérkezett
és kifizetésre is került. Volt szó gerincvezeték cserérıl is, és az átlövésrıl is.
Megtörtént-e, ha igen mikor, ha nem, mikor? Többször jelezte, hogy a Szent IstvánSzéchenyi utca sarkán az árok tele van vízzel. Nincs biztosítva a víz lefolyása. A
kéthetente történı egyeztetés alkalmával az árkokkal kapcsolatban nem történik
semmi. Szóvá tette a tavaly októberi ülésen, hogy az Alkotmány körúton az
önkormányzati Kft. dolgozói takarították az árkot. Megtörtént-e a múlt évben
kiszámlázott számlák teljesítése? Mikor lesz Sándorfalván a szennyvízberuházással
kapcsolatos fórum? Többször is érdeklıdött, mi lesz a piactérnél depózott
facsemetékkel. Kifutnak az ültetési idıszakból. Valamilyen felelısség felmerül ezzel
kapcsolatban. A csatorna-hálózat kiépítésekor kivágott fák helyére lehetett volna
pótolni ezekbıl, vagy a lakosság rendelkezésére bocsátani, vagy pedig
önkormányzati ingatlanok elıtt lehetett volna elültetni. Közmeghallgatáson
kérdésként elhangzott, mennyi volt a Budai Sándor Emlékház és Kastély jegyárbevétele. Erre a lakosok nem kaptak választ. A március 16-i rendezvény nem volt
tervezve. Menyibe került?
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy az ivóvízminıség-javító
program a vízjogi engedéllyel lezárul. A tartalékkeret terhére tervezett
szivacslövedékezésre a forrás rendelkezésre áll. Az üzemeltetı-váltás késlelteti a
munkát. Annak korrekt befejezéséig nem célszerő elvégezni az átlövetést.
Facsemete kérdésében azzal az információval rendelkezik, hogy a strand területére
vittek ki a készletbıl olyan fákat, amik nem javasoltak városi ültetésre. A SÖV
alvállalkozásaival kapcsolatos követelések részben teljesültek, részben fönnállnak.
Egy kérdéses teljesítés-igazolás folyamatban van. A Budai Sándor Ház, a Kastély és
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a kávézó bevételérıl nem tud nyilatkozni. A Kastély árbevétele a pályázati
rendszerben naprakészen rendelkezésre áll. Ki kell mutatni éves szinten a
látogatottságot is. Ezekrıl az intézmény igazgatója tud pontos felvilágosítást adni. A
lakossági fórum, a szennyvíz-beruházás kérdéskörével kapcsolatban elmondta, hogy
ezekekrıl a felmerülı problémákról folyamatosan tárgyalnak, egyeztetnek. Egyik
problémát sikerül orvosolni, helyette sajnos másik adódik. Vannak utcaszakaszok,
hogy rendben vannak. Az a cél, hogy az eredetinél talán jobb állapotban adják át a
már kész szakaszokat. Vannak olyan cégek, amelyek ezt hibátlanul, felelısen és
becsülettel végzik a dolgukat. Bízik benne, hogy a végeredmény jó lesz. A
szennyvíztisztító-telep készültségi foka alapján úgy tervezhetı, hogy április május
elején elindulhat a próbaüzem 30%-kos készültségi fokkal. A csatorna 75%-80%-on
van, a rákötöttségi szintnek kell 30%-ot elérni. A fórumot célszerő a próbaüzem elıtti
idıszakban megtartani. Ez április közepére tervezhetı. Küldöttgyőlést május elejére.
A március 16-i rendezvény költségeirıl nincs információja. Ennek utánanéz.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy a szennyvíz-beruházással
kapcsolatban a lakosság részérıl feléjük is sok negatív észrevétel érkezik. Vannak
területek, ahol nagyon nehezen viselik már a lakók a tortúrát.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy tisztában van a problémás
területekkel. Tudnak olyan szakaszokról, ahol a vákuum-kapacitás nem tudja elvinni
a vizet. Arról is tud, hogy sajnos vannak olyan szakaszok, amit többször fel kell
bontani. Véleménye az, hogy amennyiben gond van, akkor akár négyszer is bontsák
fel addig, amíg nincs kijavítva a hiba.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondja, hogy ezekben az esetekben a hozzá nem
értést feltételezik a lakosok. Személy szerint bízik az átadás sikerében. A 13/2014-es
határozat kapcsán ígéretet kapott arra, hogy az elıterjesztésnek megfelelıen
részletezést kap a költségvetésrıl, a Mővészeti Iskola, Pallavicini Iskola, Pipacs
Óvoda vonatkozásában. Ez még nem történt meg. Kéri ennek pótlását.
Kakas Béla polgármester válaszában elmondta, hogy a Képviselı úr részére
eljuttatják. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 5 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az
alábbi határozatot hozta.
18/2014. (III. 27.) 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.
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A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének
önkormányzati rendelet-tervezete a talajterhelési díjról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

…../2014.(III.27.)

