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Jegyzőkönyv
Készült: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28án megtartott, nyílt üléséről.
Az ülés helye: Széchenyi Ifjúsági Közösségi Központ Kamaraterem
Sándorfalva, Széchenyi u. 24.
Jelen vannak: Ambrus László, Búza Katalin, Darázs Sándor, Dudás Zoltán, Farkas
Árpád, Sebestyén András, dr. Szőke Tamás
Igazoltan távol maradt: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Távollétét előre nem jelezte:
Tanácskozási joggal megjelent:
Dr. Bánfi Margit jegyző
Dr. Török Éva aljegyző
Jegyzőkönyvvezető:
Dr. Borbás Zsuzsanna
önkormányzati irodavezető
Búza Katalin alpolgármester köszöntötte a képviselő-testületi tagokat, valamint a
tanácskozási joggal meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a megválasztott 9 fő
képviselő közül 7 fő jelen van, ez a testület 77,78 %-a, a Képviselő-testület
határozatképes.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre Farkas Árpád és Sebestyén András
képviselők személyében. Kérdése, hogy, hogy az érintettek elfogadják-e a jelölést?
Farkas Árpád és Sebestyén András képviselők a jelölést nem fogadták el.
Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőkre dr. Szőke Tamás és Ambrus László
képviselők személyében. Kérdése, hogy, hogy az érintettek elfogadják-e a jelölést?
Dr. Szőke Tamás és Ambrus László képviselők a jelölést elfogadták.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a hitelesítők személyére tett
javaslatot.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére
vonatkozó javaslatot elfogadta.
Búza Katalin alpolgármester a meghívóban kiadottól eltérően javaslatot tett a
képviselő-testület napirendi pontjaira és szavazásra bocsátotta az ülés napirendjét.
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A napirendre tett javaslatot 7 igen szavazattal a Képviselő-testület elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
66/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i
ülésének napirendje
Határozat
Az ülés napirendi pontjai:
1./ Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 7/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
3./ Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati
rendelet-tervezete Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek,
elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (III. 27.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
4./ Beszámoló Sándorfalva Város 2014. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
5./ Polgárőr Egyesület Sándorfalva tájékoztatója
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
6./ Sándorfalva városban található közkifolyók lezárása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
7./

A helyi civil szervezetek 2015. évi programjainak
önkormányzati pályázat elbírálása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

támogatására

kiírt

8./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző
9./ Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi
összegzése
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester

közbeszerzési

statisztikai

10./ Tájékoztató a 2014-2020. programozási időszak uniós támogatásai
felhasználásának céljairól és rendjéről, különös tekintettel a Csongrád megyei
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tervezés keretében készülő integrált területi programra, illetve az ebbe illeszthető
sándorfalvi fejlesztési elképzelésekre, projektjavaslatokra
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
11./ A Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói beosztása betöltésére kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
12./ Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/5. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás
bérleti szerződésének hosszabbítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
13./ Szaporhegyi dűlő útjának helyreállítása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
14./ Döntés a köznevelési intézmény további működtetéséről
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
15./ A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány módosított 2014.
évi működéséről szóló beszámolója és 2014. évi közhasznúsági melléklete
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
16./ A romániai Szentegyháza Város Városnapján résztvevő képviselői delegáció
tagjainak megválasztása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
17./ A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítása, és a helyi
Szociálpolitikai Kerekasztal képviselő tagja delegálása
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Zárt ülés
18./ Döntés a díszpolgári és egyéb kitüntetések adományozásáról
Előadó: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap
1. Dr. Bánfi Margit jegyző
2. Irattár.

1. Napirendi pont
Beszámoló a képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott döntésekről,
utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete)
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Búza Katalin alpolgármester ismertette a polgármester fontosabb tárgyalásait,
eseménynaptárát. továbbá kiegészítette saját eseménynaptárával. Április 30-án
Fábiánsebestyénen volt egy egész napos megbeszélésen, melyre Farkas Sándor
országgyűlési képviselő úrtól kaptak meghívást. A megbeszélésen szó volt arról,
hogy 2015. szeptember hónapban Fábiánsebestyénen kerül megrendezésre a II.
fogathajtó világbajnokság. Farkas Sándor országgyűlési képviselő úr úgy képzelte el,
hogy együttműködési szerződést kötött a megjelent települések polgármesterével. Az
együttműködési szerződés arról szól, hogy a rendezvény napjaiban valamennyi
választó körzetébe tartozó település igyekszik kooperatívan közreműködni a
világbajnokság részvételében, illetve segítséget nyújtani ebben. Lehetőséget nyújt a
települések bemutatkozására, akár vállalkozói szinten is. Ezzel kapcsolatban várja
képviselő társai ötleteit, javaslatait. Minden hónap első csütörtökén fogadóórát tart,
ez ebben a hónapban sem volt máshogy. Május 12-én választmányi ülésen vett
részt, május 15-én,16-án megrendezésre kerültek a Pallavicini napok.
Kérdés, hozzászólás
Dudás Zoltán képviselő megköszönte alpolgármester asszony saját beszámolóját.
Búza Katalin alpolgármester ismertette a határozati javaslatot, melyet szavazásra
bocsátott.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
67/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Beszámoló a Képviselő-testület jogkörében a két ülés között kiadott
döntésekről, utasításokról, fontosabb tárgyalásokról, valamint a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról
Határozat
Sándorfalva Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról adott
polgármesteri beszámolót megtárgyalta és elfogadja az elhangzott kiegészítéssel és
a kérdésekre adott válaszokkal együtt.
A határozatról értesítést kap:
1./ Polgármester
2./ Irattár