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 5. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. A rendelet-tervezetet a
szolgáltatónak, az Alföldvíz Zrt. részére véleményezés céljából megküldtük.
Véleményét a megadott határidın túl juttatta el részünkre. Ezért azt csak a Pénzügyi
Bizottság ülésére tudtuk elıterjeszteni. Az adatszolgáltatás vonatkozásában van
módosító javaslata, ez azonban nem jelent érdemi módosítást. A Szolgáltató saját
kötelezettségét vizsgálja a tervezet kapcsán.
Javaslata a 3.§ (1) bekezdés vonatkozásában: „A közmőves ivóvíz szolgáltatója a
kibocsátó azonosítása és ellenırzése érdekében az önkormányzati adóhatóság felé
adatszolgáltatásra köteles, egyrészrıl a tárgyévet követı év március 15-ig a
kibocsátó tárgyévi vízfogyasztásáról, másrészrıl pedig az adatszolgáltatás
tartalmazza a tárgyévben történt változásokat.” Gyakorlatilag így benne van az
adatszolgáltatás teljes köre, kiterjed az új kibocsátóra is. A Pénzügyi és
Településfejlesztési Bizottság ezt elfogadta.
Kérdés, vélemény:
Ambrus László képviselı kérdése, hogy mentességet élvez-e az a sándorfalvi, aki
15 m3-nél többet fogyaszt, de engedélyes házi víztisztító-berendezéssel
rendelkezik?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy a rendelet-tervezet azért nem
foglalkozik ezzel, mert ezt a kérdést törvény szabályozza. Az elıterjesztésben is utal
arra, hogy aki vízjogi engedélyes házi szennyvíztisztítóval rendelkezik, az mentesül a
talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól.
Ambrus László, mint a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság ülését levezetı
képviselı ismertette a bizottsági véleményt. A bizottság javasolja az elıterjesztés
megtárgyalását és az elhangzott módosítással együtt a rendelet-tervezet
elfogadását.
Darázs Sándor képviselı javasolja, hogy az ivóvízvezeték meghibásodása miatt
elfolyt vízmennyiséggel legyen csökkentve a vízfogyasztás, hiszen az nem
talajterhelés. Amikor félévente van leolvasás, sok köbméter elfolyhat, méltánytalan
helyzetbe kerülne a tulajdonos. Mi történik a lakatlan lakásokkal, ahol nem kötnek rá
a vezetékre? Vonatkozik-e ezekre a 90 napos rákötési kötelezettség?

10

Kakas Béla polgármester úr válaszában elmondta, hogy a kérdés elsı részére a
választ a tervezet tartalmazza. A nem környezetszennyezı vízfogyasztást,
meghibásodásból eredı vízelfolyás mennyiséget figyelembe véve állapítja meg a
talajterhelési díjat. A kérdés másik részét illetıen elmondta, ahol van lakhatási
engedéllyel rendelkezı lakóház, érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezett, rá
kell kötni. Abban az esetben, amikor lakatlan az ingatlan, nincs kibocsátás, nincs mit
fizetni. Amikor megjelenik a vízfogyasztás, lesz szennyvízkibocsátás, akkor lesz
díjfizetési kötelezettség.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet a módosító
javaslattal együtt.
A Képviselı-testület 6 igen, szavazattal a rendelet-tervezetet elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testület
7/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(Az elfogadott rendelet a jegyzıkönyv 6. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Beszámoló a Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi munkájáról
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 7. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy az elıterjesztés nagyon jól végzett
munka képét mutatja. A szervezetek szervezeti egységek mőködését, minıségét
minıség-ellenırzés ügyfél-elégedettségi, felhasználói kérdıívvel szokták felmérni,
mérhetıvé tenni. Terveznek-e ilyet?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen, tervezik. A második
ÁROP – szervezetfejlesztési pályázatnak is része. Az elsı ÁROP-pályázat
alapvetıen oktatási tevékenységrıl szólt, és nem alkalmazott lakossági
megkérdezést. Már mőködı, egy éve folyamatban lévı rendszer folytatása a soron
következı pályázat. Vizsgálja ezeket a hatásmechanizmusokat. Az új ÁROP
rendszer módszerei alkalmasak a minıség-ellenırzés mérésére. Abban különbözik
az elızıtıl, hogy itt a minisztérium részérıl egy komoly monitoringot is kapnak, mivel
a minisztérium arra a következtetésre jutott, hogy mindennek akkor van eredménye,
ha mérhetı hatása is van.
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Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy a közterület-felügyelet mennyi helyszíni
bírságot szabott ki az elmúlt évben? Az elıterjesztésben említett 9 feljelentés,
milyen szankcióval zárult? Milyen jellegőek ezek a feljelentések, esetleg
szabálysértést képeznek-e? A tehergépkocsi parkolással kapcsolatban javasolta,
hogy munkaidın kívül nézze meg a közterület-felügyelı. A nagy tehergépjármőveket
ebben az idıben parkírozzák. Ezek okozzák a rongálást az utakban. Volt e
jogosulatlan iparőzı feljelentése? Van-e ilyen témában kapcsolat a NAV-val? Volt-e
az adózók ellenırzése, itt az ideiglenes adózókra is gondol, nemcsak a
szennyvízberuházás kivitelezıire. Az állam fizet-e és ha igen mennyi bérleti díjat az
alapkompetencia-képzéssel kapcsolatban igénybe vett helyiségek után.
Dr. Kovács Beáta jegyzı: az alapkompetencia-képzést a Thürr István Képzı
Központ koordinálja. Az infrastruktúra biztosítása érdekében az intézmény
szerzıdést kötött a képzési helyekkel. Adóellenırzés volt 2012. évben 5 évre
visszamenıleg. Nem minden évben kell adóellenırzést tartani. Terv szerint 2 év
múlva kerül rá újból sor, 5 évre visszamenıleges idıintervallumban. A 2012-es
adóellenırzések megállapítása az volt, hogy az adófizetık fegyelmezettek. Az
adófelderítés minimális. Az iparőzık felderítése NAV hatáskör. Tehergépkocsik
parkolásának ellenırzése kapcsán elmondta, hogy munkaidın túli munkavégzést
akkor rendelünk el, ha annak komoly indokoltsága van, ugyanis meglehetısen sokba
kerül a túlóra kifizetése. Amennyiben ilyen jellegő bejelentés érkezik, akkor az
kivizsgálásra kerül. Hogy mennyi bírság és mibıl, arra 15 napon belül írásban meg
fogja kapni a képviselı úr a választ.
Kakas Béla polgármester összefoglalva megállapította, hogy a közös önkormányzati
hivatal munkatársai fegyelmezett köztisztviselıként teszik nap, mint nap a dolgukat.
A testület nevében megköszönte egész évi munkájukat.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
19/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Sándorfalvi Közös Önkormányzat Hivatal 2013. évi munkájáról
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi
Önkormányzati Hivatal 2013. évrıl szóló beszámolóját elfogadja.
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Tóth Margit polgármester
3. Dr. Kovács Beáta jegyzı
4. Irattár
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Közös

4. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 8. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Sajnos csak két közbeszerzés
szerepel a tervben. Ennek oka az, hogy a pályázati lehetıségek szők körőek voltak
az önkormányzatok számára.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László képviselı, mint a PTB ülését levezetı képviselı elmondta, hogy a
bizottság megtárgyalta az elıterjesztést és egyhangú döntéssel, változatlan
formában történı elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
20/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési terve
Határozat
1.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a határozat mellékletét
képezı Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervét
jóváhagyja.
2.
A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt arra, hogy az elfogadott 2014. évi
közbeszerzési tervet a Közbeszerzési Hatóság részére küldje meg és intézkedjen
Sándorfalva Város Önkormányzata honlapján történı megjelentetésérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Drogba Ágnes SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatíró
4.
Közbeszerzési Hatóság Budapest
5.
Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal - rendszergazda
6.
Irattár
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5. Napirendi pont
Pályázati úton támogatott helyi civil szervezetek 2013. évi program támogatásának
elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 9. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László a PTB ülését levezetı képviselı elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta az elıterjesztést, és javasolja elfogadásra a
Képviselı-testületnek is.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
21/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Az ArtStab Kulturális Egyesület 2013. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete az ArtStab Kulturális
Egyesületnek a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-38/2013. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. ArtStab Kulturális Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 18.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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22/2014. (III. 27.) Kt.

Tárgy: A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2013. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Citerások
Egyesületének a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-32/2013. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Citerások Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
23/2014. (III. 27.) Kt.

Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2013. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesületnek a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-34/2013. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
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3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület, Sándorfalva, Kis krt 1.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.

24/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület 2013. évi
program támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Városszépítı és
Környezetvédı Egyesületnek a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-35/2013.
iktatószámú támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról
készített pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Városszépítı és Környezetvédı Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre
utca 7.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
25/2014. (III. 27.) Kt.

Tárgy:

A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
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2013.