2. Napirendi pont
Rendelet-tervezet Sándorfalva Városi Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
szóló 7/2015. (II.13.) Önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete)
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Búza Katalin alpolgármester felkérte a jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatása
érdekében foglalja össze az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Javasolja megtárgyalásra és elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Darázs Sándor az ÜJB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Javasolja megtárgyalásra és elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 7 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő- testületének 18/2015. (V.29)
Önkormányzati rendelet-tervezete a 2015. évi költségvetésről szóló 7/2015.
(II.13.) Önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete)

3. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelettervezete Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek
alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati
rendelet módosítására
Előadó: Búza Katalin alpolgármester polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete)
Búza Katalin alpolgármester felkérte a jegyzőt, hogy a lakosság tájékoztatása
érdekében foglalja össze az előterjesztésben foglaltakat.
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy az írásban kiküldött előterjesztéshez
képest módosító javaslatot terjeszt elő. Javasolja, hogy a kitüntetési rendeletük
további módosításával adjanak lehetőséget arra, hogy az „ifjúságért” kitüntető
címben 2015 évben 2 személy részesülhessen. Az „ifjúságért” kitüntető címre két
olyan személyre érkezett javaslat, akik mindketten méltán érdemesek erre a címre.
Sebestyén András képviselő véleménye, hogy egyik pedagógus sem érdemelné
meg azt, hogy azt érezze, hogy bárki is ellene lenne. A díszpolgári címhez nem érzi
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jogosnak ezt az indokolást, tudni illik, aki élő személy és utólagosan kapja meg
életművéért a díjat. Az, hogy posztumuszként adják egy élőnek, itt nem is releváns,
illetve a rendeletben nincs olyan, hogy „posztumusz” díj. Úgy gondolja, hogy egy jól
bevált szabályon nem kell ennek érdekében változtatni. Az elmúlt nyolc évben nem is
ítélték oda senkinek, megőrizve a díszpolgári cím rangját, méltóságát. Úgy gondolja,
hogy az évente egy embernek oda ítélt cím Sándorfalva elismerését szolgálja.
Ambrus László a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
rendelet-tervezetet elfogadásra javasolta.
Farkas Árpád képviselő kérése, hogy konkrétan szeretné hallani miről is szavaznak.
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy ismertetni fogja a módosító javaslatot.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy elsősorban erkölcsi elismerést jelent annak
az embernek, aki megkapja a díszpolgári címet. A posztumusz elismerést nem tudja
értelmezni, ez nem neki, hanem a családjának elismerés, ezért tette ezt a javaslatot
a bizottsági ülésen.
Búza Katalin alpolgármester véleménye, hogy mivel nem él, így nem veheti át, de
mint elismerést, adják ezt a díjat. Egyetért Sebestyén András képviselőtársa
véleményével.
Darázs Sándor képviselő kérése, hogy részenként kerüljön szavazásra, a
„díszpolgári” címnél érintettséget jelent be.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a módosító indítványt, mely
szerint az „Ifjúságért” kitüntető címben 2015. évben 2 fő részesülhessen.
A Képviselő-testület a módosító indítványt 7 igen szavazattal elfogadta.
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette Dudás Zoltán képviselő, valamint az ÜJB
javaslatát miszerint a „díszpolgári” kitüntető címnél, amennyiben a jelölt posztumusz
kitüntetésére lenne javaslat, és a Képviselő-testület úgy dönt, hogy posztumusz
kaphasson, illetve kapjon kitüntető címet, abban az esetben egy élő személy is
megkaphassa a kitüntető címet.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a módosító indítványt.
A Képviselő-testület a módosító indítványt 4 igen, 2 nem szavazattal nem fogadta el.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a módosító javaslat figyelembe
vételével a rendelet-tervezetet.
A Képviselő-testület a rendelet-tervezetet 5 igen 1 tartózkodás szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotta.
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
19 /2015 (V.28.) önkormányzati rendelete
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Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról
és
adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására
(Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete.)
Búza Katalin alpolgármester polgármester technikai szünetet rendelt el.
Sándorfalva Város Önkormányzat kitüntetéseinek, elismeréseinek alapításáról és
adományozásuk rendjéről szóló 14/2015. (III. 27.) önkormányzati rendelet
módosítására vonatkozó 19 /2015 (V.28.) önkormányzati rendelet kihirdetése 15:45
perckor megtörtént.
A Képviselő-testületi ülés 15 óra 50 perckor folytatódott.
Búza Katalin alpolgármester megállapította, hogy Képviselő-testület határozatképes
7 fő képviselő jelen van.

4. Napirendi pont
Beszámoló Sándorfalva Város 2014. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete)
Búza Katalin alpolgármester köszöntötte Dr. Zélity Lászlót, Szeged Város
rendőrkapitányát, valamint Dr. Farkas Lászlót a Sándorfalvi Rendőrőrs
őrsparancsnokát. Ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Dr. Farkas László őrsparancsnok köszöntötte a Képviselő-testületet. A Képviselőtestület felkérése alapján Szeged Város Rendőrkapitánysága elkészítette 2014. évre
vonatkozóan a közbiztonsági beszámolóját. A sándorfalvi rendőrőrsön jelenleg 12 fő
körzeti megbízott teljesít szolgálatot, 1 fő nyomozóval, 1 fő parancsnokkal. 2015.
június elsejével 1 fő nyomozóval bővül az állományuk. Sándorfalva illetékességéhez
4 település tartozik még. 2014-ben 2013-hoz képest jelentős változás nem történt.
150-ről 151-re emelkedett a regisztrált bűncselekmények száma. Sándorfalva
tekintetében nem jellemző a kábítószeres bűnözés, 2014-ben egy kábítószer
terjesztői magatartással volt dolguk. Az együttműködésük a civilekkel, civil
szervezetekkel, intézményekkel jónak mondható, minden rendezvényeken
igyekeznek részt venni, illetve biztosítani azokat. Kéri a képviselőket, hogy ha
javaslataik, észrevételeik vannak, tegyék meg felé, vagy a kollegái felé és mindent
megtesznek annak érdekében, hogy biztonságos település legyen Sándorfalva.
Ambrus László a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Javasolja megtárgyalásra és elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
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Dr. Sümegi Sándor 16 óra 03 perckor megérkezett a Képviselő-testületi ülésre.
Búza Katalin alpolgármester megállapította, hogy Képviselő-testület határozatképes
8 fő képviselő jelen van.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy a 4. oldalon az szerepel, hogy csökkent a
lopások száma. Egy szóval szeretné kiegészíttetni, mégpedig, hogy a „bejelentett”
lopások száma csökkent. Felhívta mindenki figyelmét, hogy bármilyen kis értékű
lopást jelentsenek meg, mert úgy gondolja, hogy ez a bejelentés nem történik meg.
Kérdése, hogy a 3. számú melléklet alapján a helyszíni bírság kiszabásának
darabszáma 35%-al csökkent. Az nem derül ki belőle, hogy ez összegszerű
csökkenést is jelent-e? Az intézkedési mutatók között azt lehet látni, hogy 320%-al
növekedett az előállítások száma, ez minek köszönhető?
Dr. Farkas László őrsparancsnok az első kérdés kapcsán elmondta, hogy a
táblázatban a regisztrált bűncselekmények vannak. A 320%-os növekedés nem az
előállítások, hanem az elővezetések kapcsán van. Az elővezetéseket általában a
bíróság, szabálysértési hatóság szokta elrendelni, abban az esetben, ha helyszíni
bírságot az adott állampolgár nem fizeti be, akkor elrendeli az elővezetését, majd
elzárásra történő átváltoztatását, ebben az esetben is, ha a rendőri intézkedés
foganatosítása megkezdődik, lehetőséget biztosítanak az állampolgárnak arra, hogy
a kiszabott bírságot befizesse. Ez az emelkedés ennek köszönhető. A helyszíni
birság kiszabásánál a rendőrnek mérlegelési lehetősége van, egyik kollegájára sem
jellemző, illetve nem is cél, hogy minél nagyobb bírságot szabjon ki. A helyszíni
bírság mértéke 5000-50.000,- Ft terjed, ebből kifolyólag úgy gondolja, hogy ez
összegszerűen is csökkent.
Dr. Zélity László rendőrkapitány elmondta, hogy egyetért Dudás Zoltán felvetésével
és ő is kéri a lakosságot, hogy amennyiben sérelmükre a legminimálisabb jogsértés
történik jelentsék be. Közös érdekük, hogy a lakosok sérelmére lekövetett
bűncselekmények elkövetőit felelősségre vonják. A kiszabott bírságok kapcsán
elmondta, hogy a kapitányság foglalkozik elemző munkával. Ahogyan őrsparancsnok
úr is elmondta, 50.000,- Ft-ig terjed a bírság, illetve figyelmeztethet, feljelenthet,
bírságolhat. Ebből az elemzésekből kiderül, hogy a kollegák első alkalommal élnek a
figyelmeztetés lehetőségével. Amennyiben durvább a jogsértés, akkor is a szankció
mértéke inkább közelít a minimumhoz, mint a maximumhoz. A súlyosabb szankciót
akkor alkalmazzák, mikor visszaeső elkövetővel találkoznak.
Darázs Sándor képviselő nagyra értékeli ezt a beszámolót, illetve örül annak, hogy
Homokpusztán, a külterületi részen is volt egy közbiztonsági nap. Kérdése, hogy az
állomány teljesen fel van-e töltve, történik-e elvezénylés, vagy más munkaterületen
történő munkavégzés, illetve a technikai feltételek mennyire biztosítottak?
Dr. Zélity László rendőrkapitány elmondta, hogy nem elégedett a sándorfalvi
rendőrőrs felszereltségével, sőt a szegedivel sem. Minden rendőrőrsparancsnok azt
fogja válaszolni, hogy szeretné, ha jobban felszereltek lennének a kapitányságok. A
sándorfalvi rendőrőrs állománya feltöltött. Ahogyan dr. Farkas László őrsparancsnok
is említette, június elsejétől egy tiszti nyomozóval és egy fő közalkalmazottal bővült
az állományuk. Átvezénylés nem nagyon van, sőt a 19 megyés program miatt, éppen
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túlórából igyekeznek biztosítani azt a többletszolgálatot, ami az adott településen
javíthatja a közbiztonságot. Nem szeretnek élni az elvezénylés lehetőségével,
természetesen vannak olyan extrém esetek, amikor ez elkerülhetetlen.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
68/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Város 2014. évi közrendjéről és közbiztonsági helyzetéről szóló
beszámoló
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 17. pontja,
valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése
alapján a sándorfalvi őrsparancsnoknak Sándorfalva város 2014. évi
közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló beszámolóját elfogadja.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését és
köszönetét fejezi ki Dr. Zélity László rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos,
kapitányságvezető úrnak, vezetőtársainak és valamennyi munkatársának az
elmúlt évben Sándorfalva város közössége biztonságérzete, valamint a
közbiztonsága érdekében végzett munkájáért.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző
3./ Dr. Zélity László r. ezredes Szeged Város Rendőrkapitánya
4./ Dr. Farkas László r. százados Sándorfalvi Rendőrőrs őrsparancsnoka
5./ Irattár.