évi

program

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesületének a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-36/2013. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
26/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület 2013. évi program
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesületnek a 2013. évi programjára pályázati úton, 26137/2013. iktatószámú támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás
felhasználásáról készített pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület, Sándorfalva, Szent Imre utca
23.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
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27/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: A DÉLI BLOKK MOTOROS EGYESÜLET 2013. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a DÉLI BLOKK MOTOROS
EGYESÜLETNEK a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-33/2013. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. DÉLI BLOKK MOTOROS EGYESÜLET, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
5. Irattár

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
28/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület 2013. évi program
támogatása elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi İszikék
Nyugdíjas Egyesületnek a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-31/2013.
iktatószámú támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról
készített pénzügyi és szakmai elszámolását elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi İszikék Nyugdíjas Egyesület, Sándorfalva, Ady Endre utca 7.
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5. Irattár
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 5 igen, 1 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
29/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2013. évi program támogatása
elszámolásának elfogadása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesületnek a 2013. évi programjára pályázati úton, 261-39/2013. iktatószámú
támogatási szerzıdés alapján nyújtott támogatás felhasználásáról készített pénzügyi
és szakmai elszámolását elfogadja.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi- gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület, Sándorfalva, Kis krt. 17.
5. Irattár

6. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat költségvetésébıl közvetlenül támogatott civil
szervezetek 2013. évi elszámolása
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 10. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.

Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László a PTB ülését levezetı képviselı elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
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A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
30/2014. (III. 27.) Kt.

Tárgy: Polgárır Egyesület Sándorfalva 2013. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása
Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Polgárır Egyesület
Sándorfalva rendelkezésére bocsátott 2013. évi, 500 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Polgárır Egyesület Sándorfalva
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
31/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület 2013. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Önkéntes
Tőzoltó Egyesület rendelkezésére bocsátott 2013. évi, 400 000 Ft mőködési
támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület
a támogatási szerzıdésben meghatározott módon használta fel, így a Képviselıtestület részére visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.
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Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalva Önkéntes Tőzoltó Egyesület
5. Irattár.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 4 igen, 2 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta.
32/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Sport Klub Egyesület 2013. évi támogatásának pénzügyi
elszámolása

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalvi Sport Klub
Egyesület rendelkezésére bocsátott 2013. évi, 2 000 000 Ft mőködési támogatás
felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja. A pénzeszközt az Egyesület a
támogatási szerzıdésben meghatározott módon az Egyesület és a szakosztályok
mőködtetésére és fenntartására fordította, így a Képviselı-testület részére
visszafizetési kötelezettséget nem állapít meg.

Felelıs: Kakas Béla polgármester
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Sándorfalvi Sport Klub Egyesület
5. Irattár.

Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a Sándorfalvi Utánpótlás
Közhasznú Sport Egyesület 2013. évi sport feladat-ellátási támogatásának pénzügyi
elszámolására vonatkozó határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 3 igen, 3 tartózkodás szavazattal a határozati javaslatot nem
fogadta el.
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7. Napirendi pont
Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil szervezetek 2014.
évi programjainak támogatására
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 11. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László a PTB ülését levezetı képviselı elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadta a határozati javaslatot, és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolja.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
33/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város Önkormányzata pályázati felhívása a helyi civil
szervezetek 2014. évi programjainak támogatására
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzata pályázatot ír ki a sándorfalvi székhelyő civil
szervezetek 2014. évi programjainak támogatására az Önkormányzat 2014. évi
költségvetésérıl szóló 5/2014. (II. 13.) önkormányzati rendeletében biztosított
1 500 000 Ft keretösszegig.
2. A Képviselı-testület felkéri a Jegyzıt, hogy gondoskodjon a pályázati
dokumentáció összeállításáról, a pályázati felhívás nyilvánosságra hozataláról a
helyben szokásos módon, az önkormányzat honlapján és a Sándorfalvi Kisbíró c.
idıszaki kiadványban.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Bábi Tímea pénzügyi-gazdasági iroda
4. Irattár.
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8. Napirendi pont
Önkormányzati tulajdonú nyílt szelvényő csatornák üzemeltetésbe és fenntartásba
adása a vízügyi igazgatási szervnek
Elıadó: Kakas Béla polgármester
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 12. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Szóbeli kiegészítésében
elmondta, hogy Krasznai Attila arról tájékoztatta, hogy a Szegedi vízgazdálkodási
társulat megszőnt. Nem ismeretes az, hogy hogyan gondoskodik a csatornákról a
vízügy októberig. Egész biztosan a végeredmény jobb lesz, mint ami idáig volt. A
társulat a szemük láttára vált üzemelés képtelenné azzal, hogy a tulajdonosi
hozzájárulás, majd késıbb az állami hozzájárulás szőnt meg oly módon, hogy a
feladatok ott maradtak. Most egy kézbe fog kerülni reményeink szerint.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László a PTB ülését levezetı képviselı elmondta, hogy a bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést, és elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy a PTB ülésén elhangzott az, hogy
pontosan hol is vannak olyan csatorna szakaszok, csatornák, amelyek nem csak
külterületen, hanem belterületen is vannak. Az összes csatorna, amit átvett az
önkormányzat, szerepel a teljes Romafıi, illetıleg azok az árkok, amelye a házak
mögött vannak, a külterületi út menti árkok, a Homokpuszta felé menı árok, mert
árkok is megjelennek, nem csak csatornák. Ha ez bárkit érdekel, térképszelvényen
megtekinthetı a Mőszaki Irodán bármikor. A jogalkotói szándék szerinte arra irányul,
hogy egy szakmának megfelelı kézbe kerüljenek ezek a külterületi csatornák, annak
érdekében, hogy a vízgazdálkodási feladatokat állami szinten megfelelı
költségháttérrel el lehessen látni.
Darázs Sándor képviselı megkérdezte, hogy a Romafıi csatorna teljes területe
benne van-e. Nem tudja, hogy annak mi lesz a sorsa, ugyanis arról ık nem
dönthetnek, mert az magántulajdonban van.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy igen.
Darázs Sándor képviselı elmondta, hogy a Szegedi utcában épült ki 1999-ben egy
csatorna, vízjogi engedélye annak sincsen. Nem tudja, hogy külön helyrajzi számon
szerepel-e és az benne van-e. Ha nincs benne, célszerő késıbb azt is hozzácsapni.
Szatymaz felé, ez még belterületen van.
Dr. Kovács Beáta jegyzı kérdése, hogy ez külterület, vagy belterület.
Darázs Sándor képviselı válaszában elmondta, hogy belterület, de lehet nincs külön
helyrajzi száma.
Dr Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy ha a Képviselı-testület elfogadja a
határozati javaslatot, ennek az lesz a következménye, hogy az ATIVIZIG-gel együtt
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nyilvánvalóan helyszíni fölmérést, bejárást is kell tartaniuk, mert csak ha látják, akkor
tud az ATIVIZIG is egyértelmő állásfoglalást tenni erre.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy lehet, hogy szintén nyitott kapukat
dönget, de a nagy belvíz idején a Tisza utca végén, az Erdı sor alatt is épült egy
nagyon-nagyon fontos belvízvédelmi csatorna, mely a Sövényházi út mellett megy le
az egyik fıcsatornába. Kérdése, hogy az kapott-e helyrajzi számot már azóta, nyilván
van-e tartva, mert annak a fölvégi résznek az egy rendkívül fontos győjtıje. Sajnos,
most a csatornázás kapcsán nagyon sok kárt szenvedett. Csúnya lesz, amit mond,
de dögkúttól kezdve, mindennek használták. A környékbeliek, fıleg nem akik ott
laknak, hanem, akik elmennek elıtte, rendszeresen a jármővek betapossák, és csak
annyi kell, hogy nagyobb legyen a belvíz egyszer, és ezt rögtön észre fogják venni.
Van-e száma, szeretné tudni mi ez, ha nincs, adjanak neki nevet, helyet. A
számokból ı sem tudta kideríteni, hogy benne van-e, nincs-e benne. Ez nagyon
fontos, akkor is, és azóta is, többször vitte már el a vizet a településnek arról a
felérıl. Akkor ez egy szükségcsatorna volt.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy a lista teljes körő akkor lesz, ha feltárnak
ilyen esetleges hiányosságokat a nyilvántartásból. Azt nem tudja, hogy a tárgyalások
mire fognak jutni, mi lesz az, amit valóban átvesznek. Felajánlhatják, de az átvétellel
kapcsolatban egyeztetni kell.
Dr. Sümegi Sándor képviselı elmondta, hogy pont ezért tette fel a kérdést, mert ha
gazdátlan marad, a megegyezés után, akkor pont egy ilyen köztes szakasz fog
gazdátlan maradni, ami a belvízi győjtıt köti össze a fıcsatorna rendszerrel.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
34/2014. (III.27.) Kt.
Tárgy: Önkormányzati tulajdonú nyílt szelvényő csatornák üzemeltetésbe és
fenntartásba adása a vízügyi igazgatási szervnek

Határozat
Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat tulajdonában lévı belvízelvezetést vagy öntözést szolgáló – a
mellékelt listában szereplı - csatornákat felajánlja üzemeltetésre és fenntartásra a
mőködési terület szerinti vízügyi igazgatási szervnek, az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi
Igazgatóságnak.
Határidı: azonnal
Felelıs: Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
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A határozatról értesítést kap:
1.) Kakas Béla polgármester
2.) Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.) Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Szeged
4.) Katosné Kószó Matild mőszaki ügyintézı
5.) Irattár.

9. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 115/2013. (IX. 26.) Kt.
számú határozatának módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést. Külön ismertette a
megállapodás érintett pontjait.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László PTB elmondta, hogy a bizottság alaposan megtárgyalta az
elıterjesztést és elfogadásra javasolta.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
35/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Kéményseprı-ipari közszolgáltatás feladatának átvállalására vonatkozó
megállapodás elfogadásáról szóló 155/2013. (IX. 26.) Kt. számú határozat
módosítása
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete a 115/2013. (IX. 26.) Kt.
számú határozatát akként módosítja, hogy a kéményseprı-ipari közszolgáltatási
feladat biztosításának átvállalására vonatkozó Szeged Megyei Jogú Várossal
kötendı megállapodást jelen határozat mellékletét képezı megállapodás szerinti
tartalommal hagyja jóvá.
2. A Képviselı-testület felhatalmazza Kakas Béla polgármestert az 1. pontban írt
megállapodás aláírására.
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határidı: azonnal
A határozatról értesítést kap:
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1)
2)
3)
4)
5)

Kakas Béla polgármester
Dr. Kovács Beáta jegyzı
Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata
Bábi Tímea mb. gazdálkodási irodavezetı
Irattár

Kakas Béla polgármester 11 óra 26 perckor technikai szünetet rendelt el.
11 óra 53 perckor az ülés folytatódott.
Kakas Béla polgármester megállapította, hogy az ülés határozatképes, 6 fı
képviselı jelen van.

10. Napirendi pont
Döntés
meghozatala
„Az
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0058
azonosítószámú,
„Sándorfalva Városában megvalósuló önkormányzati szervezetfejlesztés” címő
projekt keretében, a szervezetfejlesztés érdekében megvalósuló tanácsadási
szolgáltatások ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 14. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László képviselı a PTB tagja elmondta, hogy a bizottság az
elıterjesztéssel egyetértve elfogadták a határozati javaslatot és a Képviselıtestületnek elfogadásra javasolják.
Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy 21.987.000 forintot nyertek a pályázaton,
de 15.240.000 Ft-ba kerül, akkor a különbözet valamilyen beszerzésre vonatkozik?
Dr. Kovács Beáta jegyzı válaszában elmondta, hogy igen.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
36/2014. (III.27.) Kt.
Tárgy: Döntés meghozatala „Az ÁROP-1.A.5-2013-2013-0058 azonosítószámú,
„Sándorfalva Városában megvalósuló önkormányzati szervezetfejlesztés” címő
projekt keretében, a szervezetfejlesztés érdekében megvalósuló tanácsadási
szolgáltatások ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
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Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy „Az
ÁROP-1.A.5-2013-2013-0058 azonosítószámú, „Sándorfalva Városában
megvalósuló önkormányzati szervezetfejlesztés” címő projekt keretében, a
szervezetfejlesztés érdekében megvalósuló tanácsadási szolgáltatások
ellátása” tárgyban kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési
eljárás eredményes, nyertese – a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntése
alapján – a Learning Innovation Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 98.).
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas
Béla Polgármestert, hogy a nyertes szolgáltatóval a megbízási szerzıdést
kösse meg és írja alá.

Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
4. SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. – ügyvezetése
5. Perfekt-Tender Kft. – Kalapos Attila ügyvezetı
6. Irattár.

11. Napirendi pont
Döntés meghozatala „A KEOP-2012-5.5.0/B-12-2013-0050 azonosítószámú a
„Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” címő projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı
(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 15. sz. melléklete)
Dr. Kovács Beáta jegyzı ismertette az elıterjesztést.
Kérdés, hozzászólás:
Ambrus László PTB elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az elıterjesztést.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
37/2014. (III.27.) Kt.
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Tárgy: Döntés meghozatala „A KEOP-2012-5.5.0/B-12-2013-0050 azonosítószámú a
„Sándorfalvi Közös Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése megújuló
energiaforrással kombinálva” címő projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása”
tárgyú közbeszerzési eljárással kapcsolatban
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete megállapítja, hogy „A
KEOP-2012-5.5.0/B-12-2013-0050 azonosítószámú a „Sándorfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal energetikai fejlesztése megújuló energiaforrással
kombinálva” címő projekt keretében kivitelezési feladatok ellátása” tárgyban
kiírt hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás
eredményes, nyertese – a Közbeszerzési Bíráló Bizottság döntése alapján –
DOMI Épületgépészet Kft. (6728 Szeged, Kereskedı köz 4.).
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas
Béla Polgármestert, hogy a nyertes kivitelezıvel a vállalkozási szerzıdést kösse
meg és írja alá.
Határidı: azonnal
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
Határozatról értesül:
1. Kakas Béla polgármester
2. Dr. Kovács Beáta jegyzı
3. Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezetı
4. SÖV Közhasznú Nonprofit Kft. – ügyvezetése
5. Perfekt-Tender Kft. – Kalapos Attila ügyvezetı
6. Irattár.