5. Napirendi pont
Polgárőr Egyesület Sándorfalva tájékoztatója
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete)
Búza Katalin alpolgármester köszöntötte Bereczné Bősi Gizellát, a Polgárőr
Egyesület elnökét. Megkérdezte, hogy kíván-e a szóbeli kiegészítés lehetőségével
élni?
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Bereczné Bősi Gizella elnök elmondta, hogy nem, de az esetlegesen felmerülő
kérdésekre szívesen válaszol. Véleménye szerint a beszámoló minden lényeges
információt tartalmaz.
Búza Katalin alpolgármester ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László a PTB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
egyhangúan elfogadta az előterjesztést. Javasolja megtárgyalásra és elfogadásra a
Képviselő-testületnek.
Dudás Zoltán képviselő kérdése, hogy van-e a környező települések polgárőr
szervezeteivel együttműködés, vannak-e eszközök, illetve milyen tervek vannak az
állomány frissítésére.
Bereczné Bősi Gizella elnök elmondta, hogy kihasználva a közösségi oldalakat Facebook- azokon hirdetik magukat, szórólapokat helyeztek ki, valamint újságban is
megjelentek. Együttműködést kötöttek középiskolákkal a végzős diákok kötelező 50
órás közösségi szolgálatára, igyekeznek a fiatalokat is bevonni.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
69/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Polgárőr Egyesület Sándorfalva tájékoztatója
Határozat
1. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1)
bekezdés 17. pont, valamint a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység
szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény előírásainak megfelelően működő
Polgárőr Egyesület Sándorfalva 2014. évben a településen végzett polgárőri
tevékenységről szóló tájékoztatóját a Képviselő-testület elfogadja.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete elismerését és
köszönetét fejezi ki a Polgárőr Egyesület Sándorfalva minden tagjának a
közösség érdekében végzett önzetlen, példaértékű tevékenységéért.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző

15

3./ Kovács Lászlóné elnök Polgárőr Egyesület Sándorfalva
4./ Irattár.

6. Napirendi pont
Sándorfalva városban található közkifolyók lezárása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Búza Katalin alpolgármester köszöntötte Priváczki-Juhász Zsoltot az Alföldvíz Zrt.
ivóvíz ágazatvezetőjét
Priváczki-Juhász Zsolt elmondta, hogy az önkormányzat kompetenciája a
közkifolyók megszűntetése, újak kialakítása. Műszaki kollegáikkal megvizsgálták
ezen kifolyók milyen helyezkedésűek, van-e funkciójuk avagy nincs, az biztos, hogy
vízminőség ellenőrzési funkciójuk nincsen. Az Alföldvíz Zrt. részéről nincs akadálya
ezen kifolyók eltávolításának, illetve kiépítésének. Ahogyan a Pénzügyi- és
Településfejlesztési Bizottság ülésén is elmondta, hogy ezt az Alföldvíz Zrt.
díjmentesen végzi el, az azt követő rekultiváció költsége az Önkormányzathoz
tartozik. Az új kifolyó kiépítésével kapcsolatban a paraméterek ismeretében tudnak
árajánlatot adni.
Darázs Sándor képviselő véleménye szerint két kifolyó nem szükséges, egy viszont
igen. A Kossuth u. 2. szám alatti kifolyó mintavételi helynek van feltűntetve, de
véleménye szerint másikat is ki lehet jelölni mintavételi helynek. A Szabadság tér
Széchenyi utca sarkán lévő kifolyó javasolt megtartásra, ugyanakkor a 2. kút előtti
kifolyó megszűntetésre van javasolva, holott nagyon sokan használják. Javaslata,
hogy a 2. kút előtti kifolyó maradjon meg és a Szabadság tér Széchenyi utca sarkán
lévő kifolyó kerüljön megszűntetésre.
Priváczki-Juhász Zsolt elmondta, hogy ha mintavételi helyet kívánnak
megszűntetni, akkor megfordul a sorrend, az ÁNTSZ-nek ezt jóvá kell hagynia és
utána jelölhetnek ki új közkifolyót. 12 évvel ezelőtt egy ivóvíz minőség probléma miatt
telepítette azt a kifolyót a 2. kút mellé, annak érdekében, hogy közvetlen kútra nyers
vízvezetékről tudjanak a lakosok vizet vételezni. Időközben megvalósult az
ivóvízminőség-javító program, melynek keretében a kivitelező feladata lett volna a
közkifolyók felszámolása. Ha azt a közkifolyót meghagyják, akkor jogszabály
ellenesen cselekszenek, hiszen lett víztisztítómű, nyers vizet tilos szolgáltatni a
városban. Jogszabály szerint nem lehet nyers vizet szolgáltatni. Az önkormányzat
kompetenciája eldönteni melyik közkifolyók szűnjenek meg, az ő felelősségük az,
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hogy ha mintavételi a hely, azt le kell engedélyeztetni az ÁNTSZ-el és azt követően
lehet kiépíteni.
Darázs Sándor képviselő elmondta, hogy ha jogszabály kizárja azt, hogy kezeletlen
vizet fogyasszon a lakosság, akkor az ellen nem tudnak mit tenni. A Szabadság tér
Széchenyi utca sarkán lévő kifolyóra szükség van, és a másik fog megszűnni, a
Kossuth utca 2. szám alatti kifolyót változatlanul feleslegesnek tartja.
Búza Katalin alpolgármester kérdése, hogy az engedélyeztetés kinek a költsége?
Priváczki-Juhász Zsolt elmondta, hogy ez az Alföldvíz Zrt. költsége.
Búza Katalin alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
70/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva városban található közkifolyók lezárása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013
(II.27.) Korm. rendelet 81.§. (4) bekezdése alapján – hozzájárul ahhoz, valamint
kezdeményezi, hogy Sándorfalva város közigazgatási területén a vízközműszolgáltató Alföldvíz Zrt az alábbi közkifolyókat a közegészségügyi szakhatóság
hozzájárulását követően 2015. augusztus 31-ig szüntesse meg.
-

Sándorfalva, Ady Endre utca 59. (Kossuth utcai kereszteződés)
Sándorfalva, Jókai utca 51. (Csongrádi utcai kereszteződés)
Sándorfalva, Sövényházi út 29. (Kolozsvári utcai kereszteződés)

Határidő: azonnal
Felelős: Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Alföldvíz Zrt.
4.) Tóth-Bábi Tímea gazdasági csoportvezető
5.) Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
6.) Irattár

7. Napirendi pont
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A helyi civil szervezetek 2015. évi programjainak támogatására kiírt önkormányzati
pályázat elbírálása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta.
Búza Katalin alpolgármester ismertette a határozati javaslatot, melyet szavazásra
bocsátott.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

71/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület 2015. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület
466-11/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 250 000 Ft -tal, azaz
kettőszázötvenezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas
Egyesület 2015. évi támogatási szerződését készítse elő és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth- Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Őszikék Nyugdíjas Egyesület
6. Irattár
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

72/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Falvi Betyárok Lovas és Sport Egyesület 2015. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013. (XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Falvi Betyárok Lovas és Sport Egyesület
466-12/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 237.000,- Ft -tal, azaz
kettőszázharminchét-ezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Falvi Betyárok Lovas és Sport
Egyesület 2015. évi támogatási szerződését készítse elő és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth- Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Falvi Betyárok Lovas és Sport Egyesület
6. Irattár
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
73/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület 2015. évi
pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott
Egyesület 466-13/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 237.000,Ft-tal, azaz kettőszázharminchét-ezer forinttal támogatja.
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2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Sándorfalvi „Remény”
Mozgáskorlátozott Egyesület 2015. évi támogatási szerződését készítse elő és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi „Remény” Mozgáskorlátozott Egyesület
6. Irattár
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
74/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete 2015. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
466-14/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 263.000.- Ft -tal, azaz
kettőszázhatvanhárom-ezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Sándorfalvi Nagycsaládosok
Egyesülete 2015. évi támogatási szerződését készítse elő és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Nagycsaládosok Egyesülete
6. Irattár
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

20

75/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület 2015. évi pályázatának
támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület
466-15/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 300.000,-Ft -tal, azaz
háromszázezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Sándorfalvi Gyermekmosoly
Egyesület 2015. évi támogatási szerződését készítse elő és felhatalmazza a
Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Gyermekmosoly Egyesület
6. Irattár
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
76/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Citerások Egyesülete 2015. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Sándorfalvi Citerások Egyesülete 46616/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 282.000,-Ft -tal, azaz
kettőszáznyolcvankettő-ezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Sándorfalvi Citerások Egyesülete
2015. évi támogatási szerződését készítse elő és felhatalmazza a Polgármestert
a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
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A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Citerások Egyesülete
6. Irattár
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
77/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Déli Blokk Motoros Egyesület 2015. évi pályázatának támogatása
Határozat
1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Déli Blokk Motoros Egyesület 46617/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi pályázatát 250.000,-Ft -tal, azaz
kettőszázötven-ezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Déli Blokk Motoros Egyesület 2015.
évi támogatási szerződését készítse elő és felhatalmazza a Polgármestert a
támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Déli Blokk Motoros Egyesület
6. Irattár
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
78/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület 2015. évi
pályázatának támogatása
Határozat
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1. Sándorfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson
kívüli források átvételéről és átadásáról szóló 21/2013.(XI. 28.) önkormányzati
rendelet 3. § (5) bekezdése alapján a Sándorfalvi Városszépítő és
Környezetvédő Egyesület 466-18/2015. pályázati azonosítójú, 2015. évi
pályázatát 250.000,-Ft -tal, azaz kettőszázötven-ezer forinttal támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, a Sándorfalvi Városszépítő és
Környezetvédő Egyesület 2015. évi támogatási szerződését készítse elő és
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Pénzügyi- Gazdasági Csoport
4. Dr. Tülkös Mariann
5. Sándorfalvi Városszépítő és Környezetvédő Egyesület
6. Irattár.

8. Napirendi pont
Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Bánfi Margit jegyző
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. sz. melléklete)
Dr. Török Éva aljegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Vári Istvánné elmondta, hogy ahogyan aljegyző asszony is ismertette Sándorfalva
város gyermekvédelmi tevékenységében az intézményük két módon kapcsolódik be
kötelező feladatként a gyermekjóléti szolgálat működtetésével, ahol 2 fő
családgondozó látja el a feladatot, illetve gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde
működésével ahol 9 fő gondozóval és 2 fő technikai személyzettel végzik a
munkájukat. Sándorfalván jó a kapcsolat a jelzőrendszeri tagok között. Minden
munkatársa, az önkormányzatnál ezen a területen dolgozó kollegák maximális
szakmai tudással, lelkiismerettel végzik a munkájukat.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

79/2015. (V. 28.) Kt.

23

Tárgy: Beszámoló a 2014. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. §-ának (6) bekezdése,
továbbá a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról
szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete szerint a 2014. évi
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló beszámolót az
előterjesztéssel egyező tartalommal jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Csongrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal Szeged –
ügyintéző által
4. Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény vezetője
5. Irattár.