12. napirendi pont
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
módosítása
Elıadó: Dr. Kovács Beáta jegyzı

Közalapítvány

Alapító

Okirat

(Az elıterjesztés a jegyzıkönyv 16. sz. melléklete)
Kakas Béla polgármester ismertette az elıterjesztést. Kiegészítésként elmondta,
hogy Hári Katalin jelezte és nyilatkozott arról, hogy nem kívánja ezt a tisztséget
betölteni. Gondoskodniuk kell a kuratóriumi tagságról, Szilágyi Erzsébet pótlásáról
egy olyan személyben, aki elfogadói, illetve összeférhetetlenségi nyilatkozatot tesz,
így lehet elıterjesztést tenni a megürült tisztség betöltésére. A Képviselı-testületi
anyag összeállítása kapcsán javaslat érkezett Molnár Szabolcsné képviselı
asszonytól. Több személyt is megjelölt javaslatában, kéri képviselı asszonyt tegyen
javaslatot a személyre vonatkozóan és egyben képviselı asszony azt is jelezte a
beadványában, hogy a kuratórium bizonyos tagjaival kapcsolatban van módosító
javaslata, elıterjesztése. A napirendi pontban most a megürült tisztség betöltésére
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tudnak döntést hozni, amennyiben a kuratóriummal kapcsolatban javaslata van, és
azt elıterjesztés formájában, idıben beadja, akkor a következı testületi ülésen
megtárgyalják. Kérése, hogy képviselı asszony tegyen javaslatot a megürült
tisztségre.
Molnár Szabolcsné képviselı elmondta, hogy kapott megkeresést a februári
testületi ülésre hivatkozva. Azért nyilatkoztatott több személyt, mert hivatkozott a
februári ülésre, ahol aktualizálását kérte a kuratórium személyi összetételének.
Elfogadja, amit polgármester úr mond, így a megüresedett helyre Bárkányiné
Sárközy Enikıt javasolja, aki nyilatkozatával egyértelmővé tette, hogy vállalja a
tisztséget és vele szemben összeférhetetlenség nem áll fent. Szeretne élni a
lehetıséggel, hogy egy elıterjesztésben a módosítással együtt szeretné kérni a
kuratórium aktualizálását.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy elıterjesztés kell, hogy legyen ebbıl,
megfelelı módosításokkal és határozati javaslattal együtt. Kérése, hogy határidıkre
figyeljenek oda, mert az elıterjesztések rendje az, hogy a testületi ülés elıtt legalább
8 nappal a jegyzıhöz törvényességi vizsgálatra be kell, hogy nyújtsák. Ebben az
esetben a probléma az volt, hogy pénteken érkezett meg képviselı asszony levele.
Kedden, legkésıbb szerdán zárják a testületi anyagot, ennek megfelelıen a 8 napos
határidı sem volt meg. Bízik benne, hogy most születik egy döntés és annak
megfelelıen kell majd módosítani a pénteken beérkezett anyagot.
Molnár Szabolcsné MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság tárgyalta az
elıterjesztést, de bizottsági döntés nem született.
Dr. Sümegi Sándor képviselı a bizottsági ülésen is elmondta, nem érti, hogy a
kuratóriumi tagok személyérıl miért kell zárt ülésen tárgyalni, de ez most az utolsó
pillanatban megoldódott. Véleménye, ha ez kicsit hamarabb történik, akkor módja lett
volna eljönni annak is, akit jelölt képviselı asszony. Abban az esetben, ha a szerdai
beadványa rugalmasabb kezelést, fogadtatást kap, akkor a bizottságnak lett volna
módja errıl tárgyalni és a napirendi pont is máshogy került volna elıterjesztésre.
Tisztázni szeretné, hogy abban az esetben, ha képviselı asszony indítvánnyal él,
hogy a következı testületi ülésen az alapítvány kuratóriumi tagjainak aktualizálására
és felülvizsgálatára sor kerülhet, ennek nincs semmi akadálya.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy akkor nincs akadálya.
Dr. Sümegi Sándor képviselı kérdése, hogy jelenleg az az akadálya a napirendnél,
ami a napirend pontos címe „Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása” tehát nem lát benne nevesítve senkit,
csak annyit, hogy az alapító okirat módosítása. Erre pedig most jelenleg abban a
formában, hogy ha most tesz javaslatot a módosítás szövegére bármely képviselı,
akkor ez jogi akadályba ütközik.
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy igen. Pontosítani szeretné, hogy a
képviselı asszony szerdára 3 elfogadó nyilatkozatot juttatott el hozzá. Az ı levelük
arra vonatkozott, hogy a múltkori napirenden felvetett javaslata tekintetében kérik
arra, amennyiben fenntartja, akkor az elfogadó nyilatkozattal tegyen javaslatot erre a
személyre. Szerdán 3 elfogadó nyilatkozat érkezett, fel kellett kérniük arra, hogy