9. Napirendi pont
Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési statisztikai összegzése
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 13. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a határozati javaslatot
Búza Katalin alpolgármester ismertette a határozati javaslatot, melyet szavazásra
bocsátott.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
80/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva Városi Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési statisztikai
összegezése
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Határozat
1.

A Képviselő-testület a közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények
feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények
mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai
összegezésről szóló 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelet 36. §. (1) alapján
elkészített, a közbeszerzésekkel kapcsolatos 2014. évi statisztikai
összegezést, a mellékletben foglalt tartalommal változtatás nélkül jóváhagyja.

2.

A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy
összegezésnek a Közbeszerzési Hatósághoz
gondoskodjon.

az éves statisztikai
való megküldéséről

Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Bábi Tímea, gazdálkodási iroda
4. Dr. Borbás Zsuzsanna, önkormányzati iroda
5. Horváth Levente ügyvezető - SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft.
6. Közbeszerzési Hatóság - Budapest
7. Irattár.

10. Napirendi pont
Tájékoztató a 2014-2020. programozási időszak uniós támogatásai felhasználásának
céljairól és rendjéről, különös tekintettel a Csongrád megyei tervezés keretében
készülő integrált területi programra, illetve az ebbe illeszthető sándorfalvi fejlesztési
elképzelésekre, projektjavaslatokra
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 14. sz. melléklete)
Horváth Levente SÖV Kft. ügyvezetője ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta.
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Darázs Sándor ÜJB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolta, egy módosítással, miszerint az egészségügyi és
szociális infrastruktúra-fejlesztés téma kerüljön kiegészítésre egy 3. ponttal, amely a
bentlakásos idősek otthona megépítése címet viseli.
Horváth Levente elmondta, hogy ezt beépítették és úgy tudja, hogy a kiegészített
előterjesztés is kiküldésre került a képviselőknek.
Dudás Zoltán képviselő elmondta, hogy a sándorfalvi koncepció illeszkedik a megyei
elképzelésbe, pártállástól függetlenül teljes mértékben támogatható. A 3. sz.
mellékletben található szabadidőpark játszótér koncepciója a Fácán és a Fürj utca
sarkán. Szeretné felhívni a figyelmet, hogy június 6-án a Nemzeti összetartozás
napját követő két nappal, ott fákat fognak elültetni ennek a napnak a tiszteletére.
Szeretettel vár minden érdeklődőt.
Búza Katalin alpolgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.

81/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Tájékoztató a 2014-2020. programozási időszak uniós támogatásai
felhasználásának céljairól és rendjéről, különös tekintettel a Csongrád
megyei tervezés keretében készülő integrált területi programra, illetve az
ebbe illeszthető sándorfalvi fejlesztési elképzelésekre, projektjavaslatokra
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-2020. programozási
időszak uniós támogatásai felhasználásának céljairól és rendjéről, a Csongrád
megyei tervezés keretében készülő integrált területi programról, illetve az ebbe
illeszthető sándorfalvi fejlesztési elképzelésekről, projektjavaslatokról szóló
tájékoztatót az előterjesztés és annak mellékletei szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Irattár.
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11. Napirendi pont
A Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói beosztása betöltésére kiírt pályázat
elbírálása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 15. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit ismertette az előterjesztést. Kiegészítésként elmondta, hogy a plusz
szakmai végzettsége miatt plusz 5% illetménykiegészítés illeti meg a pályázót.
Kérdés, hozzászólás
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta és a
határozati javaslatot elfogadásra javasolta.
Feketéné Bárkányi Ilona megköszönte a Képviselő-testület döntését. Egy dolgot
ígér, hogy energiát, időt nem kímélve dolgozni, tanulni fog.
Búza Katalin alpolgármester örül annak, hogy ezt a posztot egy sándorfalvi
szakember nyerte el. Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
82/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói beosztása betöltésére kiírt pályázat
elbírálása
Határozat
Sándorfalva Város Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdés, valamint a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, közművelődési és a
közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő
egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1993. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése
alapján
Feketéné Bárkányi Ilonának
a Sándorfalvi Kulturális Központ munkáltatónál
könyvtáros munkakörbe közalkalmazotti kinevezést,
és ezzel egyidejűleg
2015. június 01-től - 2020. május 31-ig terjedő időszakra
a Sándorfalvi Kulturális Központ igazgatói feladatainak ellátására megbízást ad.
A vezetői megbízáshoz tartozó havi illetménye:
Garantált illetmény (F/6. fizetési fokozatban)
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144. 570,-Ft

További szakképesítésre járó 5 % illetménynövekedés
a 2/1993 (I.30.) MKM. Rendelet 2/A. § (1) bek. a) pontja alapján

7.229,-Ft

Magasabb vezetői pótlék
pótlékalap 500%-a
Kjt 70.§ (1) bek. a) pont, (3) bek. és
150/1992 (XI.20.) Korm. rendelet 19. §-a alapján

100.000,-Ft

Összesen:

251.799,-Ft

Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Dr. Nagy Zsuzsanna munkaügyi referens
4. Török József közművelődési szakértő
5. Farkas Árpád MOESZB elnök
6. Csányi Edit KKDSZ képviselője
7. Feketéné Bárkányi Ilona Sándorfalva, Iskola u. 90.
8. Irattár.

12. Napirendi pont
Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/5. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás bérleti
szerződésének hosszabbítása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 16. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést és a határozati javaslatot.
Darázs Sándor ÜJB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést és a határozati javaslatot.
Búza Katalin alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
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83/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/5. számú önkormányzati tulajdonú bérlakás
bérleti szerződésének hosszabbítása
Határozat
1.)

Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete György Petra Zsuzsanna
és Kocsispéter László bérlőkkel a Sándorfalva, Alkotmány krt. 23/5. sz. alatti
költségalapú önkormányzati bérlakásra kötött lakásbérleti szerződésben
szereplő határozott idejű lakásbérleti jogviszony határidejét - Sándorfalva Város
Képviselő-testületének az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló
9/2003. (IV.17.) rendelete 6.§. (6) bekezdése alapján – egy évvel (2015. június
01-től 2016. május 31-ig) meghosszabbítja.

2.) A képviselő-testület felhatalmazza Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármestert,
hogy a bérleti szerződést a döntésnek megfelelően módosítsa.
Határidő: azonnal
Felelős: Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Tóth-Bábi Tímea gazdasági csoportvezető
4.) Katosné Kószó Matild műszaki ügyintéző
5.) Érintett
6.) Irattár

13. Napirendi pont
Szaporhegyi dűlő útjának helyreállítása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 17. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést és a határozati javaslatot. Kiegészítésként elmondta, hogy a SÖV Kft.
ügyvezetőjével együtt jártak a helyszínen, véleménye, hogy ebből az összegből a
kritikus szakaszt helyre lehet hozni.
Búza Katalin alpolgármester véleménye, hogy 2013-ban őt is megkeresték az ott
lakók ezzel a problémával, melyet továbbított az akkori vezetés és az akkori
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Pénzügyi Bizottság felé, akkor ezt nem sikerült megoldani, de most örül, hogy sikerül
és az ügy lezárul.
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, hogy a dűlőutakat a nagygépek
tönkreteszik. Akinek van arra földje, az tudja. Kiszántják az út közepéig a földet. Azt
kellene elérni, hogy akik használják a nagygépekkel, azok is valamilyen szinten
szálljanak be ebbe az útkarbantartásba.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy aki a Rózsa utcából használja, az
rendszeresen áldoz rá, de a végtelenségig ő sem tudja finanszírozni.
Búza Katalin alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
84/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A Szaporhegy dűlő útjának helyreállítása
Határozat
1. Sándorfalva Város Képviselő-Testülete a Szaporhegy dűlő útjának javításával
egyetért, Csáka Gyula panaszos kérelmét támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri a SÖV Közhasznú Nonprofit kft-ét, hogy a dőlő útjának
javítását – a kritikus szakaszok feltöltésével – mihamarabb végezze el.
3. Sándorfalva Város önkormányzata vállalja, hogy a dűlő feltöltéséhez szükséges
anyag 160.000 Ft-os szállítási költségét biztosítja, melynek fedezetéül a 2015. évi
költségvetésének tartalék keretét jelöli meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
Határozatról értesül:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth-Bábi Tímea, Gazdálkodási csoport vezető
4. Ambrus László, a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság elnöke
5. Horváth Levente, a SÖV Sándorfalva Önkormányzati Vagyonkezelő
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
6. Irattár.

14. Napirendi pont
Döntés a köznevelési intézmény további működtetéséről
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
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(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 18. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Farkas Árpád a MOSZB elnöke elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és azt elfogadásra javasolta.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Búza Katalin alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
85/2015. (V.28.) Kt.
Tárgy: Döntés a köznevelési intézmény további működtetéséről
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat
rendelkezésére álló saját forrásai terhére a tulajdonában álló, és az állami
intézményfenntartó központ által 2013. január hó 1. napjától fenntartott köznevelési
intézmények – Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
Pallavicini Sándor Általános Iskola és Sándorfalvi Térségi Alapfokú Művészeti Iskola
– köznevelési feladatainak ellátásához szükséges tárgyi feltételeket, továbbá az ingó
és ingatlan vagyon működtetésével összefüggő személyi feltételeket biztosítja.
Határidő:2015. június 15.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1.) Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2.) Dr. Bánfi Margit jegyző
3.) Tóth-Bábi Tímea - gazdálkodási iroda
4.) Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága Szeged
5.) SZKTT Szeged
6.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központ – Plesovszkiné Újfaluczki Judit Megyei
Tankerületi Igazgató Asszony, Szeged
7.) Irattár.
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15. Napirendi pont
A Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány módosított 2014. évi
működéséről szóló beszámolója és 2014. évi közhasznúsági melléklete
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 19. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Farkas Árpád MOESZB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést és a határozati javaslatot.
Ambrus László PTB elnök elmondta, hogy a bizottság elfogadásra javasolta az
előterjesztést és a határozati javaslatot.
Búza Katalin alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
86/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány módosított 2014.
évi szóló beszámolója és 2014. évi közhasznúsági jelentése
Határozat
1. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete - a 2. pontban
foglaltakra tekintettel - az 56/2015. (IV. 29.) Kt határozatát visszavonja.
2. Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalvi Általános
Iskolás Gyermekekért Közalapítvány Alapító Okiratának 13/b pontja alapján a
Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány 2014. évi
működéséről szóló beszámolóját és 2014. évi közhasznúsági jelentését
elfogadja a melléklet szerinti tartalommal.
Határidő: azonnal
Felelős: Sipos Zsuzsanna , kuratórium elnöke
Határozatról értesítést kap:
1. Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2. Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Tóth- Bábí Tímea, gazd. csoportvezető
4. Sándorfalvi Általános Iskolás Gyermekekért Közalapítvány - Sipos Zsuzsanna
kuratórium elnöke
5. Dr. Tülkös Mariann – igazgatási ügyintéző
6. Irattár
16. Napirendi pont
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A romániai Szentegyháza Város Városnapján résztvevő képviselői delegáció
tagjainak megválasztása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester polgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 20. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Sebestyén András képviselő elmondta, hogy ha komolyan gondolják ezt az új
kapcsolatot, akkor nem lenne ildomos, hogy ha csak egy fő venne részt ezen a
rendezvényen. Véleménye, hogy egy udvarias hangú levélben tájékoztassák
Szentegyháza vezetését, hogy a június 12-i hétvége egyéb elfoglaltságok miatt nem
alkalmas, de egy későbbi időpontban tiszteletét teszi a városvezetés Szentegyházán.
Dr. Sümegi Sándor képviselő úgy gondolja, hogy ha egy képviselő tudja képviselni a
településüket, az sokkal több, mintha senki nem képviselné. Javasolja, hogy ha
Dudás Zoltán képviselő úr ráér, és tudja képviselni a települést, akkor ezt tehesse
meg, illetve javasolja az önkormányzati intézmények dolgozóit, vezetőit megszólítani
az ügyben, hogy részt tud-e venni ezen az eseményen. Az intézményvezetők ezzel
az első kulturális küldetését is teljesítené, ha erre ideje, energiája van.
Dudás Zoltán képviselő véleménye, hogy óriási udvariatlanság lenne nem elmenni.
Egyetért képviselő társa véleményével, hogy az intézményvezetők köréből próbálják
feltölteni ezt a keretet. Olyan kulturális potenciálok vannak a városban, melyet bűn
lenne nem kihasználni.
Búza Katalin alpolgármester elmondta, hogy az elmúlt hetekben, amióta
megérkezett a meghívó, ezt már többször áttárgyalták. Köszönik a meghívást és úgy
gondolja, hogy illő részt venni. Polgármester asszony szeretett is volna részt venni,
de miután egyeztették a következő hetek programjait, akkor szembesültek vele, hogy
akkor van az általános iskolás ballagás. Polgármester asszony tárgyalta le a
képviselőkkel, hogy ki tudna részt venni. A maga részéről szeretett volna menni, de
mint pedagógus szeretne a ballagáson részt venni. Kardoskodott amellett, hogy
töltsék ki a négy főt. Születhet olyan döntés is, hogy intézményvezetőket
megkérdezve velük feltöltve a létszámot.
Dr. Bánfi Margit jegyző elmondta, hogy a települési képviselőkről mindenképpen
dönteni kell, akik a delegációban részt vesznek, illetve kategóriánként megjelölve,
hogy civil szervezet, közös hivatal munkatársai.
Búza Katalin alpolgármester javaslatot tesz arra, hogy Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a romániai Szentegyháza Város
2015. június 12-13-14. napján tartandó Városnapján résztvevő 4 fős küldöttség
tagjainak az alábbi személyeket delegálja. Dudás Zoltán képviselő, Búza Katalin
alpolgármester, illetve delegáltakat kérnek az intézményvezetőktől és a civil
szervezetektől.
A kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot 7 igen 1 tartózkodás szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta.
87/2015. (V. 28.) Kt.
Tárgy: A romániai Szentegyháza Város Városnapján résztvevő képviselői küldöttség
tagjainak delegálása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a romániai
Szentegyháza Város 2015. június 12-13-14. napján tartandó Városnapján résztvevő
4 fős küldöttség tagjainak az alábbi személyeket delegálja.
1.
2.
3.
4.

Dudás Zoltán képviselő
Búza Katalin alpolgármester
Civil szervezetek által delegált
Intézményvezetők által delegált

Határidő: 2015. június 12.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző
3./ Delegáltak
4./ Tóth-Bábi Tímea gazdálkodási csoportvezető
5./ Irattár.

17. Napirendi pont
A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítása, és a helyi Szociálpolitikai
Kerekasztal képviselő tagja delegálása
Előadó: Búza Katalin alpolgármester
(Az előterjesztés a jegyzőkönyv 21. sz. melléklete)
Dr. Bánfi Margit jegyző ismertette az előterjesztést.
Kérdés, hozzászólás
Búza Katalin alpolgármester a határozati javaslatot szavazásra bocsátotta.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 8 igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta.
88/2015. (V. 28.) Kt.
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Tárgy: A Képviselő-testület 2015. évi munkatervének módosítása, és a helyi
Szociálpolitikai Kerekasztal képviselő tagja delegálása
Határozat
Sándorfalva Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Sándorfalva Városi
Önkormányzat Képviselő-testületének és Szerveinek Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 6/2013. (III. 28.) Ör. rendelet 11. § (2) bekezdésében foglalt
felhatalmazó rendelkezések alapján a Képviselő-testület 2015. évi munkatervét úgy
módosítja, hogy a június hónapra betervezett „Sándorfalva Városi Önkormányzat
Szociális Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata” napirend a
szeptember havi ülés napirendjére kerül felvételre.
Határidő: 2015. szeptember 25.
Felelős: Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
Dr. Bánfi Margit jegyző
A határozatról értesítést kap:
1./ Gajdosné Pataki Zsuzsanna polgármester
2./ Dr. Bánfi Margit jegyző
3. Dr. Török Éva aljegyző
4./ Dr. Borbás Zsuzsanna önkormányzati irodavezető
- általa: Képviselő-testület
5./ Irattár.
Búza Katalin alpolgármester a nyílt ülést 17 óra 8 perckor bezárta. A Képviselőtestület zárt ülésen folytatta munkáját.

K.m.f.
Gajdosné Pataki Zsuzsanna
polgármester h.

Dr. Bánfi Margit
jegyző

Búza Katalin
alpolgármester

Jegyzőkönyv hitelesítők:

Dr. Szőke Tamás
képviselő

Ambrus László
képviselő
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