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nyilatkozzon arra vonatkozóan, hogy miért 3 elfogadó nyilatkozat érkezett. Ezt
írásban kérték, mert ez elıterjesztésnek minısül. Az SZMSZ értelmében képviselı is
jogosult elıterjesztés megtételére. Ez az írásbeli nyilatkozat érkezett meg pénteken.
Nem az ı rugalmasságán múlott, hanem késın érkezett a nyilatkozat. A szervezeti
és mőködési szabályzat betartását vizsgálnia kell. A másik ok technikai volt, akkor
már ki lettek küldve az anyagok a képviselıknek.
Darázs Sándor képviselı kérdése, hogy képviselı asszony igénybe veheti a hivatali
apparátus adminisztratív segítségét, annak érdekében, hogy ne a jegyzıi
törvényességi vizsgálaton bukjon meg az elıterjesztése?
Dr. Kovács Beáta jegyzı elmondta, hogy az elıterjesztést a Képviselı-testület elé
kerülése elıtt írásban 8 nappal kell a jegyzıhöz beadni törvényességi vizsgálatra. A
a hivatal dolgozóinak nem arról szól a munkaköre, hogy képviselı helyett
elıterjesztést készítsenek. Ha megkapják írásban, akkor ezt úgy teszik
elıterjesztésként a Képviselı-testület elé, hogy írnak egy kísérılevelet, melyben
rögzítik azt, hogy képviselı asszony mikor és mit adott le írásban elıterjesztésként,
határidıben, a törvényességi vizsgálatot elvégezték. Ez lesz az az elıterjesztés,
amiben benne van a határozati javaslat is, és ott van mögötte a képviselı által írt, az
elıterjesztés részét képezı javaslat. Nem a hivatal bármely dolgozója írja az
elıterjesztést abban az esetben, hogy ha az képviselıi elıterjesztés. Mint ahogy nem
a hivatal dolgozója írja a gazdasági társaság helyett az elıterjesztést, illetve az
intézmények helyett sem.
Molnár Szabolcsné képviselı elmondta, hogy elfogadja és igyekszik betartani.
Észrevételként elmondta, hogy aszerint a munkarend szerint dolgoznak, melyet az év
elején elfogadnak. A sarkalatos napirendi pontok megvannak, melyek más aktuális
pontokkal idıközben kiegészülnek. Pénteken kapják meg a testületi ülés anyagát és
a következı hét csütörtökén van a testületi ülés. A kettı között 6 nap telik el, ezért ha
ı pénteken megkapja a testület anyagát, akkor már kicsúszott a 8 napból.
Kakas Béla polgármester elmondta, hogy feszes a hét, amikor péntektıl csütörtökig
fel kell, hogy készüljön, de módosító indítványt az anyaggal kapcsolatban lehet tenni,
arra nem vonatkozik a 8 nap. A 8 nap az elıterjesztésre vonatkozik, arra hogy
napirendre lehessen venni egy képviselıi témát, javaslatot, ahhoz kell a 8 nap. Azért
van a bizottsági munka is, hogy a képviselık szakmai megközelítésben kapjanak
segítséget a döntéshez, az egy döntés elıkészítı folyamat. A képviselınek
lehetısége és joga van ahhoz, hogy akár szakértıkkel megalapozza a döntését, a
módosító javaslatát, azért, hogy amikor döntésre kerül a sor, fel legyen készülve.
Módosító indítványt helyben tesznek, elıterjesztést 8 nappal elıtte.
Kakas Béla polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselı-testület 6 igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta, és az alábbi
határozatot hozta.
38/2014. (III. 27.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító
Okiratának módosítása
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Határozat

1. A Képviselı-testület a Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért
Közalapítvány kuratóriumi tagságának ellátására Bárkányiné Sárközi Enikı
Sándorfalva, Aradi. u. 52. alatti lakost kéri fel és nevezi meg.
2. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza Kakas
Béla polgármestert az Alapító Okirat aláírására, valamint felkéri Dr. Kovács
Beáta jegyzıt a módosítás törvényszéki nyilvántartásba vételére vonatkozó
eljárás elıkészítésére, lefolytatására.
Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: Dr. Kovács Beáta jegyzı
A határozatról értesítést kap:
1.
Kakas Béla polgármester
2.
Dr. Kovács Beáta jegyzı
3.
Sipos Zsuzsanna, kuratórium elnöke
4.
Bárkányiné Sárközi Enikı Sándorfalva, Aradi. U. 52.
6.
Molnár Róbert FB elnök - tájékoztatásra
7.
Szegedi Törvényszék, 6720 Szeged, Széchenyi tér 4.
8.
Dr. Tülkös Mariann
9.
Irattár
Kakas Béla polgármester a képviselı-testület nyílt ülését 12 óra 19 perckor bezárta.
A testület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.

Kakas Béla
polgármester

Dr. Kovács Beáta
jegyzı
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